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krautackeri korai kelta sírok anyaga a településmaradványokkal, fazekas és fémmegmunkáló
mőhelyekkel együtt szintén teljesen egyedülálló emlékcsoportot képez.

A feltárt és nem egyszer már beépült lelıhelyek nem mindig látványosak az átlagos mőveltségő
látogatók számára, ezek többsége csak megfelelı magyarázattal értelmezhetı, helyszíni bemutatásuk
többnyire nehézségbe ütközik. Ezért is hasznos az ezekre vonatkozó információkat egy helyen közölni.
Teljesen újszerő megoldások alkalmazásával a legfelsı, kilátó szintig idıutazásra hívnánk a látogatót,
az ıskortól napjainkig. Az út közben és az egyes pihenıszinteken interaktív kiállításon mutatnánk be a
legjelentısebb lelıhelyeket, a régészeti kutatások legújabb eredményeire alapozva. Végül a torony
tetején egy forgatható iránytő jelezné a szőkebb és távolabbi környezetben látható, látogatható
emlékeket. Alkalom lenne a vizuális és érzelmi visszatekintésre, annak átgondolására, hogy a K-Ny-i és
É-D-i kereskedelmi útvonalak találkozási pontjában  kialakult város évezredek multán is hasonló
funkciót tölt be, mint egykor.

Következı teendı lenne az amfiteátrum   hasznosítása, amely ily módon új perspektívába kerülne53(54)

és a június 21. (napéjegyenlıség, nyár kezdete) és június 29. (Péter-Pál napja, aratás) között
megrendezésre kerülı a kelta és római, majd keresztény vallás neves napjaihoz kapcsolódó ünnepségek,
a jövıben a Soproni Ünnepi Hetek programjának is fontos részét képezhetnék. Ezzel Sopron követhetné
az Aquincumban, Tácon (Gorsium) és Szombathelyen (Savaria) már hagyományossá váló, a római
ünnepkör napjain periodikusan megvalósuló rendezvényeket és fesztiválokat.

A látogatóközpont és kilátó tervezését és megépítését komoly kihívásnak tartjuk, mivel megvalósulása
az országon belül, de nemzetközi mércével mérve is új perspektívát nyitna a régészeti örökség részét
képezı lelıhelyek bemutatására.

A szakmai elıkészítést végzı team feltett szándéka mindazokat az érveket, kívánságokat és
megjegyzéseket figyelembe venni, amelyek a városi Önkormányzat vezetıivel és illetékes
szakembereivel, a Soproni Múzeum igazgatójával és kollégáinkkal folytatott egyeztetések során
elhangzottak. Természetesen alkalmazkodnunk kell a tervezésre és építésre vonatkozó elıírások, és a
célszerőségi elvek betartásához is. A remélhetıleg közeljövıben megépítésre kerülı turisztikai
információs központnak egyidejőleg kell a legjobb értelemben vett turisztikai szempontokat
(tájékoztatás, ismeretterjesztés), valamint a régészeti és természeti örökség védelmével kapcsolatos
tudományos célokat szolgálni. További munkánkat is ennek szellemében kívánjuk végezni, és ehhez

kérjük valamennyi közremőködı személy és szervezet hathatós segítségét54(55).
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A római költı és író, Iuvenalis (Kr.u. 60–140) egyik szatírájában55(56) idézte a dolgozatunk címéül
választott, „panem et circenses” kifejezést, amely az ı korában a Róma városi lakosság érdeklıdésének
középpontjában állt. „Kenyeret és játékokat” említve tulajdonképpen a havi gabonajuttatásról és a
tömegszórakoztatásról írt a szerzı, azokról a legfontosabb politikai propagandaeszközökrıl, amelyeket
a nép bizalmának megırzésére, a császári hatalom megerısítésére használt a birodalmi fıváros, Róma
vezetése. A „játékok” megjelöléssel gladiátorjátékokat, állatviadalokat, állatszelidítı cirkuszi
elıadásokat, kocsiversenyeket, vagy színpadias kivégzéseket, ütközeteket és tengeri csatákat rendeztek
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az amfiteátrumokban a nép legnagyobb megelégedésére. 

A provinciák nagyobb városai is versenyeztek egymással az amfiteátrumok építésében, és hogy ezekben
a körszínházakban, vagy cirkuszokban minél ritkább egzotikus és szelídített állatokat, valamint
vérontás nélküli viadalokat mutathassanak be a város és környéke lakosságának.56(57) Pannonia
provincia városai is kivették részüket ebbıl a versenybıl.57(58) A Duna menti két legnagyobb legiós
táborhoz és helytartói székhelyhez Carnuntumban58(59) és Aquincumban59(60) két-két amfiteátrum
tartozott. A köztük húzódó limes-szakaszon, Brigetio legiós-tábora mellett is megtalálták egy
amfiteátrum építési feliratát.60(61)

Az Alpokalja és a Fertı-tó körzetének vidéki lakossága annak idején a közeli pannoniai városokba
látogatott, ha az élvezetek ezen fajtájára vágyott, például Carnuntumba (Petronell- Bad
Deutsch-Altenburg), Scarbantiába (Sopron), Savariába (Szombathely) vagy a noricumi Flavia Solva
(Wagna bei Leibniz) és Gleisdorf amfiteátrumát, vagy színházát kereshette fel. Savaria színháza a
római városon kívül feküdt, a település nyugati szélén, a mai Kálvária hegyi templomnál. Feltárása még
nem történt meg annak ellenére, hogy egy antik írásos dokumentumban, a Passio Quirini-ben is
említik61(62).

Scarbantia amfiteátruma a város észak-nyugati szélén, a mai Bécsi-dombon, 366 m tengerszínt feletti
magasságban található62(63). A lelıhely rövid kutatástörténete az alábbiakban foglalható össze: 

1391860-ban egy rézmetszet Sopron látképét a Bécsi dombról úgy mutatja, hogy elıtérben az
amfiteátrum meredek sáncai látszanak.

1878 áprilisában Storno Ferenc és Paúr Iván Bécsi-dombi kutatásaik során tanulmányozták a város
Bécsi kapuján kívül, a városi mázsaház mögött fekvı sáncszerő létesítményt is, amelyet Storno
metszetben is ábrázolt63(64) „Burgstal” megjelöléssel (1. kép). Paúr azonban kuruckori erıdítménynek
és nem „ısidıbeli körsáncnak” tartotta e „földmővet”.64(65) 
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1. kép. Ifj. Storno Fernc rajza a Bécsi dombi amfiteátrumról

1886 körül Storno Ferenc római sírt tárt fel az amfiteátrum É-i kapuja elıtt. A csontváz mellett
üvegkorsó és vas strigilis (vakaró) volt. Ezért késıbb feltételezték (Stornó Miksa 1941), hogy itt egy
elesett gladiátort temethettek el. 

1922-ben a Bécsi-dombon játszó gyerekek több római pénzt, „az ikreket szoptató nıstényfarkast
ábrázoló üveggemmát” találtak, és jelentették Lauringer Ernınek, a 140múzeum ırének, hogy
oltárszerő kövek is vannak a helyszínen.65(66) Ezután irányult a régészeti kutatás figyelme a római
korinak felismert lelıhelyre.
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2. kép. Gallus Sándor vázlata az amfiteátrumban talált dombormőrıl

1925. augusztus 31-én a városi tanács engedélyével Stornó Ferenc festımővész és Storno Miksa66(67)

egy „mőkedvelıkbıl álló lelkes kis csapattal” kezdte el az ásatást, megtalálták a Nemeseum oltárköveit,
feltárták a szentélyt. Ezután próbaásatást kezdtek az amfiteátrum területén, és a 10,6 méter magas
nagysánc belsı ívénél rábukkantak a pódiumfal nagy kváderkövekkel épített részletére. Itt egy fülkét
tételeztek fel, amelyben a vadállatokat tartották, állítólag bikacsontokat is találtak. „Minthogy a
további ásatás pénzt igényelt”, Lauringer Ernı Sopron városához fordult, mely „próba-ásatás céljaira
négy millió K-t elılegezett.” Ebbıl 6 munkással 8 és fél napon át végeztek feltárásokat. November
11-én az esıs idıjárás miatt és mivel a pénz is elfogyott, beszüntették a munkát. Lauringer jelentésében
egyrészt rosszallja a „régészkedı dilettantizmust” és a „mőgyőjtés hóbortját”, amely inkább kárára van
a régészeti lelıhelyeknek, minthogy a tudománynak használna. Szerinte „az amfiteátrum ma egy
romhalmaz...köveit az idık folyamán lakóházak ... sıt a város falainak építésénél is
felhasználták”.67(68) Sopron sz. kir. város múzeuma meghívására ezután a Magyar Nemzeti
141Múzeumból Fettich Nándor régész irányította az ásatásokat, amelyek Lauringer fel-ügyelete mellett
folytak. Megállapításaik szerint az amfiteátrum rombolás és tőzvész áldozata lett, „a hatalmas falak és
kövek bedıltek és darabokra törtek és itt-ott a törmelékben világosan kivehetık voltak a megégett
fagerendák maradványai”.68(69)

1926-ban Storno Miksa ismertette a Bécsi dombi próbaásatások eredményeit.69(70) 
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3. kép. Az amfiteátrum 1991–1992. évi ásatási felmérése.(vázlatos másolat).
A 10. és 7/a árkoknál 1945. évi tüzérségi állások. A volt pajta és a Füves út között a Nemeseum.

1421933-ban ifj. Gallus Sándor a város 1000 pengıs támogatásával kívánta folytatni az amfiteátrum
kutatását.70(71) Az év augusztusában már az eredményekrıl is beszámolt.71(72) A sok apróbb lelet
mellett tulajdonképpen a D-i kapu falainak feltárása volt a jelentısebb, ezt azonban megfelelıen nem
dokumentálta. Így kutatása nem sokkal egészíthette ki a Storno-féle ásatás eredményeit. Mivel a
kutatóárkokból kitermelt földet a Lackner Kristóf utcai építkezésekhez hordták, a feltárt romos falak
hosszabb idıre ki voltak téve az idıjárás viszontagságainak. Bár a romokat körbekerítették, a
szögesdrótot 1934-ben ellopták, a mozdítható köveket szétdobálták. Majd a kıanyag egy részét a város
eladta, így néhány faragott kıtöredéket is a környékbeli villák fala-iba építettek be. Az lehetett a sorsa
annak a dombormőves sírkıtöredéknek is, melynek vázlatos rajzát Gallus 1933. júl. 27-i naplórészlete
ırizte meg. Bejegyzése szerint: „valószínően a kis sánc kör falához tartozott”. (2. kép)

1941-ben közzétett cikkében Storno Miksa részletesebben ismertette a feltárásaik eredményeit,72(73)

fıleg az aréna bejáratánál megtalált szentélynek, Nemesisnek, a gladiátorok védıistennıjének, és
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Dianának, az állatok oltalmazójának kultuszhelyét mutatta be73(74). 

1973-ban soproni építészek újra felvetették az amfiteátrum bemutatásának lehetıségét. A soproni római
városfalak OMF – kapacitást lekötı munkáira hivatkozva a Soproni Múzeum nem látta
megvalósíthatónak ezt a tervet.

1985-ben a Posta a „Május 1-i” rendezvények hangosító berendezéseihez földkábeleket fektetett le az
amfiteátrum területén. Ekkor a K-i nagy sáncon a nézıtér, cavea négy haránt-irányú falát, a Ny-i kis
sáncon a 4 méter széles kapuépület falait mérhettük fel74(75).

1991–1992-ben a 84-es elkerülı út építése miatt került elıtérbe az amfiteátrum kérdése75(76) és kapott
lehetıséget Soproni Múzeum a szondázó ásatások elvégzésére. Az alábbiakban az ásatás legfontosabb
eredményeit, az amfiteátrum szerkezetére76(77) vonatkozó újabb adatokat vázoljuk fel. Illetve
megemlítjük a létesítmény részleges rekonstrukciójára vonatkozó terveket. E dolgozat terjedelmi határai
miatt elızetes jelentésünkben el kell tekintenünk az ásatás részletes leírásától és a leletanyag
ismertetésétıl. 

Az amfiteátrum ovális arénáját 2 méter széles pódiumfalak határolják. A küzdıtér hossztengelye 63 m,
kistengelye 42 m. 70 római lábat (kb. 21 m) egységnek véve, az aréna 3:2 kitőzési arányt mutat (3.
kép). 
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1434. kép. A K-i nagy cavea középsı sávja a haránt irányú falakkal

A küzdıtér egykor sóderréteggel borított szintje 1 méterrel volt mélyebben az amfiteatrum jelenlegi
szintjénél. Az aréna közepén ásott hosszú kutatóárkokban falazott csatorna, vagy mélyedés nem került
elı. Viszont az elıkelıségek ülıhelyének feltételezhetı ülısorok elıtt (3. kép 4)., a pódiumfaltól 7 méter
távolságban, pontosan a középvonalban, két faragott perselykı feküdt (4. kép 3), egymástól 3 méterre.
Ezekbe oszlopok lehettek erısítve, és vagy együtt valamiféle ácsolt kapuzatul szolgáltak, vagy
különkülön olyan oszlopokat tartottak, amelyekhez valamit, vagy valakit hozzákötözhettek. A
pódiumfalak az aréna felé kváderkövekkel lehettek burkolva, ami jól látszik a 4. és a 20. kutatóárok
esetében (4. kép), ahol a falak legépebben magmaradtak (5. kép). A 4. kép mutatja, hogy a nézıtér
lejtıjét haránt irányú kıfalak erısítették és látszik, hogy az ülısorok 21 m szélességet foglaltak el. A 9.,
7/a., 43/a., 43., és 41. kutatóárkok falmaradványai mutatják a cavea kılsı határfalát. A 70 lábnyi
széles K-i nézıtér a nagysánc meredek lejtıjén helyezhedett el. 
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1445. kép. Pódiumfal a 4. kutatóárokban
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1456. kép. A Porta Libitinae (23-23/a) és a Ny-i kis cavea részlete
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1467. kép. A D-i kapu alapfalai
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1478. kép. Az É-i kapu, a Porta pompae két feltárt küszöbbel

148Vele szemben a ma jóval alacsonyabb D-i sáncszakasz a római korban is keskenyebb lehetett, mert
a 23. szelvényben (3. kép 23 és 6. kép 23, 23/a ) a D-i kapu, a Porta Libitinae teljes mérerét
megismertük. Ez az elesett gladiátorok és lemészárolt állatok kiszállítására szolgáló kapu csak 12,5 m
szélességben vágja át a sáncot. A 64. és 63. kutatóárokban feltárt falnyomok is ilyen keskenyebb
nézıtérre utalnak ezen az oldalon. Az eredetileg is domboldaba vágott, lejtıs terepre épített amfiteátrum
a nyugati külsı oldalán pusztult el legjobban. Nem csak a természetes erózinak, de az évszázadok alatti
kıbányászásnak is következménye ez. A kissánc pódiumfalának belsı felületén azonban több helyen
megfigyelhettük az eredeti faragott burkolóköveket (6. kép 24. és 25. kutatóárok).



35

9. kép. A II. periódusú küszöbkı a z É-i kapuban Ny felıl fotózva

A Porta Libitinae (6. kép) 7,5x5,6 m alapterülető, Ny-i bejárata elıtt 3 méter hosszú, 2,5 m széles
folyosó vezet a bejárathoz. Ennek a kapunak megtaláltuk a kavicsos járószintjét és a kıboltozat
indítását. A római korban alaposan átalakított kapuépítmény, megmaradt alapfalain újjáépíthetı lenne. 

A város felé nyíló D-i kapu (3. kép 30, 36 és 7. kép) az 1930-as évek ásatásai után teljesen rommá vált.
Csak az alapjait találtuk meg. Alagútszerő, 10-15 méternyi hosszúságú 149kıépítmény volt, amely az
aréna elıtt a pódiumfalnál 2 méter szélességő. Kijjebb, ahol a Nemeseum fala hozzácsatlakozik, még 3
m széles. A Nemeseum falait77(78) részben a Fıves út felıli erózió pusztította, részben az elsı

szakszerőtlen „ásatások” az 1920-as években.
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10. kép. A két periódusú pódiumfal alaprajza és metszete a 24. kutatóárokban. 1. humusz, 2. szürke föld
kövekkel, 4. szürke föld, 5. kıomladék rétegek, 6. agyagrétegek, 7. homok, 9. apró kıtörmelékek.

Az É-i kapu (3. kép 21) szélesebb volt és két építési periódusának maradványait tártuk fel két méter
mélységben (8. kép). Elıkerültek a gondosan faragott küszöbkövek (9. kép), amelyek elhelyezkedése
mutatja az amfiteatrum bejáratainak és pódium-falának átépítését (10. kép). Amint a 25. kutatóárok
felmérése mutatja a belsı, korábbi fehér habarcsos pódiumfal átlag 120 cm széles. A külsı fal
közvetlenül a korábbi elé van falazva vöröses habarcsba és átlag 80 cm széles. Körben az arénán
általában hasonló eredményt hozott a pódiumfal vizsgálata. Megállapítható, hogy 150feltehetıen a II.
sz. 2. felében a markomann háborúk utáni idıszakban kezdett romosodni az amfiteatrum. Teljes
újjáépítésére a III. században kerülhetett sor. 

Ekkor nem csak az arénát kerítı falat és kapukat renoválták, hanem a nézıtérre való feljáratokat is
megváltoztathatták. Míg korábban lehettek feljáratok a haránt irányú falak között a K-i nagy caveára,
amit a 6. és 41. kutatóárkok falmaradványai mutatnak ((11. kép), addig a késıi periódusban É felıl
felvezetı kavicsos burkolatú rámpa biztosíthatta a feljáratot a nagysánc tetejére (3. kép 11). A sánc
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felsı részén, a feljárat alatti rétegekben, 115–143 cm mélységben a 9/b árokban, fehér kıporos réteg
alatt, egy Ny-K irányú, 90 cm széles kıfal tövében feküdt a egy felirattöredék. Feltehetıen a korábbi
építési periódusból származik, amikor itt szintén feljárat lehetett. További vizsgálat tárgyát képezheti,
hogy az ülısorok számozására szolgált-e, esetleg építési felirat alsó sorának részlete-e ez a
mészkıfaragvány, amelyen L C betők láthatók. A 75 cm hosszú, 35 cm magas és 22 cm vastag
kılaptöredék viszonylag ép szélétıl 30 cm-re van a 11 cm magas és 5 cm széles L bető, ettıl 27
cm-található a felül csorbult C, köztük pontosan középütt egy fekvı, szív alakú választójel látszik (12.
kép).

11. kép. A K-i sánc kılsı támfala a feljárat oldalfalával a 7/a kutatóárokban

Az amfiteátrumot a II. században, a nagy városi beruházások idıszakában építették a hegyoldal
lejtıjének kihasználásával78(79) „Ha hegyoldalba épül könnyő lesz az alapozás dolga”-írta Vitruvius a
színházépítésrıl. A III. században átépített amfiteátrum befogadóképessége Storno számítása szerint
6.000 fı lehetett. Érdekes, hogy a scarbantiai 151fórum méretei79(80) összhangban vannak a II. század
elején kiépített amfiteátrum méreteivel. Ebben az idıben, Scarbantia virágkorában épült a városi nagy
fürdı is80(81).

1991-ben, az ásatással egyidıben az Országos Mőemléki Felügyelıség Tudományos Osztálya
nyilatkozott, hogy a soproni amfiteátrum helyreállításához „az elkövetkezı években sem anyagi
fedezetet, sem tervezıi kapacitást nem tudunk biztosítani”81(82). 

1992-ben az ásatási eredmények alapján az A2 soproni építésziroda már terveket készített82(83) az
amfiteátrum bemutatására. Fekete Szilárd az objektum lefedésének terveit is megrajzolta (13. kép). A
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Scarbantia Társaság és a Soproni Múzeum az ásatási terület visszarendezésével párhuzamosan
szponzorok után nézett83(84). 

12. kép. Felirattöredék a 9/b árokból

1521994. szeptemberében Hajnóczi Gyula és Mezıs Tamás a budapesti Mőszaki Egyetem
Építészettörténeti tanszékén terveket készített az amfiteátrum részleges rekonstrukciójára, miután
Hajnóczi professzor Sopronban az ásatásvezetı régész és helyi építészek társaságában tanulmányozta
az amfiteátrumot (14. kép).
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13. kép. Fekete Szilárd építész vázlatterve az amfiteátrum lefedéséhez

1995-ben „Sopron Bécsi-domb Részletes Rendezési Tervének Építési Szabályozási Elıírása” a 8. §-
ban kimondta, hogy ”Az amfiteártum területe a Scarbantia Régészeti Park bemutatására szánt régészeti
emlékként védendı”. A Sári István fıépítész által készített Részletes Rendezési Terv az amfiteátrumot
részlegesen helyreállított állapotban tünteti fel (15. kép).

1995. októberében a római kori emlékek turisztikai hasznosításáról nemzetközi konferenciát rendeztünk
Sopronban, erre az alkalomra mőemléki bemutatóhelyet alakítottunk ki az amfiteátrum D-i kapujánál
is. A felállított Nemesis-dombormő másolatot azonban többször egymás után ledöntötték.

A római korban a civil városlakók ünnep-naptárában84(85) szerpeltek a Duna határvonalát védı

legiósok, illetve segédcsapataik díszszemléi, a katonai lovasjátékok, valamint a pompás vallási
körmenetek és a nagyszabású politikai ünnepségek, felvonulások. Scarbantiában, ahol a korai
császárkorban katonaság nem állomásozott, feltehetıen a fórumról (16. kép 1). indultak az ünnepi
felvonulások és a Vindobona felé kivezetı úton érték el az amfiteátrumot (16. kép 2).

153Itt kell megjegyezni, hogy a Soproni Múzeum Lapidáriumában ıriznek egy sírkövet, amely
1911-ben a Postapalota építésénél került elı.85(86) A kıre egy játékmester, „magister ludorum” (17.
kép) nevét vésték fel , aki Scarbantiában feltehetıen a cirkuszi játékok lebonyolításáért és a gladiátorok
kiképzéséért volt felelıs. A 77 éves korában elhunyt férfiút Lucius Cotonius Campanusnak hívták, a
XV. legió86(87) veteránjaként Carnuntumból telepedett át városunkba Scarbantiába, korábbi feladata a
katonai felvonulások lebonyolítása, valamint kiképzıként a gladitátorok harcra való felkészítése volt.
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14. kép. Hajnóczi Gyula terve a nagy cavea középrészének ülısorokkal való beépítésére

Az amfiteátrumi játékokkal kapcsolatban viszonylag kevés leletet ismerünk. Ezek azonban nagyon
érdekesek, mert mutatják, hogy nem csak a város lakói izgulhatták végig Scarbantia amfiteátrumában a
gladiátorviadalokat, a cirkuszi játékokat és az egyéb rendezvényeket, hanem a környékbeli
villagazdaságok és falvak népe is idelátogathatott 154az érdekesnek ígérkezı rendezvényekre. Akik itt
jártak kisebb emléktárgyakat is vásárolhattak. Az alábbiakban néhány ilyen emléktárgyat mutatunk be,
amelyeket az amfiteátrumi játékok látogatói talán városunkban vásároltak, majd egykori lakóhelyükön,
a mai Burgenland területén87(88) veszíthették el. 
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15. kép. A Bécsi-domb Rendezési Tervének részlete az amfiteátrummal (Sári István)

2005. LIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / 125Tárgyi örökségünk / 138Gömöri János – Karl Kaus:
Panem et circenses A scarbantiai amfiteátrum és köz önsége / 1551. Tessera Vulkapordányból
(Wulkaprodersdorf)

1551. Tessera Vulkapordányból (Wulkaprodersdorf)

A Tartományi Múzeum régészeti győjteményében, Kismartonban látható egy ezüst tessera (18. kép),
amit Vulkapordány község határában találtak, 16 kilométerre észak-nyugatra az antik
Scarbantiától88(89). 

A pénzhez hasonló tárgynak 21 mm az átmérıje, elülsı lapján koszorúval keretezett jelenetben a balra
forduló Bacchus - Liber Pater (Dionüszosz) képét ábrázolták, a bal kezében thyrsos pálcával és a jobb
kezében oinochoe-val (korsóval). Lába elıtt egy párduc kuporog. A pontkörrel határolt hátoldalon egy
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jobbra haladó elefánton ülı személy látható89(90).

A tesserák érméhez hasonló tárgyakként vagy magán pénz-helyettesítıkként funkcionáltak, amikkel
árukat lehetett vásárolni („bónusz” érmekként) és belépıjegyként szolgáltak győlésekre, színházi
elıadásokra, cirkuszi mulatságokra, termálfürdıkbe vagy éppen nyilvánosházakba90(91). A
Vulkapordányból származó darab az elefánton ülı személy ábrázolásával félreérthetetlenül tükrözi a
cirkuszi hangulatot. 

Talán egy Scarbantiában vendégeskedı vándorcirkusz adhatta ki ezt a „bónusz”-érmét. 

De az is lehetséges, hogy akkor keletkezett, amikor egy jómódú városi polgár cirkuszi játékokat
rendezett valamilyen ünnepi alkalomra. 

Bacchus-nak érmén való ábrázolása sokatmondó. Ez az istenség volt a szüret és az ünnepi lakoma ura.
Tiszteletére március 17-én nagy ünnepséget tartanak, ez volt a liberalia napja, amikor az ifjak a
férfi-tóga felvételével felnıtt polgárokká váltak. Ez alkalomból felvonulásokat is tartottak, vagy más
szórakoztató mulatságokat rendeztek, amelyek nagy mennyiségő borfogyasztással jártak.91(92)

A vulkapordányi tessera keltezése mindenek elıtt numizmatikai párhuzamok alapján lehetséges.
Septimius Severus császár több olyan denárt is veretett a 193. és 197. évek közötti idıben, amelyek
Bacchus - Liber Patert, hátlapjukon pedig elefánthoz hasonló mintákat ábrázoltak92(93). Az elefánton
ülı emberhez hasonló ábrázoásokat találunk I. Philippus Arabs császár érméin is, amelyek a 244. és a
249. közötti évekbıl93(94) valók. Tehát a tessera érme is a 190 és 250 közötti idıszakban kerülhetett
forgalomba. 

A II. század végén és a III. század elsı felében, a severusi idıkben Pannoniában a római kultúra
virágkorát élte. A Sulzbach közelében, a Föllik-domb délkeleti lejtıjén fekvı vulkapordányi villa
rusticát is ebben az idıben építették át és bıvítették ki. Az ott termelt mezıgazdasági terményeket nagy
valószínőséggel Scarbantia piacán értékesítették. Ebbıl a szempontból érthetı, hogy a „bónusz”-érmék
elvesztése abban az idıben nagy veszteségnek számított, örömteli azonban, hogy legalább 1800 év után
megtalálhattuk... 
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15616. kép. A korai római város úthálózata. 1, fórum, 2. amfiteátrum, 3. városi fürdı, 4/a és 4/b temetık
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15717. kép. Cotonius Campanus, „magister ludorum” sírköve a soproni Postapalotától

2005. LIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / 125Tárgyi örökségünk / 138Gömöri János – Karl Kaus:
Panem et circenses A scarbantiai amfiteátrum és köz önsége / 1582. Pinkaóvárból (Burg)
származó gladiátorfibula.

1582. Pinkaóvárból (Burg) származó gladiátorfibula.

A felsııri (Oberwart) járás területén fekvı Sámfalva (Hannersdorf) községhez tartozó Pinkaóvár
határából a Tartományi Múzeumba94(95) került egy igen ritka lelet. A gladiátorfibulát a mai helységtıl
északkeletre, az Asten dőlıben, a villa rustica területén találták, a római kori Savariától nyugatra 16
kilométerre. 

A fibula 3,1 cm széles, 2,9 cm magas és két féldombormőves férfi-figurából áll, akiket egy
gladiátorküzdelem végsı fázisában ábrázoltak. Baloldalon áll a gyıztes, a secutor terpeszben,
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behajlított lábakkal, sisakkal, szögletes pajzzsal és gladius-szal (rövid kard). Tıle jobbra ül a legyızött
retiarius, aki magát bal karjával védi, bal kezét bedig a secutor pajzsának közepéhez emeli. A
háromágú szigony csúcsával balra a két figura lábánál hever. A secutor bal kezének könyöke hiányzik,
valamint a sok használat miatt megrongálódott más részei a fibulának már nem felismerhetık, mint
például a legyızött jobb mutatóujja. Számszeríj szerő konstrukció erısíti a fibula hátsó részét, amelyrıl
már letört és hiányzik a ruhakapcsoló tő és a tőrögzítı.

A késıi köztársaság-korban, majd különösen a római császárkorban a gladiátorjátékok (a lat. gladius =
kard szóból) klasszikus mővészete vitathatatlanul szórakoztató látványossággá fejlıdött a vérszomjas
néptömegek számára.95(96) 

A Soproni Múzeum Lapidáriumában ırzik Tiberius Iulius Rufus borbolyai (Walbersdorf) sírkövét,
amelyen a temetkezési szertartáshoz kapcsolódó, kultikus gladiátorjátékot ábrázoló dombormő látható.
A dombormővön két karddal harcoló és kerek pajzzsal védekezı alak között áll egy félmeztelen nı,
akinek alakjában Erist, a viszály, vagy Nemesist, a párviadalok istennıjét ábrázolhatták. A tılük
jobbra, felemelt kézzel álló férfi a versenybíró lehetett (20. kép). 

A gyıztes gladiátorokat körülrajongták, ık számítottak az antik idık legjobban fizetett embereinek. A
„játékok” emlékeként az amfiteátrumokban lévı standoknál és a mozgó kereskedıknél harci jeleneteket
és a gladiátorokat ábrázoló ékszereket, olajlámpásokat, szobrokat, sütıformákat és más értékesebb
ajándéktárgyakat96(97) is vásárolhattak a látogatók.

A scarbantiai aréna bejáratánál egy legyızött gladiátor képével díszített agyagmécses97(98) darabja,
Szombathelyen egy sütıforma került elı, amely gladiátorharcot ábrázol. Mint a fentebb bemutatott
fibulán, itt is a földre rogyott retiarius felett áll a gyıztes secutor, ez olvasható a feliraton is: VINCAS
– gyızzél!98(99) A pinkaóvári (burgi) gladiátorfibula 159is ebbe a kategóriába tartozik és a Savariahoz
közeli amfiteátrumban, vagy Scarbantiában vásárolhatták. 

Hasonló fibulákat több helyen is találtak Pannonia területén, Nyergesújfaluban (Pest m.), a Tapolca
melletti Hegyesden Veszprém megyében, valamint Budapesten. Ez a három fibula, ugyanúgy mint
további kettı – Flavia Solvából, Noricum és Raetia tartományból – csak abban különböznek a
pinkaóvári fibulától, hogy ott a legyızött retiarius jobb karját nem a pajzsra teszi, hanem a levegıbe
emeli99(100). Ezen a párhuzamok alapján a pinkaóvári fibulát a 2. század második felétıl a 3. század
elsı feléig tartó idıszakra keltezhetjük.

A hasonló kompozíciójú dombormőábrázolások a korabeli divat szerint a westerndorfi Helenius
mőhelyében készültek, aki 186. és 233. körül Rosenheimben dolgozott és mindenekelıtt Norciumba és
Pannóniába szállított árukat100(101). 

Több olyan lelet ismert Scarbantia territóriumáról, amelyek nem a cirkuszi játékokkal vagy a
kocsiversenyekkel kapcsolatosak, hanem inkább a vallási ünnepi felvonulásokra emlékeztetnek. Az
egyik legszebb ilyen emlék a Sércrıl (Schützen am Gebirge) származó ovális alakú gemma, egy
sötétzöld színő jáspiskı, amely 1,8 x 1,5 cm mérető és eredetileg egy ezüst győrőbe volt foglalva. A
győrőkövön Sol napisten látható áldásra emelt kézzel, bal oldalt galoppozó quadriga (négyes lófogat)
van bevésve.101(102)

Említést érdemelnek a Szárazvámról (Müllendorf) származó, színházi maszkokat ábrzoló
agyagmécsesek is. A római kori falu Szárazvámon a Scarbantiából Aquaeba (Baden bei Wien) és
Vindobonába (Bécs) vezetı utak elágazásánál feküdt. Scarbantiáig innen 20 km a távolság,
Vindobonáig pedig 30 km. 
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A gyakori használati eszközként funkcionáló, kerámiából készült olajmécseseket nagy mennyiségben
gyártották a manufaktúrákban, és változatos formákban jelentek meg a piacon. Felsı lapjukon
díszítıelemként gyakran gladiátorok képeit, állatokat és színházi maszkokat ábrázoltak. A kismartoni
Tartományi Múzeumban ırzött mécsesek egyikének hátoldalán a CASSI cégpecsét, felsı lapján egy
férfimaszk látható.102(103) A másik, FORTIS cégpecséttel, egy komédiákból ismert rabszolgamaszkot
ábrázol, nagy szájjal és krumpliorral.103(104) Mindkét lámpatípus hosszú élető. A Cassius-lámpák
Felsı-Olaszországban már a II. század kezdetén megjelentek és Noricumban és Pannoniában a IV.
századig használták ıket. Felsı-Itáliában és Galliában már az I. századtól mőködtek Fortis-lámpa
készítı mőhelyek és a provincia területén is gyakoriak voltak ezek utánzatai. A mécses-másolatok
Pannoniában a IV. század közepéig bizonyítottan készültek.104(105)

16018. kép. Ezüst tessara Vulkapordányból (Wulkaprodersdorf, Burgenland)
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19. kép. Gladiátorfibula Pinkaóvárról (Burg, Burgenland)
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16120. kép. Kultikus „gladiátor”-harc egy borbolyai (Walbersdorf) sírkırıl

21. kép. A carnuntumi II. amfiteátrum, amely a polgárvároshoz tartozott (W. Jobst nyomán)

162A római kori terra sigillata készítı fazekasmőhelyek rendkívül gazdag motívum-kinccsel
rendelkeztek. Ennek a luxuskivitelő asztali edénykészletnek a díszítését elıszeretettel igazították a
mindenkori vásárlók korízléséhez. A színházi és cirkuszéletbıl vett ábrázolásokkal díszített edényeket
elıszeretettel vásárolták. Így például az állatviadalokat, állatokkal való küzdelmeket, gladiátorharcokat,
illetve gladiátorokat, ökölvívókat, birkózókat és más atlétákat, állatszelídítıket, egzotikus állatokat,
oroszlánokat, párducokat, medvéket, tevéket vagy egyéb vadállatokat ábrázoló edényeket. A korai
itáliai sigillátákon gyakran színházi maszkok jelentek meg. Számos ide tartozó lelet ismert Scarbantia
territoriumáról, Sopronból és Burgenland területérıl is. Hogy csak a kismartoni Landesmuseum
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győjteményébıl említsünk néhányat: Egy Sásonyból (Windenbıl) származó I. századi csészetöredék
színházi maszk105(106) mintával, továbbá egy Köpcsénybıl (Kittsee) származó II. századi darab, amely
vadállatot és állatszelidítıt ábrázol ostorral a kezében és védıkötéssel a lábain, a Köpcsényben vagy
Nemesvölgyön (Edelstal) talált töredéken pedig egy bal felé ugró oroszlán106(107) látható (II. sz. 1. fele).
A cirkuszi és színházi motívumokkal ábrázolt használati tárgyak és ékszerek mellett az antik
szórakoztatóipar egyes jelenetei mozaikokon és falfestményeken is megjelentek.

Klasszikus színházépítmény, félkör alakú nézıtérrel sem Scarbantiában, sem Vindobonában nem volt.
Pannónia magyarországi és ausztriai részén sem ismerünk eddig színházat, csak a savariait említik.
Ausztriában, Noricum provinciában ismert Virunum színháza. A többi városban a tragikus és a
komikus színdarabokat is az amfiteátrumokban játszották. Így volt ez valószínőleg Scarbantiában is. 

2005. LIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / 125Tárgyi örökségünk / 138Gömöri János – Karl Kaus:
Panem et circenses A scarbantiai amfiteátrum é s közönsége / Quirinus püspök mártír-pere a
szombathelyi (Savaria) színházban.

Quirinus püspök mártír-pere a szombathelyi (Savaria ) színházban.

308-ban Savariaban feltőnést keltı bőntetı per zajlott a nagyközönség elıtt. A tárgyalás helyszínének
egyértelmően a színházat jelölték meg, mivel csak itt lehetett nagyobb közönség elıtt lefolytatni a
keresztények hitbuzgósága és széleskörő befolyása elleni eljárást, a Diocletianus-i elvek szerint. 

Quirinust, Siscia püspökét menekülése közben tartóztatták le. Elfogása után elıször az éppen
Scarbantiában tartózkodó illetékes helytartó elé vezették. A helytartó, Amantius akkor feltehetıen az
itteni városfalak építési munkálatait ellenırizte. A scarbantiai keresztény asszonyok kenyeret és vizet
vittek a fáradt rab püspöknek.107(108) Amantius innen Savariába vitette át a püspököt és náhány napra
bebörtönöztette. 308. június 4-én elérkezett a „kirakatper” napja Savariában in theatro, a színházban.
A kínpadon való vallatás során, melyet Amantius személyesen vezetett, Quirinus kitartó 163és erıs
maradt. Halálra ítélték, majd a közeli Sibaris (ma Perint) folyó hídjáról malomkıvel a nyakában a vízbe
dobták, és megfulladt.108(109) 

Elrettentésül nem a gyérebb lakosú Scarbantia municipium akkor talán már romos amfiteátrumában,
hanem a népes Savaria colonia színházában végezték a tortúrát. Ahol amfiteátrumban végeztek ki
keresztény mártírokat, mint pl. Tarragona körszín-házában, ott késıbb gyakran keresztény
kultuszhelyek109(110) alakultak ki. 

A nagyközönség nem csak a színházi elıadások, a gladiátorjátékok, a cirkuszi elıadások résztvevıje
lehetett, hanem a politikai és vallási tömegrendezvényeken és a nagy nyilvános büntetı perek
tárgyalásakor is megjelenhetett az amfiteátrumban. 

A bemutatott antik tárgyak, amelyeket fıleg a római kori Scarbantia territóriumának a mai Burgenland
területére esı lelıhelyeirıl válogattunk, a soproni leletekkel együtt bizonyítják, hogy a város
vonzáskörzetének lakossága már akkor is azt a várost tartotta kulturális centrumnak, vagy egyszerően
csak kellemes összejövetelek, szórakoztató idıtöltések helyének. A hely szelleme kötelez. Bár ebben a
dolgozatban az amfiteátrum és a cirkuszlátogatások kérdését taglaltuk, arra is ráirányítanánk a
figyelmet, hogy Sopron kultúrváros, állandó kapcsolatát tágabb környezetével110(111) nem csak ápolni,
hanem bıvíteni is ajánlatos. És a kulturális kínálat bıvítésének egyik lehetısége az amfiteátrum ilyen
irányú hasznosítása, vagy távlatokban gondolkodva a hasznosítás alapos tervekkel való elıkészítése. 

A scarbantiai amfiteátrumot esetleg olyan mértékben lehetne helyreállítani, mint a Scarbantiához
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legközelebbi carnuntumi II. (polgárvárosi) amfiteátrumot (21. kép), a részleges kiegészítését csak
abban az estben ajánlott elvégezni, hogyha a rekonstrukciós munkát teljes feltárás elızi meg, és ami
még ennél is fontosabb, ha a folyamatos használat és karbantartás hosszú idıre biztosított111(112).

2005. LIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / 125Tárgyi örökségünk / 164Kiss Andrea – Piti Ferenc: A
FERTİI FOK

164Kiss Andrea  – Piti Ferenc : A FERTİI FOK

2005. LIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / 125Tárgyi örökségünk / 164Kiss Andrea – Piti Ferenc: A
FERTİI FOK / Az újkori és középkori fokok kutatásának ka pcsolatai

Az újkori és középkori fokok kutatásának kapcsolata i

Az utóbbi évtizedekben nagy érdeklıdés tapasztalható a szabályozások elıtti ártéri gazdálkodás illetve
az egykori vízgazdálkodás és a vízrendszerbe való emberi beavatkozás kérdésköre, valamint a „fok”
mint vízrajzi fogalom iránt. Mind a hidrológusok, mind pedig általában a környezetkutatók egy
hagyományos „vízgazdálkodási modell”, mint lehetséges alternatíva felé fordultak azért, hogy
megoldási lehetıségeket találjanak jelenleg aktuális hidrológiai problémákra (például eredményesebb
árvízvédelem, halászat) az egykori árvízjárta területeken.112(113) 

Mivel említésük a szakirodalomban szorosan összefonódik az ártéri gazdálkodás fogalomrendszerével,
a fokok kutatása e fogalomrendszer vizsgálatának (néha talán már túlzott mértékben is) egyik fontos
sarokkövévé vált. Ennek megfelelıen a forrásban gazdag 18–19. századi dunai113(114) és tiszai114(115)

fokokkal részletes tanulmányok tucatjaiban foglalkoztak és foglalkoznak ma is a szakemberek. A fok
szó vízrajzi értelmő újkori (nagyrészt 18–19. századi) ismert jelentéseinek sokféleségét, és ennek
gazdag szakirodalmát az utóbbi idıben részletesen Fodor Zoltán foglalta össze.115(116) Az eddigi
(döntıen az újkori fokokra vonatkozó) elemzéseket összegezve és saját szisztematikus (újkori) tiszai
vizsgálatai alapján Fodor arra a megállapításra jutott, hogy a sok különbözı nézet közös nevezıjeként
még mindig az egyik legrégibb, a Magyar oklevélszótárban szereplı: „fok=vízlevezetı, természetes
vagy ásott csatorna” meghatározás köré győjthetjük a különbözı fokdefiníciókat.116(117) Ez azért is
érdekes, mivel az Oklevélszótárban (a szó egyéb jelentéseivel együtt) a fok meghatározása döntıen
éppen középkori oklevelek elemzésein alapul.117(118) A másik, közös „konszenzuson” alapuló, széles
165körben elfogadott definíciót a Földrajzi nevek etimológiai szótára adja,118(119) amennyiben a fok
„(magas vízállású) folyóág vagy tó vizét elvezetı ér, csatorna”.119(120) Az elızı történeti, nagyrészt
középkori forrásokon alapuló, és ez utóbbi, sokkal inkább újkori hatásokat tükrözı „földrajzi” definíció
szerint tehát a fok mind folyó, mind pedig tó vizét elvezetheti. Jóval inkább megoszlanak azonban a
vélemények a fok kialakulásának, eredetének kérdésében: míg egyes kutatók, döntıen Tisza menti
vizsgálatokra építve a fokokat alapvetıen természetes eredetőnek tekintik, amelyet a helyi lakosság
aztán módosított (vagy nem módosított) saját igényei szerint, addig Duna menti vizsgálatai alapján
Andrásfalvy Bertalan az ottani fokokat elsısorban mesterségesen kialakított, antropogén
képzıdményeknek tekinti.120(121) 

Máig alig készült azonban olyan szaktanulmány, amely elsısorban a középkori (azaz Mohács elıtti)
fokok kutatását és konkrét jelentésének értelmezését tekintené elsıdleges feladatának. Ugyanakkor
számos korábbi és újabb említés mellett121(122) például egy, a közelmúltban lezajlott vita kapcsán is jó
néhány, az újkori fokokkal foglalkozó tanulmány utal vissza – más egyéb vitás pontok érintése mellett –


