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Séta a Bécsi-domb kelta temetőjéhez és a Paúr Iván 
emlékműhöz. 

A Hunyadi János Általános Iskola
helytörténeti szakkörének részvételével. Érdeklődők 

csatlakozhatnak.

























Paúr Iván

(Kismarton, 1806. VI. 21. - Sopron, 1888. XII. 17.)

Apja Paúr Mátyás, Eszterházán hercegi könyvelő, anyja Mária Anna de Schade lány 
volt. Gyermekéveit Kismartonban és Eszterházán töltötte. Középiskoláit Kőszegen, 
Sopronban és Kaposváron végezte. Miután 1832-ben Pozsonyban, a jogi egyetememen 
befejezte tanulmányait, Sopronban a hercegi házban kapott lakást. 1832-1836 között, az 
országgyűlés idején, Herceg Eszterházy Pál mellett Pozsonyban tartózkodott. 1834-ben  
a herceg titkárának akarta kinevezni, de ezt az állást nem vállalta. 1836-1842 között  
hercegi fiskális volt Kőszegen. Majd 1842-ben Stájerországon keresztül Itáliába ment, 
innen Svájcon keresztül tért haza. Utána alapozta meg gyűjteményét. 

Először régi fegyvereket kezdett gyűjteni. 1844-ben Pozsonyban az országgyűlésen, 
mint ügyvéd dolgozott. Itt találkozott Varsányi János mérnökkel, akivel 1844 és 1862 
között régészeti témában sűrű ( sokszor illusztrált ) levelezést folytatott. Több cikket írt a 
győri „Das Vaterland” c. lapba, amelynek Noisser Rikárd volt a főszerkesztője. Elkezdte  
epigráfiai tanulmányait. 

1848-ban, mint  nemzetőr részt vett a Schwechadt melleti csatában, majd beállt az 
intendatura szolgálatába.  Később honvéd századossá, majd Buda visszafoglalása után, 
1849 tavaszán őrnaggyá léptették elő, amiért a világosi fegyverletételt követően aradi 
várfogságra ítélték. 



Szabadulása után két évig nem tudott elhelyezkedni. Rövidesen Varsányi hívására 
Pestre ment, és 49 éves korában látott igazán a tudományok művelésének. Az 1854/55 
tanévre a  pesti egyetemre iratkozott be, ahol görög- és római archeológiát és  numizmatikát 
tanult Kiss professzornál. 

1855-ben 1 forintos napi díjnoki kinevezést kapott a Magyar Nemzeti Múzeumhoz. 1857-
ben publikációi eredményeképpen az „Instituto Corrispondenza Archeologica” Rómában 
levelező tagjává választotta. 1857-ben Békásmegyer mellett, „Árpád-völgyében” Fehéregyház 
felkutatására kezdett ásatásokat az Akadémia támogatásával. Ugyanebben az évben az 
Akadémiánál kézirattári őri kinevezést nyert. 

1858-tól a gróf Széchenyi nemzetség levéltárnoki feladatait is ellátta. Majd a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagjává választották. Sopron megyében megkezdte a 
régészeti mozgalom szervezését, főleg 1872 után. Jó barátja volt Stornó Ferenc az építész, 
restaurátor, aki az 1867-ben alakult Soproni Történeti és Művészeti Egylet múzeumának első
custosa tisztét töltötte be. 

1878-ban a Csorna melletti Csatári majorban „fövenyvájók egy lovára ültetett vitéz 

csontvázát ásták ki”, amely „általános érdekeltséget keltett” a megyében. Ezért Paur Iván  
ásatást kezdett a lelőhelyen és további 6 sírt tárt fel, tipikus honfoglalás kori, általa 
besenyőnek tartott leletekkel, amelyeket először a Sopron című újságban, majd 1885-ben az 
Archaeológiai Értesítő hasábjain ismertetett.  1883-ban Sopronban tartotta ülését a Magyar 
Történelmi Társulat. Az előkészítő bizottság tagjai voltak Paur Iván, a gróf Széchenyi család 
nemzetségi levéltárnoka és Bella Lajos (1850-1937), főreáliskolai tanár is. 



Az augusztus 22.-i díszebéd után a küldöttség több tagja megtekintette a megyeháza 
nagytermében kiállított Paur gyűjteményt, amely „a hajlott kora dacára a megye területén 

ásó,...sasszemű gyűjtőtől összeszedett, kis kincshalmaznak mondható, rendesen felállított, 

az évek és lelethelyek feljegyzésével ellátott régészeti készlet...volt”. Paur Iván mutatta be 
a gyűjteményt, amiről az Emlékkönyvírója megjegyzi, hogy a „...népvándorlási kor”

legérdekesebb tárgyai a csorna -csatári, maga a gyűjtő által vezetett ásatások alkalmából, 

az ottani sírokból szedettek...  A koponyák mind a hat sírból felállítvák és mutatóul egy 

lókoponya, mert minden egyes embercsontváz mellett balról az illetőnek lova is el volt 

temetve. Zablák, kengyelvasak, ezek igen kis lábra mutatnak, csatok stb. fölösen 

mutatkoznak, és egy torques...”

Paur Iván 1884 őszén kezdeményezte, majd 1886-ban megalakította a Sopronvármegyei

Régészeti Társulatot. Gazdag gyűjteményét, (amely magában foglalta többek között az 
általa feltárt  kelta sírleleteket a soproni Bécsi dombról, római kori tárgyakat, a 9. századi 
petőházi Cundpald kelyhet, a csornai 10. századi temető megmentett leleteit) „térden állva”
ajánlotta fel a vármegye közönségének, egy Sopron megyei múzeum létesítésére. 
A soproni Bécsi dombon – Nováki Gyula régész kezdeményezésére – 1967-ben állított 
emléket Sopron Városa Paúr Ivánnak, a Soproni Múzeum 100 éves fennállása és a Magyar 
Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1967. évi soproni vándorgyűlése alkalmából.

(Paúr Iván)





Paúr Iván (1805-1888)
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