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Várak Győr-Sopron meGyében

a Castrum bene egyesület 12. vándorgyűlése alkalmából  
felkeresett erősségek

tOmKa PÉtEr

a GyőrI ISpánI Vár

A győri ispáni várról sok mindent tudunk, de sok mindent nem. Ami tudunk, an-
nak egy része biztos, más része valószínű, a többi: hipotetikus, vitatható (vitatjuk is 
hevesen). Biztosan ismerjük a helyét. A Rábát keletről, a Mosoni Dunát délről kö-
vető dűne-sor találkozásánál, a Rába dunai torkolatának DK-i szögletében ma mint-
egy 3 méter magas domb emelkedik: mai nevén a Káptalan-domb (átlag 119 m tszf.). 
Stratégiailag a legalkalmasabb pont a környéken: egyszerre uralja a közel és távol 
egyetlen alkalmas dunai és rábai átkelőjét és a legjobb dunai kikötőhelyet (már ameny-
nyiben a hajózás a Mosoni Duna medrében folyt – ez a római korban és a középkorban 
biztosan adatolható). Alatta halad át az ősi (legalább római kori) nyugat-keleti fő út, 
itt ágazik ki belőle a Savaria felé menő (a 9. században még említett) út, ide torkollik 
a királyok városa, Székesfehérvár és a királynők városa, Veszprém felől jövő út is. 16. 
századi metszetek még ábrázolják a várat. Győr városának magját tehát nem kellett 
sokat keresni – a hely adva volt. 

Sajátos jogi és birtokviszonyok járultak hozzá ahhoz, hogy a vár régészeti kutatása a 
beépített területen viszonylag későn indult és viszonylag nehézkesen halad mindmáig. Az 
első érdemleges kutatóárkokat 1955-ben húzatta Barkóczi László a püspökség gazdasági 
udvarán (a közelmúltban: vagongyári Vendégház, ma: Hotel Konferencia). A feltárás a 
várbelsőnek az erődítés déli széléhez közel eső területéről szolgáltatott információkat. Az 
ásatási dokumentáció sajnos elveszett, egyetlen metszet és annak előleges értékelése jelent 
csak meg, számos félreértést és téves következtetést okozva. Műemléki helyreállításokhoz 
kapcsolódtak Kozák Károly és Uzsoki András továbbra is kis felületű, korlátozott mértékű 
kutatásai a Püspökvárban (erre ld. alább László Csaba beszámolóját, aki maga is ásott 
ott) és a Székesegyház mellett (1961, 1969). Az Árpád-kor tekintetében ezek a feltárások 
kevés, bár nem elhanyagolható eredményt hoztak. Csatornázási munkák során figyelhe-
tett meg Uzsoki András egy vastag falat a Káptalan-dombra D felől felvezető utcában 
(középkorinak gondolta, azóta kiderült: a későrómai erődfalról van szó). Legtöbbet a már 
említett telken (Vendégház, Apor V. tér 3.) folytatott ásatásunkból profitáltunk (szondázás 
1974-ben, az építkezést megelőző ásatás 1978-ban, a feltárást Tomka Péter vezette). Ekkor 
sikerült végre a rétegviszonyokat tisztázni, a római és a középkori maradványok viszonyá-
ra adatokat nyerni, egyetlen ponton a korai Árpád-kori fal (azazhogy sánc) maradványát 
megfigyelni, a korábbi feltárásokból eredő félreértéseket eloszlatni. Ezen kívül (eltekintve 
ismét a Püspökvár sajátos problematikájától), alig történt valami: 1976-ban az ún. Borsos 
ház telkén igazoltuk az Árpád-kori réteg létét (Apor tér 3., Tomka P. – Szőnyi E.), 1982-ben 
előkerült az ún. „kis templom” az Apor téren (Kozák Károly feltárása) és sikerült a római 
előzményekre – konkrétan a déli oldal nyugati részére és a keleti oldalra – újabb adatokat 
szerezni. Marad tehát még kutatni való jócskán. 
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Ma már biztosan tudjuk, hogy az Árpád-kori vár építéstörténetileg közvetett előzmé-
nye Arrabona későrómai (4. századi) erődje. A sokszor emlegetett kelta oppidumot végre 
el kellene felejteni: régészeti nyoma nincs. Eldőlt az a vita is, hogy vajon domb volt-e a 
Káptalan-domb helyén a római korban? A castellum és a vicus szintviszonyainak össze-
vetése igazolta, hogy igen – csak kb. egy méterrel kisebb, mint manapság. Az 1-3. századi 
római auxiliáris tábor – legalább is dél felé – jóval nagyobb volt a mai Káptalan-dombnál, 
a 4. századi, alapjában 320 cm széles és 130 cm mély, 2-3 m magasan megmaradt álló 
falak építésekor korábbi épületeket vágtak át, utakat falaztak el. A későrómai castellum 
déli és keleti falainak vonala máig meghatározza a Káptalandomb kontúrjait (nyugaton a 
Rába, északon a Duna valószínűleg elmosta a tábor egy részét). Az így létrejött kontúrok 
meghatározták az ispáni vár kiterjedését: a kontúrok, hiszen – legalább is a feltárt részen –  
a honfoglalás korában a hatalmas római falak maradványait hulladék- és humusz-réteg 
borította. Hogy mindenütt így volt-e, vitatható, amíg valahol az ellenkezőjét nem sikerül 
tényszerűen igazolni, vitatni is fogjuk. Az erőd területét az 5. században (és talán még a 
6. század elején is) rohamosan barbarizálódó polgári lakosság lakta. Az avarok korában 
azonban megszakad a kontinuitás: ma már a tudománytörténetbe tartozik az „avar gyű-
rű” meg az avar „kapkan városa” elmélet. A kora-népvándorláskor után vagy 350 év telt 
el, amikor a magyarok újra használatba vették a dombot. 

Az ispáni vár területe nagyjából háromszög alakú (ismétlem: csak déli frontját ismer-
jük úgy-ahogy, a keletit nagy valószínűséggel rekonstruálhatjuk, nyugaton a Rába, észa-
kon a Duna határolja), alapterülete kb. 3 hektár (azaz a kicsik közé tartozik). Erődítésének 
koraközépkori története részleteiben tisztázatlan. Egyetlen ponton sikerült annyit iga-
zolni, hogy Szent István korában keskeny, mintegy 10 m széles gerendaszerkezetű sánca 
volt. Lehetett azonban 10. századi előzménye. Ezt indokolná egyrészt a domb 10. század 

A győri ispánsági központ a város mai helyszínrajzán  
(narancssárga: ispánsági vár, sárga: suburbium és a keleti külvárosok, X: az eddigi régészeti 

kutatások helye) 
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közepi lakottsága (földbe mélyített kunyhó, számos import edénylelettel, a 10. század 
utolsó harmadára keltezhető nagy földbe mélyített raktárépület, ami a déli front nagy 
részét, ha nem az egészét elfoglalta), másrészt az a körülmény, hogy a nagy horreum 
kiemelt földjét sehol sem találjuk (nem planírozták el, felszámolásakor, a gerendavázas 
sánc építése idején, máshonnan származó homokkal töltötték be). Az írott forrásokat 
tekintve hivatkozhatunk arra a krónikás adatra, ami szerint 997-ben Koppány vezér fel-
négyelt testének egyik darabját a győri vár kapujára szegezték ki. A sáncot magát (a 
feltárási területen) végül is a későbbi építkezések szinte teljesen megsemmisítették, csak 
a véletlenen múlt, hogy belső síkjának néhány gerendáját és a hozzá közvetlenül csatla-
kozó, a korábbi földbe mélyített horreumot mintegy a föld felszínén megújító raktár-sort 
megtaláltuk. Ez utóbbihoz 3–5 m hosszú, 0,2–0,3 m átmérőjű gerendákat használtak, 
amelyekből 1–1,3×2,5 m-es illetve 2,5×2,5 m-es kazettákat alakítottak ki. Az egyértelmű 
analógiák alapján szinte biztosak lehetünk abban, hogy maga a sánc is ugyanilyen szer-
kezetű volt. Ezek datálása (11. századi építés, 13. századi felszámolás) a régészet lehető-
ségeinek határán belül megnyugtatónak mondható. 

A győri vár biztosan nem refugium volt: belsejében fontos épületek álltak. A környék 
közigazgatási, egyházi és gazdasági központjától ez el is várható. A vár nevét első ispán-
jának nevére szokás visszavezetni (a Győr nemzetség névadójával való azonossága azon-
ban kronológiai és ortográfiai okokból is vitatható). A győri ispánok erősen hiányos név-
sorából annyi kiderül, hogy gyakran töltöttek be országos méltóságokat is. Árpád-házi 
királyaink viszonylag gyakran fordultak meg Győrben. Néhány példa: Győrből keltezik 
a pécsi püspökség alapító levelét (1009) – ezen az alapon tarthatjuk a győri püspökséget 
a legkorábbi alapítások egyikének. 1064-ben Győrben kötött békét Salamon és Béla her-
ceg, 1176-ban itt tárgyalt III. Béla a pápai legátussal, stb. Kellett tehát lennie egy olyan 
(ispáni?) palotának, ami királyok fogadására is alkalmas volt. A Várban állt a püspöki 
székesegyház (nyilván a mai helyén belül valahol kellene keresni) és a várhoz tartozott 
– akkor még integránsan – a püspök lakóhelye. Kérdés, hogy a székesegyház mellett 
feltárt sírok korai csoportja mikor keletkezett – egy szórványos aranyozott S végű karika 
gondolatébresztő ugyan, de még nem elégséges 11–12. századi temető igazolásához. A 
meglévő templom felé fordul az ún. „kis templom” északi bejárata (kezdeti viták után, 
úgy tűnik, konszenzus alakul ki 12. századi keltezését illetően). Funkciójának megha-
tározása további disputára ad alkalmat. A feltárt gerendaszerkezetű helyiségsor igazolja 
a gazdasági központ működését. A több helyen megtalált Árpád-kori rétegsor kerámia-
leleteinek nagy számával is igazolja az állandó lakottságot. 

Az ispáni vár története döntő fordulatot akkor nyert, amikor Győr királyi város rangra 
emelkedett (1271). Csak valószínűsíthető, hogy (amint az Sopronban is történt) a sánc 
helyett ekkor építették meg azokat a falakat, amelyek még a 16. századi metszeteken sze-
repelnek (amelyeket azonban régészeti kutatás még érintett, legfeljebb nyomvonala kö-
vethető nagyjából a telekhatárok alapján). A vár belseje a püspökség tulajdonába került, 
a korábbi raktár-műhely sort felszámolták, helyén különböző épületek épültek. Ekkor 
azonban még számon tartották (az 1566-ból szármató Domenico di Zeno féle metszet 
alapján) az Arx-nak, azaz fellegvárnak nevezett Püspökvártól elválasztott Castrót). A 
végső lökést az átalakuláshoz a török kori erődítések építése jelentette. Ezek tárgyalása 
itt már nem feladatunk. 

Külön történet a vár környezetének kutatása (várárok, váralja, plébánia vagy plébá-
niák, külváros – külvárosok). Kutatástörténetétől jelenleg eltekintünk. Bizonyos, hogy 
a koraközépkori várat várárok vette körül – nyilván ott, ahol a római korban is: a mai 
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Király utca – Kovács Pál utca – Jedlik Ányos utca vonalában (a római árok alját pin-
ce-feltárás során lehetett azonosítani). A vár kapujáról (kapuiról?) semmit nem tudunk, 
legvalószínűbb helye a Frigyláda környéke. A várat kelet felé elnyúló félkörben övezte a 
suburbium, amelynek néhány objektumát a Széchenyi téren tártuk fel, rétegviszonyait, 
kiterjedését néhány kisebb leletmentés segít megismerni. Valószínűtlen, hogy a város-
jog elnyerése körüli időben (amikor komoly földmunkával létrehozzák a város piacát 
a Széchenyi tér területén) ne vették volna körül palánkkal. Hogy ez a palánk azonos-e 
azokkal a maradványokkal, amelyeket a Szűk köz-Saru köz közti tömbben találtunk, vi-
tatott (nem a léte, hanem a keltezése). Lényegesnek tartjuk még megemlíteni, hogy kelet 
felé, a budai (korábban nyilván esztergomi) út mentén a 10. századtól kezdve folyamato-
san lakott külváros részleteit tártuk fel a legutóbbi időben (2005). 13. századi periódusá-
ban olyan nagyméretű raktárhelyiségekkel és a felszámolt háztartások hulladékát (sok ép 
edényt is) tartalmazó nagy vermekkel, amelyek kereskedelmi mennyiségű áru (termény) 
tárolására voltak alkalmasak. A feltűnően sok és értékes import kerámia, üveg és egyéb 
lelet alapján újra felvethetjük, hogy a győri hospesek (akikről a kiváltságlevél említést 
tesz) valószínűleg innen (avagy innen is) költöztek be a szabadalmazott városba. 

LÁSZLÓ CSABA

a GyőrI pÜSpÖkVár

A Duna és a Rába összefolyásánál emelkedő domb északnyugati sarkában áll a győri 
püspök rezidenciája. A hosszan elnyúló, kétemeletes L alakú épület rejti magába az or-
szág szinte egyetlen, középkori eredetű, folyamatosan lakott püspöki palotáját. Az épület 
a 16–17. században a mindenkori győri várkapitány székhelye volt, csak a 18. század 
közepén költözhetett vissza Zichy Ferenc püspök elődjei rezidenciájába. Attól kezdve 
napjainkig ismét a mindenkori győri megyéspüspök székhelye. 

Az épületben, amelynek több középkori részlete több mint évszázada ismert, az 1980-
as évek elején megkezdett felújítás során nyílott mód kisebb kutatásokra, ásatásra. A 
műemlékes kutatók által végzett vizsgálatok alapján felvázolható a ház építéstörténete. 

A palota legkorábbinak tekinthető részéből csupán néhány alapfal maradt meg az 
ülőfülkés kapualj szintje alatt. A mai épület falaiban emelet magasságban állnak annak a 
kétszintes, L alaprajzú épületnek a falai, amelynek csuklópontjában volt a ház ülőfülkés 
kapualja. A kapualjtól északra lévő nagyterem kőkeretes ablakai keletre néztek, a palota 
és a székesegyház közötti utcára, térre. A kapualjtól délre húzódó palotaszárnyban még 
legalább kettő további helyiség volt. A ház emeleti szintjét a kapualjtól északra lévő külső 
lépcsőn át lehetett megközelíteni. 

Kevéssel a palota felépülte után az addig szinte városi lakóházként funkcionáló épü-
letet szárazárokkal választják le a Káptalandomb, a kutatásokkal igazolhatóan legkésőbb 
a 14. század derekától kőfallal övezett castrum, a győri vár többi részétől. A mintegy 
14 méter széles, legalább 6 méter mély, belső támpillérekkel erősített szárazárok épí-
tésekor a korábbi kapualj elé, immáron az árokba négyszintes kaputornyot emeltek. A 
szárazárkon átívelő híd felvonóhidas kapuhoz érkezett. Ugyanekkor a vártól ily módon 
elkülönült belső vár északi, folyó felőli fala elé, azt köpenyezve folyópartra levezető me-
nekülő folyosót építettek. Ezt a folyosót tekintette a korábbi kutatás tévesen lakótorony 
lépcsőjének – noha lakótoronyra semmi maradvány nem utal a püspöki palotában. Ezt a 
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nagyléptékű erődítést, a kaputorony homlokzatán a kutatások során feltárt Anjou címer 
Kálmán püspök, Nagy Lajos király testvére korára, az 1370-es évekre határozza meg. 

A püspöki palota képében a 15. század vége hozott jelentősebb változást. Nagylucsei 
Orbán püspöksége idején jelentős építkezések folytak a székesegyházon és a püspöki pa-
lotán is. A palota kaputornyának déli oldalára sokszögzáródású, csillagboltozattal fedett 
kápolnát emeltek, a munka befejeztét az egyik támpilléren lévő írásszalag 1487-re datálja. 
A kápolnát boltozott alépítménye miatt sokáig kettős, kétszintes kápolnaként ismerték a 
szakirodalomban, ennek azonban ellene mond, hogy az alépítményben egy felvonóhidas 
gyalogkaput tárt fel a kutatás. A színes mázas cserepekkel fedett kápolna építésekor egy 

A győri püspökvár helyszínrajza a 14. századi épületekkel
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szinttel megemelték a kaputornyot is, és egyúttal színes kvádermustrával festették ki a 
kaputorony melletti homlokzatokat. A püspöki palota Dunára tekintő északi homlokzata 
elé lábakon álló, nagyméretű későgótikus ablakokkal áttört zárterkély illesztettek, újabb, 
immáron második emeletet húztak az épületre. 

A 16.század derekán meginduló, egész városra kiterjedő erődítési munkák során bol-
tozzák a szárazárkot, felépítik 1575-re – egyebek között – a Kastély-bástyát, ezáltal a 
középkori északi és nyugati várfal feltöltés mögé kerül. Felépítik a boltozott éléstár-há-
zat, vagyis a mai egyházmegyei hivatal földszintjét. A 16. századi építkezések során lé-
nyegében a palota tömege változatlan marad, csupán ablakait alakítják át és felszámolják 
a kapualj melletti külső lépcsőt. A palota déli szárnyát mai méretére a 17. század első 
harmadában hosszabbítják meg. 

A 18. század derekán költözhet vissza a mintegy 40 esztendőn át kormányzó Zichy 
Ferenc püspök ősei palotájába. A korszak szokásától kissé eltérő módon Zichy nem kezd 
radikális átépítésbe, átalakítása jobbára belső munkálatokra szorítkoznak. Csupán a to-
rony magasítása ad jelentős változást a palota képében. Az akkor kialakított barokk sisak 
az 1860-as évekig díszítette a tornyot, amelyet Simor János püspök idejében alakították 
át csonka toronnyá. Még a barokk kiépítéshez tartozik a palota keleti homlokzata előtti 
nyitott – mára befalazott – háromszintes folyosó és tárházra épített emelet.

LÁSZLÓ CSABA

HéDerVár Vára éS kaSTéLya

A 12. század derekán érkezett magyar földre Héder és testvére, Wolfer. A történeti 
forrásokban 1146-tól szerepelő Héder a mai Szigetköz alsó részét kapta adományul. A 
vár első említése 1314. A vár még a 16. század elején is szerepelt oklevelekben. A 14-15.  
században a Héderváry nemzetség tagjai jelentős állásokat, pozíciókat töltöttek be. A 
16. század elején, az ún. nádori ág sarja, Ferenc, nándorfehérvári bán leköti zálogba ro-
konánál, Istvánnál a szigetközi birtokait. Mivel a nándorfehérvári vár feladása miatt a 
király elkobozta Ferenc minden birtokát, nem tudta visszaváltani hédervári részeit sem. 
Időközben Lajos király Bakics Pálnak adományozta az elkobozott Ferenc-féle birtoko-
kat, közöttük a hédervári oppidum területén lévőket is. A Ferdinánd király hűségén lévő 
Bakics az ismételt királyi megerősítés birtokában elfoglalja a szigetközi földeket, közöt-
tük Hédervár várát, sőt elfogja az időközben Szapolyai oldalára állt Héderváry Istvánt 
és egyik fiát is. Megpróbálta kivallatni őket, hová rejtették „az arany forintokat”. Mivel 
nem sikerült a faggatás, a hédervári várat és a szigeti castellumot 1534-ben leromboltatta 
és köveit közeli birtokára, Ráróra szállíttatván ott tornyot építettetett. Ezzel ért véget a 
hédervári vár történetet. A vár a mai kastélytól keletre, árokkal körbevett kis dombon 
emelkedett. Több szondázó ásatás során többperiódusú kőépületeket, és gazdasági ren-
deltetésű helyiségeket tártak fel. A fallal övezett várat azonban a bontás során alaposan 
szétszedték, több helyen csupán az alapozási árok maradt meg. Ma a felszínen semmiféle 
falmaradvány nem utal az egykori erősségre. 

A mai hédervári kastély alatt ásatással tárták fel a szigeti castellum falmaradványait. 
A közel négyzet alakú fallal övezet udvar oldalához tapadtak a többszintes lakószárnyak. 
Az árokkal védett castellum felvonóhidas kapuja a mai kapu helyén nyílott. Az 1534-
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1. Hédervár helyszínrajza (1: vár, 2: kastély)

2. A hédervári vár ásatási alaprajza 
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es lerombolás után kevéssel visszatérő Héderváryak a romokat elegyengetve építették 
fel reneszánsz palotájukat. A több fázisban végrehajtott építkezés során alakultak ki a 
többszintes, nyitott tornácos lakószárnyak. A külső, lőrésekkel és reneszánsz kőkeretes 
ablakokkal áttört falat pártázat koronázta és festett kvádermustra díszítette. A védelmet 
a kapu melletti sokszögű torony és palánkkal kerített árok fokozta. 

A 17. században kihalt a Héderváry család, a birtokot leányágon a Viczayak örököl-
ték. A 18. század közepén megkezdték a barokk kastéllyá történő átépítést. Az árkot 
feltöltve a kastély nyugati feléhez újabb, sarkain tornyokkal ékes, díszesen kifestett ká-
polnát magába foglaló szárnyat emeltek, felépítették a kapualj feletti szárnyat. A korábbi 
egyemeletes északi reneszánsz palotára újabb emeletet húzta, befalazták a nyitott loggi-
át. Ide építették meg a barokk lépcsőt, amelynek földszinti előtere mellé Sala terrena ke-
rült, megteremtvén az új északi kijárattal együtt a kapcsolatot a kert és a kastély között. 

3. A hédervári kastély alaprajza az építési periódusokkal 
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A barokk kastélyhoz francia kert majd a későbbi, részben máig megmaradt tájképi kert 
tartozott. Kisebb átalakítást végeztek a 19. század elején, ekkor készült a mai kőkeretes 
főkapu és több kerti elem, szfinksz és szobor. 

A 19. század utolsó harmadában a Viczay család is kihalt, ezért ismét leányági ro-
konság kezére jutott az uradalom. Az új birtokos Khuen-Héderváry Károly lett, aki a 20. 
század elején végeztetett kisebb belső átalakítást, felújítást a kastélyban. A belső terek 
színvonalas asztalosmunkái a Möller István irányította felújítás tanúi. 

A háborút szinte sértetlenül átvészelt kastélyban később iskola, majd alkotóház mű-
ködött, napjainkban szállodaként hasznosítják az értékes műemléket. 

Irodalom

LászLó Csaba: A hédervári vár. In: Castrum Bene 1989. Gyöngyös, 1990. 184–189.
LászLó Csaba: A hédervári kastély műemléki felújítása. Arrabona, 40. (2002) 91–118.

ASZT ÁGNES

CaSTrumok moSonmaGyaróVár TerÜLeTén

A mai Mosonmagyaróvár területén az elmúlt évezredek során három castrum jött 
létre. Jellegűk, funkciójuk alapvető eltéréseket mutat, terminológiájuk eltérő. Jelen ösz-
szefoglaló címében a castrum általános kifejezésként szerepel, olyan hadászati épület-
együttest fed, amely a mellette kialakult település védelmét látta el. 

Az alábbiakban a „castrumot” településével (vicus, suburbium, civitas) együtt tár-
gyaljuk, hiszen a települések melletti (feletti) hatalom megtestesítői voltak, azoktól elvá-
laszthatatlanok.

1. Castrum Ad Flexum

Ad Flexum „A kanyarulatnál” római tábort 1623-ban Philippus Cluverius lokalizálta 
elsőként Magyaróvárra. S bár a régészeti kutatások a 20. század harmincas éveiben meg-
indultak (Paulovits I., Kováts I.), mindmáig nem tudjuk a városon belül elhelyezkedését, 
mint ahogyan nem ismert a vicus kiterjedése sem.

Felmerült, hogy a tábor a ma is álló vár területén feküdhetett, ezt látszott alátámasz-
tani a várkapuba másodlagosan beépített, a XIV. Legióra utaló felirattöredék, valamint 
a várárokban 1974-ben feltárt (Tomka P. – Pusztai R.) II. századi kerámiával keltezett 
„fossa” részlet. A feltárt jelenség interpretációja azonban nem egyértelmű, a talált kis 
mennyiségű kerámia szórványnak tekintendő.

A vicus területéről először 1885-ben csónakázó tanulók vittek be terra sigillata töre-
dékeket Sőtér Ágostnak, aki ezt követően több ásatást is végzett a Malom-ági Lajta csa-
tornától D-re, illetve a Manninger téglagyár területén. Ásatásai során fabélletű kutakat 
tárt fel, illetve késő-római (IV. századi pecsétes téglákkal keltezett) sírokat.

Számos szondakutatást követően, amelyek során 2-4. századi településrétegek, járó-
szintek kerültek elő 2003-ban nyílt lehetőségünk Ad Flexum vicusában az első kőalapo-
zású épületrészlet megfigyelésére.
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A vicus kronológiai horizontjai nagyobb történeti eseményekkel is párhuzamba ál-
líthatók. Az első komoly átépítés Hadrianus (117–138) császár látogatásához köthető. A 
következő átépítésre a 2. század utolsó harmadában a markomann-quad háborúk követ-
kezményeként kerülhetett sor. A 4. században még folyamatosan lakott települést a V. 
század első harmadára hagyták fel, amikor Pannonia Prima 434–435 folyamán a hunok 
uralma alá került.

A kutatás jelen helyzetében a castrumot a Linhardt u.–Magyar u.–Marx u.–Csaba u. 
területére lokalizálhatjuk, a vicus ettől D-re feküdhetett, illetve egy része talán ÉK-re. A 
temető a vicus K-i sávjában lehetett, s a 4. században már részben lefedte a korábbi vicus 
területét.

2. Castrum Musun

A mosoni ispánság központja a Kisalföldön, a Győri-medencében, a Szigetköz és a 
Hanság találkozásánál, a Mosoni síkság közepén kialakult szárazulaton, a Királydombon 
épült ki. Az É–D-i irányban elnyúló téglalap alakú kb. 400x350 m alapú dombot az évszá-
zadokon keresztül mederrombolóan kanyargó Duna kavicsos hordaléka alakította ki, amire 
sárga agyag rakódott, majd a szél homokot hordott. Legnagyobb tengerszint feletti magas-
sága 120,4 m (EOV koord.: 517.09-280.73). Környezetéből 1–1,2 m-rel emelkedik ki.

Ad Flexum régészeti kutatása 
(1. Sőtér 1886., 2. Manninger téglagyár agyaggödrei, 3. 1955–1956., 4. Pusztai 1963., 5. Pusztai 

1979–1980, 6. Figler 1986., 7. Aszt, 2003)



123Túravezető

A 4,5 ha alapterületű lekerekített sarkú téglalap alakú vár a domb közepén épült ki, 
tengelye Ny–K irányú. A vár É–D-i irányú sáncai 150 m, a Ny–K irányúak 300 m hosz-
szúak. A vár sáncszerkezetét Tomka P. és Puszta R. kutatásaiból ismerjük. Kutatásaik a 
vár D-i, DNy-i részére terjedtek ki.

A suburbium kiterjedését nem ismerjük. A vártól fekvő legtávolabbi Árpád-kori tele-
pülésnyomok D-re a Kis utcából, DK-re a Hajós utcából, ÉK-re az Erzsébet térről kerül-
tek elő. A vártól Ny-ra eső területeken suburbiumi nyomok eddig nem kerültek napvilág-
ra. A váralja településhez ezek alapján eddig kb. 5,5 ha köthető, ám teljes kiterjedése ezt 
lényegesen meghaladhatja, mintegy duplája lehetett.

A várnak római előzményei nincsenek, Ad Flexum az ispáni központtól légvonalban 
2–2,5 km-re ÉK-re található. A terület topográfiai súlypontváltozását a szeszélyesen ka-
nyargó Duna gyakori mederváltásai indokolták. A mocsaras területen kiemelkedő vár 
természetes védelmet élvezve ellenőrizte a Bécs-Győr-Buda fő kereskedelmi utat, va-
lamint a szintén Ny-ra vezető Hegyeshalom–Zurány–Káta–Bruck útvonalat – valóban a 
királyság kapuja volt: Porta Regni.

Az István uralkodása alatt kiépült vár a pogánylázadások idején refugiumként szol-
gáltak I. Péter, majd I. András számára. Itt törte át a gyepűt, majd bukása után ide mene-
kült Salamon király is. A várat és suburbiumát többször kifosztották a felvonuló keresz-
tes hadak. A tatárjárás idején magyar kézen maradt, de 1271-ben II. Ottokár elfoglalta. 
A cseh király hazaírt levelében a vár teljes elpusztításáról ír, ám újabb kutatások nem 
támasztják ezt alá. Tény azonban, a katonailag elavult vár szerepét a korszerű kővár, 
Óvár vette át a 13. század utolsó harmadában. 

A Királydomb ma sűrűn beépített, kutatása csak mozaikszerűen lehetséges, lakó-
házak építését megelőző feltárásokkal, illetve nyomvonalas közművesítés munkákat 

A mosoni ispáni központ régészeti kutatása 
(1. Gödörásás 1880 k., 2. Pusztai 1958., 3. Tomka 1971., 4. Tomka-Pusztai 1972.,  

5. Pusztai 1980., 6. Pusztai 1981., 7. Pusztai, 1963., 8. Figler 1986., 9. Aszt 2001., 10. Aszt 2002/1.,  
11. Aszt 2002/2., 12. Aszt 2003–2004., 13. Aszt 2004., 14. Aszt 2005., 15. Aszt 2003.) 
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kísérően. Az utóbbi év kutatásai elsősorban a suburbium területére terjedtek ki, kiszé-
lesedett az eddig ismert kronológiai horizont, és valamivel többet vélünk tudni Moson  
korai templomairól is.

3. Castrum Altenburch – Castrum Ouar

Ma is álló épületegyüttes a város ÉNy-i részén. EOV koord.: 517.3-283.3 (térképlap: 
72-223) Napjainkban Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertu-
dományi Kar (az 1818-ban alapított Magyaróvári Gazdasági Magántanintézet utóda) mű-
ködik benne. 

Szabálytalan ovális alapú külsőtornyos várfalon belül ötszög alapú négysaroktornyos 
várkastély (benne középkori nyílászárók keretei, az ÉNy-i részen 15. századi árnyék-
szék-fülke). A várkastély jelen állapota 19. századi, első emelete 1602-ben már állt, a 
pártázata az eredeti védőfolyosó része lehetett, a második emeletet 1810-ben építették. 
Első említése 1415. A későközépkorra 6 nagy olaszbástya (városfal), 2 kisebb (belső 
várnál) épült ki. Széles és mély várárok, sánc, a sáncban később épített kazamaták. 
A várkapu jelen állapotában 16. századi, vegyesfalazású (kő-tégla), téglából épített 
dongaboltozatában a Szentgyörgyiek címere kőfaragványon. A várkapu-folyosón 7 db 
gótikus ülőfülke és egy 1,4 m magas ajtókeret. A várudvarhoz csatlakozó szárnyakban 
1-1 ajtó- és ablaknyílás látható kőkerettel. Az öt nyílású, 38 m hosszú híd 18. századi. 
Az elsőként 1415-ben említett Szt. Katalin kápolna poligonális szentélyzáródású.

A bizonytalan római-kori előzmények után a 13. század első felében már biztosan la-
kott volt a vár területe, egy védművek nélküli Árpád-kori település nyomait kutatta meg 
1973-ban Tomka P. és Pusztai R. a kaputorony ásatásakor. 1250 körül épülhetett a kapu-
torony É-i része alatt tompaszögben megtörő falszakasz, amely Pusztai R. szerint Óvári 
Konrád hatszögletű lakótornyának alapja volt. A 14–15. század fordulóján épült meg, és 
1415-ben először említik a „várban álló várat” és a Szt. Katalin tiszteletére szentelt vár-
kápolnát. 15. századi az első kaputorony (a mai kaputól É-ra), a sánc, a vizesárok, az első 
híd, míg a 16. századhoz kapcsolódik a második (ma is álló) kaputorony, a farkasverem 
(Tomka P. – Pusztai R. feltárása, 1977–1978) és az olaszbástyák.

A mosoni ispánoknak is helyet adó vár a 13. században rövid időre idegen kézre ke-
rül (II. Ottokar, Albert hg.). 1360-tól királynéi vár lesz, a 15. században zálogjogon a 
vereskői Wolfurt családé lesz. A török foglalás után szerepe kiemelkedő lesz, főképp 
Győr eleste után, amikor 1595–1598 között a főkapitányság központja Magyaróvár lesz, 
az utolsó végvár Bécs, illetve Pozsony előtt. Katonai szerepe a Rákóczi szabadságharcot 
követően szűnik meg, 1712-ben hadifelszerelését Pozsonyba küldik, kulcsát a kapitány 
átadja a városnak.

A vártól Ny-ra épült ki a vizesárokrendszerrel és olaszbástyás védőövvel körbefogott 
város, ami 1354-ben nyeri el Erzsébet királynétól a budai jogoknak megfelelő privilégi-
umait. A város szabadságjogait az 1357. júl. 4-i átiratban fennmaradt oklevélből ismer-
jük. Eszerint Owar polgárai és hospesei szabad bíró-, esküdt- és plébános-választással 
biztosíthatták önkormányzatukat és egyházukat, a bírói testületük pallosjoggal is bírt. 
A polgárok mentesültek mindenféle adó és beszállásolás alóli tehertől, kivéve természe-
tesen az évente kétszer fizetendő királyi collecta-t. Országos vámmentességet élveztek 
szárazföldön és vízen egyaránt.
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A középkori városból régészetileg megkutatva: városkapu (1988), Cselley-ház (1976–
1977), későközépkori paliszádfal-részlet (2001), Szt. Gotthard templom (1932, 1961).

Irodalom
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Magyar-Óvár, 1883.

Magyaróvár várának és városának régészeti kutatása 
(1. Tomka 1973., 2. Szt. Katalin kápolna, 3. Németh felszíni gyűjtései 1975–1990., 4. Sőtér 1887.,  
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GÖMÖRI JÁNOS

a kapuI Vár

Kapuvár Árpád-kori vára az egyelőre még nem azonosított korai központok, illetve 
határvárak közé tartozik. 1952-ben a Hanság szélén, a Kapuvártól É-ra a Földvárdombon 
Nováki Gyula végzett kisebb kutatást: a 170×80 m-es kiterjedésű ovális várban és a – he-
lyenként mintegy 3 m szélességben vörösre égett – sáncok közelében akkor csak őskori 
kerámiatöredékek kerültek elő. Egyelőre nem tudjuk, hogy szerepet játszott-e az Árpád-
kori gyepűvonalban is ez az erődítmény.

A középkori Kapui Vár a délebbre fekvő Babót határához tartozott. A közeli babóti 
földvárral együtt játszott fontos szerepet az ország határainak védelmi rendszerében. 
A két település DNy-i határában több folyó és patak kanyarog. Az egyik krónikás adat 
szerint – Péter király megsegítésére – III. Henrik császár 1044-ben „gyors menetben a 
magyar határra támadt és Suproniumnál benyomult, amikor azonban Bobuthnál (Babót) 
át akart kelni a Rabchán (Rábca), nem tudott, mivel a Rabcha folyó az áradás, a na-
gyon sűrű bozót és a bugyogó mocsarak miatt áthatolhatatlan volt...” Az átkelőhelyek 
elárasztását elősegítő mesterséges gátak (a hosszanti sáncok), az eszterók akkora való-
színűleg már megépültek. A 14. századi Képes Krónika (124. fejezete), I. Géza (1074–
1077) megkoronázásának événél említi, hogy Géza és László hercegek a Moson várába 
bezárkózott Salamon csapataival szemben „Castrum Portaet, Bubuthot, Albát és más 
várakat erős őrséggel biztosították”. Kiss Gábor egy 51×44 m átmérőjű, ovális alapraj-
zú, Árpád-kori várat tételez fel ezen a helyen. 2 méter vastag téglafal kerítette erődít-
ményt. Középen feltehetően torony állott, mint a hasonló alaprajzú szombathelyi várban. 
Szerinte a babóti Feketevárat a 13. században még használták. Egyelőre nem rendelke-
zünk olyan 11. századi régészeti leletekkel, amelyek alapján biztonsággal állíthatnánk, 
hogy a krónikákban említett, I. Géza király (1074–1077) korában már álló babóti erősség 
a Feketevárral lenne azonos. 

A kapuvári várkastély

Kapuváron, a Kis-Rábát átszelő forgalmi út mellett állt a 16–17. századi várkastély. 
1998-ban három kutatóárokkal megvizsgáltuk a gázvezeték fektetéssel bolygatott északi 
várfalszakaszt és a téglából épült ÉNy-i bástyát. A 17. századi falak közelében nem talál-
tunk Árpád-kori maradványokat. A korai vár mégis a későközépkori várkastély területén 
lehetett, mert 1961-ben, az egykori É-i várárokban, 4 méter mélyen egy bordásnyakú, 10. 
századi fazekat találtak. Kapuvártól 4–5 kilométernyire K-re, a veszkényi határban 10. 
századi temető ismert. 

Egy donációs oklevél 1162-ben említi a kapui várát („castrum, quod vulgaliter Capuu 
dicitur”). 1291-ben szerepel: castellanus de Kapu. 

1387-ig volt királyi vár, ekkor Zsigmond király a Kanizsai családnak ajándékozta. 
1536-ban Kanizsai Orsolya kezével Nádasdy Tamás birtokába került a vár. A törökök 
betörései után Nádasdy Tamás várainak „fundáló pallérját” Sennyei Ferencet nevezte ki 
kapui várnagynak. A kanizsai, egerszegi és sárvári várak erődítési munkáit is irányító 
Sennyei 16 évig volt kapuvári várnagy, akinek leveleiből kiderül, hogy a kapui vár építé-
sén olasz mesterek is dolgoztak. 
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A kapuvári kastély alaprajza a 17. század végéről (MOL, Csatkai 1956 nyomán)

Kapuvár 1680 körül. Meggyesi Miklós rajza Matthias Greischer metszete után 
(Faragó 1962 nyomán)
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Az 1559: XXX. törvénycikk Sárvár és Egerszeg mellett Kapu megerősítéséről is in-
tézkedett. Kapuvár a török időkben a rábaköziek mentsvára is volt, a környék lakossága 
az egyik vártoronyba hordta össze a féltettebb holmiját. A várban több nemes ifjú tanult 
ezekben az években (pl. Bánffy János, 1550-ben). 1587-ben, a vár lakórészén, a „Palotán” 
kívül voltak pincék, gabonás-ház, lisztes-ház, káposztás-ház, sáfár-ház, ecetes-ház, 
számtartó-ház, kulcsár-ház, tömlöc-ház, sütő-ház, konyha. 1594-ben a török, Győr eleste 
után a kapuvári várat is elfoglalta és négy évig megszállva tartotta. A visszafoglalás után, 
1608-ban említik a „külső kapuköz”-t és „belső kapuköz”-t, valamint a „belső kapu fölöt-
ti kis házat”. 1608-ban: kovácsműhely, bognár-ház is volt a várban. A vár tövében akkor 
Kapu mezőváros 44 lakóháza állt. 

Nádasdy Ferenc 1668 körül – egy tűzvészt követően – nagyobb átépítést végeztetett 
a váron. Ebből az évből származnak a nagy számban talált CFDNIC 1668 bélyegű tég-
lák: C(omes) F(ranciscus) D(e) N(ádasd) I(n) C(apu). A ma látható, hosszú, egyemeletes, 
többször átalakított a barokk épület akkor épülhetett. (Az épület két végén a rizalitok a 
korábbi bástyák helyén állnak).

Nádasdy Ferenc lefejezése után a kincstár kezébe került birtokot a várral együtt 
Eszterházy Pál szerezte meg 1681-ben. A nádor udvari grafikusa (Greischer Mátyás) 
metszeten ábrázolta a négy sarkán olaszbástyákkal megerősített várat. A Rába vizével 
feltöltött árkon keresztül bástyával erődített híd vezetett a főkapuhoz. 

1705-ben Vak Bottyán kurucai ostrommal vették be Kapuvárt a császáriaktól. A 
Rákóczi- szabadságharc idején többször gazdát cserélt a vár, végül 1709-ben Eszterházy 
Antal leromboltatta. Csak a 18. század közepén, kastély jelleggel építették újjá a ma is lát-
ható épületszárnyat, az Eszterházy-uradalom gazdasági hivatalai számára. A II. világhá-

A kapuvári kastély 18. századi alaprajza (MOL, Csatkai 1956 után)
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ború után a – többek között gépállomásnak is használt – kastély műemléki helyreállítása 
1960-ban fejeződött be. A felújítási munkáknál megtalálták a várfalak cölöpalapozásait. 
Az újjáépített kastély 58 szobájában tanácsi (önkormányzati) hivatalok, könyvtár és mú-
zeum kaptak helyet. 

A 87 m széles várárok helyén ma park látható, az árkon keresztül hozzávetőlegesen a 
régi híd vonalában épült a földtöltés, amely a vár régi főkapujának irányába, a félköríves 
új kapuhoz vezet. 

Irodalom

CsatkaI endre: Sopron és környéke műemlékei. Budapest, 1956. 540.
faragó sándor: A kapui vár. Arrabona, 4. (1962) 85–95.
göMörI János: Castrum Supron. Sopron 2002. 42–44. (további irodalmi hivatkozásokkal)

GÖMÖRI JÁNOS

FerTőrákoS

A település az 1002 óta fennálló győri püspökség birtoka volt. 1199-ben Rakus néven 
említi egy oklevél. Az egyutcás település Árpád-kori Szent-Miklós templomának alapjait 
feltártuk a mai plébániatemplom alatt. 

A plébániatemplomtól a püspöki kastélyig terjedt a település középkori központja, 
amelyet a ma 16. századi formájában látható városfalak erősítettek (Fő út 86–88, 53–55. 
között, a Béke u. 4–10 között és a 159. számnál). A 14. században már említenek rákosi 
várnagyot. 

A templom és körülötte a temető külön kőfallal volt megerősítve (1641, Canonica 
visitatio). A püspöki lakot, a castellumot is külön erődítés védte. Az 1582-ben meglévő 
várfalak a települést nem vették teljesen körbe, nyugatról meredek domboldal és a Rák 
patak mély medre, keletről lápos, mocsaras terőlet biztosította a védelmet. 

A kastély

Az 1311-ben már álló püspöki kastélyt a soproni polgárok lerombolták birtokviszály 
miatt. 1964–1966-ban műemléki kutatás bizonyította, hogy a korai kastély sokkal kisebb 
volt az I. Draskovich György püspök által emeltetett épületnél, amelyet a mai kastély É-i 
szárnya foglal magába. „Az utcai fronton a festett sarokarmírozás és két piros-fehér… 
festésű emeleti ablakkeret” jelzi a 16. századi építési periódust. 

Az újabb nagy átalakítás 1610–1620 között történt. Ennek jelzései a kék-fehér dí-
szítésű ablakkeretek. Ma látható formáját a 17. sz. utolsó harmada és a 18. sz. közepén 
nyerte el a kastély. A főhomlokzatot (a középrizalit kivételével) az itt sokat tartózkodó 
Széchenyi György püspök (1658–1685) építtette. A Bécs elleni török hadi felvonulás so-
rán a kastély elpusztult. A teljes újjáépítés 1754 körül fejeződik be. Ekkor készül a két 
toszkán oszlopos, kosáríves kapu, a kőballuszteres erkéllyel. A rizalit három ablaka felett 
a három nagy építtető püspök címereit láthatjuk. (Jobbra Széchenyi György, középen 
Keresztély Ágost, balra Zichy Ferenc címere).



132 Túravezető

A fertőrákosi kastély alaprajza az építési periódusokkal
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A díszterem menyezetét Caietano di Rosa osztrák festő festménye díszíti (a hét sza-
bad művészet hódol az Istenszem előtt, 1745). A déli szárny végében található a két szin-
tet betöltő kápolna, melynek bejárata a földszintről nyílik.

Irodalom

askerCz éva: A fertőrákosi kastély építéstörténete. é.n.
CsatkaI endre: Sopron és környéke műemlékei. Budapest, 1956. 515–517.
göMörI János: Fertőrákos Árpád-kori temploma. In: Tanulmányok Csatkai Endre emlé-

kére. Sopron, 1996. 27–42.
Hárs József: Fertőrákos. „Száz magyar falu könyvesháza” sorozat. Budapest, 1996.
neMes andrás: Fertőrákos. TKM 445. Budapest, 1992.

GÖMÖRI JÁNOS

a SopronI Vár

A soproni vár fő építési korszakait, Scarbantia városfalait (I.), az Árpád-kori ispáni 
vár fa-föld sáncát (II.) és a középkori hármas várfalövet (III.) részleteikben ismertették 
az ásatók. A belváros középkori várfalainak 16-17. századi rondellákkal és egy óolosz 
rendszerű bástyával való, „török-kori” megerősítéséről (IV.) elsősorban az írott adatok 
és a városfal-ábrázolások alapján szerezhetünk ismereteket. A külváros 1610-es évek-
ben épített védőfalainak (V.) rendszeres kutatása és a megmaradt falszakaszok műemléki 
konzerválása a közeljövő feladata lesz.

I. Scarbantia

A római kori Scarbantia központi része a mai soproni belváros alatt található. A flaviusi 
municipiumi ranggal rendelkező kisváros a 3. század végéig nyílt település volt, magját 
– ellipszis alaprajzi formában – csak a 4. század elején erősítették meg városfalakkal. A 
31–32, vasalóalakú bástyával és a négy sarkon egy-egy kerek falitoronnyal megerősített 
városfal Scarbantia stratégiailag fontos épülettömbjeit, az északi fórum-insulától a déli 
fürdőépületig foglalta magában. Az 1958. évi Fabricius-házi (Fő tér 6.) ásatás eredménye-
ként ismertté vált, hogy ez a 400 m hosszú, 250 m széles területet körülölelő későrómai 
erődítmény határozza meg mindmáig a soproni Belváros kiterjedését. 

A város két, kocsik közlekedésére is alkalmas kapuja D-en a Savariából, illetve É-on 
a Carnuntum és Vindobona felől befutó főút fölé épült. Az É-i kapu, amelynek egyik 
kaputornyára a soproni középkori tűztorony alapjai ráépültek, ma is látható a városto-
rony melletti védőépületben. K és Ny felé, nagyjából a városfalak hosszanti oldalainak 
középső szakaszán, a 11. és a 24. számú bástya É-i oldalai mellett nyitottak gyalogos 
forgalomra alkalmas, keskenyebb kapukat. 

A kiskapuk még a római kor előtti, a Kisalföld és a Bécsi medence közötti összekötte-
tést biztosító őskori közlekedési főút irányába nyíltak. A K-i kapu Árpád-kori utódja lett 
a kissé délebbi falszakaszon megnyitott középkori Hátsó-kapu. 
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Feltételezhetjük, hogy Scarbantia, Savaria városának az előterében, olyan úterőd 
(Strassenfestung) szerepét töltötte be, mint a későrómai császári rezidenciaként szolgáló 
Trier előtt Beda, illetve Sirmium. közelében Bassianae. Scarbantia alaprajza, a városfal 
védelmi rendszere, a bástyák formája az említettekhez hasonló, ezért egységes birodalmi 
tervek szerint kivitelezett erődökre gondolhatunk. 

Scarbantia lakói 568-ban, az avar honfoglalás évében a longobárdokkal együtt el-
hagyták a várost. A 3,5 m széles, kváderkő-burkolatú városfalak azonban még mintegy 
három és fél évszázadig dacoltak az idő vasfogával, amíg a magyarok 900-ban birtok-
ba nem vették az elhagyott romvárat. A népvándorlás kor és korai középkor közbülső 
időszakában joggal nevezhették volna a környéken élő avarok „Pusztavár”-nak,, vagy a 
karoling kori falvak lakói „Öden Burg”-nak, a néptelen, elhagyott erődítményt.

II. Castrum Supron, az ispáni vár égett sánca

A nyugati gyepű sávjában, soproni végeken (in confinio Supruniensi) Sopron határvár 
és ispánsági központ volt 

1894 és 2005 között Sopronban több mint 20 helyen dokumentálták a régészek az 
Árpád-kori ispáni vár, az ún. „vörös sánc” részleteit. Nováki Gyula az 1960-as években 
elsősorban a soproni belváros különböző pontjain szerzett ásatásai tapasztalatai alapján 
összegezte először a kiégett fa-föld szerkezetű égett sáncok kutatásának eredményeit. 
Nagy összehasonlító anyag ismeretében a soproni ispáni vár sáncát az államalapítás 
időszakára keltezte. Bóna István az Árpádok korai várairól írva megállapíthatta, hogy 

Scarbantia városfalai és feltárt antik építményei (Gömöri 2002 nyomán)
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Sopron „számos helyen gondosan felderített és rekonstruált fa-föld fala az Árpád-monar-
chia összes többi vára várfalának bizonyítási alapja.” 

A Sopron belvárosát körülvevő égett sánc Scarbantia ovális alaprajzú késő-római vá-
rosfalának vonalát követi. Átmérője 404 és 250 méter, 8,7 ha területet foglal körbe. 20 
méter széles, és napjainkig 5–6 méter magasságig maradt meg a gerendaváz lenyomatait 
őrző, vörösre égett földtömeg. Nováki Gyula és Sándorfi György számításai szerint az 
erődítmény építésekor mintegy 16527 m3 fát és 53529 m3 földet halmoztak fel. A fenti 
anyagmennyiség szállítása és beépítése 100 embernek 761 napot, több mint két évi mun-
kát jelenthetett. Feltehetően több munkás dolgozott a nagy művön, így rövidebb ideig 
tarthatott a mintegy 1051–1130 m hosszú ovális sánc felépítése. A 20–30 cm-es átmérőjű 
0,7–3 m hosszú bárdolatlan (csak legallyazott) fatörzsekből csapolás nélkül összeállított 
gerendavázat és földsáncot. római városfal belső oldalához építették. Az antik falak fölé 
emelkedő kazettás faszerkezet külső síkja feltehetően meredek volt, ezért ott nyilván 
összecsapolták a gerendákat.

A sánc építéséhez használt fa zömmel a környéken őshonos tölgy (quercus rubur) 
lehetett, de nyilván minden alkalmas faanyagot beépítettek a töltésbe. A fakazetták, vagy 
-kamrák méretei változatosak: 0,7–1×1–1,4 m és 2,3–2,5×2,5–3 m területet fognak közre, 
közvetlenül egymás fölé illesztett, a sánc belsejében általában nem csapolt, nem össze-
ácsolt végű, téglalap alakú szerkezetek. A 20 méter széles sáncban átlag 2 méteres átmé-
rőjű fakamrákat számítottunk – így 10 kazettasort rekonstruáltunk. Tomka P. 3,50–3,70 
m-es gerendákat, sőt egy 5 m hosszú fatörzset is megfigyelt. Tény, hogy a gerendaszerke-
zet közeit nem mérték ki szabályosan, a konstrukció szélei felé azonban viszonylag egy-
séges ácsolatot állíthattak össze. A soproni sánc földanyaga igen változatos összetételű, a 
tiszta tömény agyagtól a települési hulladékokkal kevert laza földig, vagy a köv ekkel teli 
épülettörmeléktől a lelet nélküli homokig, sóderrétegig a legváltozatosabb anyagfajták 

A késő római Scarbantia rekonstrukciós nézete (Gömöri 2002 nyomán)
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fordulnak elő. A kiégés hevessége- és az anyagszerkezet függvényében változhatott tehát 
az egyes sáncrészek szilárdsága és színe. A magától omló vörös rétegek mellett, olyan 
szilárd tömbök is találhatók, amelyek még csákányozással is nehezen bonthatók. 

A rekonstrtukciós ábra építés közben mutatja a sáncot, amelynek töltéséhez a földet 
nem csak belülről és nem csak háton hordhatták, hanem kívülről is építhettek olyan feljá-
rókat, amelyeken akár állati igaerővel húzott kordékban, is felszállíthatták a földet. 

A soproni vár keltezésében egyetért a kutatás, eszerint a soproni „széles talpú sánc-
vár” a 10–11. sz. fordulóján, vagy a 11. század elején, már Szent István király uralko-
dása alatt épült, nagyjából egyidőben Pozsony és Moson hasonló típusú sáncerődjei-
vel. A monumentális sáncmű felépítésére legkésőbb a 11. század első évtizedében sor 
kerülhetett, azzal a technikával, amely Európa-szerte inkább a 11. századra jellemző. 
Sopron, mint egyik határvármegye központja országos jelentőségű erősség volt. Az 
1010-es években a Kiev–Esztergom–Regensburg útvonal egyik stratégiai fontosságú 
állomásának tekinthették Sopront. István király a német–lengyel–cseh konfliktus miatt 
számíthatott Hungáriai nyugati határvidékének megtámadására is. A nyugati és északi 
határvidék várai között több un. „széles talpú”, kazettás faszerkezetű sáncot találunk E 
korszak várai egységes terv szerint, de a körülményeknek és a lehetőségeknek megfe-
lelő kisebb eltérésekkel épültek fel. 

A kijevi Russz 10–12. századi földvárainak sáncszerkezete a magyar államalapítás 
kori határvárakéhoz hasonít. Az egyik feltételezés szerint a nyugat-magyarországi ispáni 
várak kazettás (kamrás) fakonstrukcióit keleti szláv mintára állították össze, az Imre 
herceg felügyelete alá tartozó, russz–varég katonai kíséret várépítészethez értő druzsina-
főnökeinek a tervezésben való közreműködésével (Tomka 1977). A soproni vár sáncának 

A 11. század eleji soproni ispáni vár rekonstrukciós nézete (Gömöri 2002 nyomán)
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gerendaszerkezete nem szabályosan kimért, összeácsolt konstrukció. Egyes részeit meg-
lehetősen sietősen, hevenyészve állították össze. Éppen emiatt tételezi fel e sorok írója az 
1010-es éveket a sánc építés időszakának.

Az ispáni várnak két kapuja volt. Az északi kapu (a Várostoronytól 5 méterre Ny-
ra), pontosan a római kori főbejárat helyére épült (mai Előkapu). Tóth Sándor 1969. évi 
leletmentő ásatásaiból tudjuk, hogy az északi „kapu bizonyára kétszárnyú volt, és befelé 
nyílóan hosszú falközt zárt le, amelynek beljebb eső részét mindvégig gerendák hatá-
rolták”. Itt a kapuszárny vasalásának elrozsdásodott vaslemezei és a szegekkel átvert 
kovácsoltvas merevítő pántok is napvilágra kerültek. 

a keleti kapu, amely a Hátsókapu előzményének tekinthető a 10. századra megvál-
tozott helyzetnek megfelelően az ország belseje felé nyílott. Helyén a római korban nem 
volt kapu, csak tőle É-ra, a 11. bástya melletti zugban, K-i irányba nyílt egy 2,2 méter ma-
gas és 1,25 m széles gyalogkapu amely a 4. századi városfalépítéskor eltorlaszolt távol-
sági út gyalogos forgalmát biztosította a késő római korban. A várfalöv Ny-i szakaszán, 
a 24. bástya É-i szögletében is volt egy hasonló római kitörőkapu, a Színház u. 29. és a 
Templom u. 14. között. A kapu magassága: 2,25 méter, szélessége: 1,25 m, lényegében a 
keleti kapuval megegyező méretű. 

A faszerkezetű védművek égésekor, a hatalmas hőtől leomlott törmelékanyag az 
Árpád-kori Sopron várának minden kapuját eltorlaszolta. A sánc felső részéből származó 
négy minta 700 °C-nál magasabb hőmérsékleten égett ki, viszont a sánc alsó részéből 
vett. minták 450° C-nál magasabb hőmérsékleten bizonyosan nem voltak. A főkapukat is 
olyan károsodás érte, hogy csak eredeti helyüktől néhány méternyire, vagy a régi helyen 
bár, de hosszabb idő elteltével épülhettek újjá. A kitörőkapuk közül pedig – úgy tűnik –  
csak a keleti maradt használatban. 

A soproni belváros háromszoros falöve, 1597 (Wien, Kriegsarchiv)
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Az Árpád-kori várárok hozzávetőleges szélességét 20 méternek határozhatjuk meg, ál-
landóan víz állt benne, amit a konzerválódott fakéreg darabok és bőrleletek is bizonyítanak.

Miután a feltételezhető első ispán, Suprun befejezte a határvár felépítését, illetve az-
zal párhuzamosan megteremtette az ispáni központ „infrastruktúráját”, két és fél évszá-
zadnyi új fejezet kezdődött településünk történetében. 

1243-tól néhány évig – a korábbi váradi főesperes, majd későbbi zágrábi kananok –  
Rogerius töltötte be a soproni főesperesi tisztet. Rogerius soproni tartózkodása idején 
személyesen győződhetett meg a vár állapotáról, így az általa leírtak hitelesnek tekinthe-
tők: A tatárok elől menekülő IV. Béla király és rokona, Harcias Frigyes osztrák herceg 
között kikényszerített egyezség jött létre, hogy a magyar király Moson, Sopron és Vas 
vármegyéket elzálogosítsa az osztrák hercegnek. „A herceg a vármegyéket azon nyomban 
birtokba vette és váraikat saját pénzén helyreállítatta a tatárok ellen” – írta Rogerius. A 
soproni vár cca. egy évig lehetett osztrák megszállás alatt, a tatárok nem tudták elfoglal-
ni. IV. Béla 1242. nyarán foglalta vissza az osztrákoktól.

A fa-föld szerkezetű sánc rekonstruált részlete, városunk egyetlen korai Árpád-kori 
műemléke a Városház utcában, a Scarbantia Régészeti Park részeként látható.

III. A hármas várfalöv, 1340

Sopronban 1277-től a libertas civium = libertas hospitum, a „közszabadok”, a leendő 
városlakó polgárok (burgenses) közössége – királyi adományok eredményeképpen – az 
ispáni vár birtokbavételével és a sagittarius-ok, vagyis az íjászok (Lövők, Lővérek) hoz-
zájuk csatolásával átveszi a soproni határvédelem fő feladatait. Rövidesen további királyi 
adományokat kap a város, abból a célból, hogy az elhanyagolt ispáni várat, immáron sza-
bad királyi várossá, kőfalú erődítménnyé építsék ki az osztrák támadások elhárítására. 
IV. Béla, V. István és III. Endre a dézsmahuszadot és a fertői vám fél jövedelmét a soproni 
polgároknak juttatták, hogy a „védelmük régi elhasználódását és töréseit” kijavíthassák. 
A várfalak javításán a régi római falak foltozgatását értette III. Endre 1297. évi oklevele 
is. A király maga is látta „a város falainak romlását nagy öregsége és a mű vénsége mi-
att.” 1297 és 1340 között épült ki Sopron hármas védőfala, amelynek belső falöve az égett 
sánc tetején áll. Középső falöve a római városfal külső szélén áll, lényegében a 4. századi 
falak javítása és magosítása. A középkori bástyák minden esetben a római kori bástyák 
fölött állnak, azok megújításai a külső falsík köpenyezésével. A tűzi-fegyverek elterje-
dése után a középkori vár képe csak annyiban változott, hogy a középső fal pártázatának 
nyílásaiba lőréseket építettek be. Újabb bástyákat csak az oszmán hódítás veszélye miatt, 
a 16–17. században építettek. 

IV. Török kori erődítések a belváros védőfalain

Az 1532-ben lebontott „várárok menti Boldogasszony templom” köveiből a belváros 
ÉK-i sarkán, a külső falövön építettek egy kis rondellát. Nováki Gyula határozta meg a 
belső városfal DK-i sarkához épített „pastein beim hintern dor”, a Hátsó-kapu melletti 
másik rondella építési korát a 1614-re. A Nagy-rondellát, vagy más néven Szent György 
bástyát 1631-ben építették. Holl Imre szerint a DNy-i, u.n. „Hideg saroknál” ábrázolt ki-
sebb rondellát 1613-ban emelték, „amelynek utódja lett 1643-ban a valamivel korszerűbb 
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ötszögletes nagy bástya. Amíg a D-i oldal rondellái a legbelső városfalhoz csatlakoztak, 
a Szt. György rondella már a középső falövhöz és a külső falat is megszakítva; így ágyú-
inak szélesebb lőteret biztosított”. 

V. A külváros törökkori városfalai 

Miután Bocskay István hajdúi 1605-ben megostromolták a császári kézen lévő 
Sopront, majd az 1619–1622 közötti években, a Bethlen Gábor és II. Ferdinánd közötti 
harcok idején, a Bethlen hadai előtt kaput nyitó város sorsa vált bizonytalanná. A kül-
város falainak felépítése mindinkább elkerülhetetlenné vált. Lackner Kristóf polgármes-
tersége alatt, 1617 és 1627 között épültek ki a külső városfalak a kerttulajdonos polgárok 
költségén, a házak végéhez csatlakozó kertekben álló gazdasági kőépületek és majorsá-
gok már álló falait is felhasználva. 80–100 méterenként kis rondellákat építettek az átlag 
70 cm vastag, lőrésekkel sűrűn ellátott kőfalba, amely 3 méternyi magasságával csak arra 
volt alkalmas, hogy a hirtelen támadásokat időlegesen feltartóztassa. A külváros korábbi 
középkori kapuit is megerősítették a 17. században. A Pozsony felé nyíló Szent Mihály 

Sopron városfalai a 17. századi külső fallal (Csatkai 1956 nyomán)
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kapu elé mellvédet (Brustwehr) 1639-ben építtetett a város. Ennek maradványait az elke-
rülő út építése alkalmával feltártuk és a helyszínen, utcaszínben bemutattuk. 

A 17. századi külvárosi védőfalak a rondellákkal ma láthatók a Patak utcában és a 
Piac mellett. A kapuk maradványaiból a Magyar kapu (1494: Ugerthor) egyik kapuoszlo-
pa és a Bécsi kapu (Szélmalom kapu, 1523: Wintmyll-tor) egy feliratos kőtáblája látható 
eredeti helyén. 19. századi festmények ábrázolják a Bécsi kaput és a Szent Mihály kaput. 
A külvárosi kapuk pontos helyét jelöli az 1700. évi városkép és az 1851. évi várostérkép. 

Válogatott irodalom

gerő LászLó: A soproni vár. In: CsatkaI endre: Sopron és környéke műemlékei. 
Budapest, 1956. 165–174.

göMörI János: Castrum Supron. Sopron vára és környéke az Árpád-korban. Sopron, 
2002.

HoLL IMre – novákI gyuLa – PóCzy kLára: Városfalmaradványok a soproni Fabricius-
ház alatt. Archaeológiai Értesítő (a továbbiakban: ArchÉrt), 89. (1962) 47–67.

HoLL IMre: Sopron középkori városfalai. I. ArchÉrt, 94. (1967) 155–183.; II. ArchÉrt, 95. 
(1968) 188–204.; III. ArchÉrt, 98. (1971) 24–42.; IV. ArchÉrt, 100. (1973) 203–206.

HoLL, IMre: Sopron (Ödenburg) im Mittelalter. Archäologisch-stadtgeschichtliche Studie. 
ActaArchHung, 31. (1979) 105-145.

HoLL, IMre: Feuerwaffen und Stadtmauern. ActaArchHung, 33. (1981) 201–243.
HoLL IMre: Scarbantia–Sopron városfalai. Soproni Szemle, 51. (1997) 289–306.
novákI gyuLa: Adatok a soproni vár rondelláinak történetéhez. Soproni Szemle, 16. 

(1962) 57–61.
novákI, gyuLa: Zur Frage der sogenannten Brandwälle in Ungarn, ActaArchHung, 16. 

(1964) 99–149.
novákI gyuLa – sándorfI györgy: A soproni belváros „vörös sánca” kutatásának ered-

ményei. Soproni Szemle, 41. (1987) 38–43
PóCzy kLára: Scarbantia városfalának korhatározása. ArchÉrt, 94. (1967) 137–154.
toMka Péter: A soproni vörös sánc kutatása. Magyar Műemlékvédelem, 1973–1974. 

Budapest, 1977. 65–86.



141

TarTaLom

TanuLmányok

sófaLvI andrás Székelyföld középkori várai és a keleti határvédelem ........... 5

feLd István Uralkodói és főúri reprezentációs épületek az Anjou- és 
Zsigmond-kori Magyarországról. Ami egy kiállítási 
katalógusból kimaradt ............................................................. 27

PraJda kataLIn A Scolari család várai Ozorai Pipó idején: Palagio di 
Tizzano és Castello di Vicchiomaggio. Kutatási beszámoló  47

HorvátH rICHárd Castrum Teremhegy. Adalékok az udvarház terminus 
magyarországi történetéhez .................................................... 59

neuMann tIbor Éleskő várának felújítása 1536-ban ........................................ 73

szőcs Péter Szatmár kora újkori erődje  ..................................................... 81

kuTaTáSI jeLenTéS

füLöP andrás Jelentés a somlói vár 2005. évi régészeti feltárásáról ............. 91

LászLó Csaba –  
bartos györgy

Jelentés a pápai Esterházy-kastélyban 2005-ben végzett 
kutatásokról  ............................................................................ 92

LászLó Csaba –  
ráCz MIkLós

A cseszneki vár 2005. évi kutatása ......................................... 94

MIkLós zsuzsa Szondázó ásatás Nak-4. táblán  ............................................... 95

ráCz MIkLós Sámsonháza-Fejérkő vára 2005. évi kutatása ......................... 97

szörényI gábor 
andrás

Előzetes beszámoló Cserépvár 2004-2005. évi feltárásáról ... 98

vIrágos gábor A nyírbátori Báthori rezidencia műemléki helyreállítást 
megelőző régészeti kutatásának 2005. évi eredményei a 
várkutatás tekintetében  ........................................................... 102

feLd István Salgótarján-Salgóvár 2005. évi kutatása  ................................ 105

feLd István –  
vICze MagdoLna

Jelentés a solymári vár 2005. évi ásatásáról ........................... 106

feLd István A várgesztesi „Kisvár” 2005. évi ásatása  ............................... 110



142

TúraVezeTő
Várak Győr-Sopron-Moson megyében

toMka Péter A győri ispáni vár ................................................................... 113

LászLó Csaba A győri püspökvár .................................................................. 116

LászLó Csaba Hédervár vára és kastélya  ...................................................... 118

aszt ágnes Castrumok Mosonmagyaróvár területén ............................... 121

göMörI János A kapui vár  ............................................................................ 128

göMörI János Fertőrákos ............................................................................... 131

göMörI János A soproni vár .......................................................................... 133


