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Erõdítések Sopron-Várhely 

vaskori földvárának déli 

kapujánál 
 

A sáncok, az árkok és a kapu felszíni szerkezetének a terepalakulatok alapján végzett 

vizsgálata és összehasonlítása más magaslati erõdökkel

 

A soproni Várhely (Burgstall) hatalmas sáncai és hírneves halomsíros temetõje a 
Soproni-hegység északi peremén, egy 483 m-es magaslaton fekszik. Az 
erõdítmény sáncai egy olyan mérsékelten tagolt fennsíkot kerítenek körbe, amely 
minden oldala felé többé-kevésbé lejt. A létesítményt ezért magaslati erõdnek 
tekinthetjük. Sopron-Várhely fõsánca – a terepalakulatokat követve – körbeveszi 
a hegycsúcsot, szabálytalan formájú belsõ területe 1260 méter hosszú és 540 méter 
széles. Az erõdített terület nagysága, beleszámítva a délnyugati elõsáncokat is, 
mintegy 48 hektár.1 A soproni Várhely topográfiai helyzete egyértelmûen 
mutatja, hogy a vár északi elõterét az innen ellenõrizhetõ területek: az Ikva és a 
Liget-patak völgye, továbbá a Nagymartoni (Mattersburger)-medence és a Vulka 
völgye alkották. Ez a peremvidéki fekvés jellemzõ a régió minden Hallstatt-kori 
(Kr. e. 750–500) magaslati településére (1. ábra).  

Sopron-Várhely fõsáncát keleten, délen és délnyugaton – közbülsõ keskeny 
árokkal kialakított – duplasánc képezi (4.a ábra). A belsõ, magasabb sánc külsõ 
felületét törtköves borítás védte. Az északkeleti kapuhoz vezetõ út 
nyomvonalának kialakítása követi a Hallstatt-kori védelmi rendszerek 
jellegzetességét: a két sáncvég szinte összeér, és köztük csak egy keskeny térköz 
maradt az ívben meghajló kapuhoz vezetõ hosszú útszakasznak.  

                                                           
 Az írás a 2008. november 14-én Sopronban elhangzott előadás kivonata: Karl Kaus, Die Befestigungsanlagen 

beim Südtor des Burgstalles von Ödenburg (Sopron-Várhely.) Analyse der Oberflächenstrukturen der Wälle, 

Gräben und Tore durch Geländebeurteilung. (Magyarra fordította Gömöri János, a 3. és 4. ábrát átrajzolta: ifj. 

Gömöri János). Az Erdészeti Múzeumban az MTA VEAB Soproni Tudós Társaság (STT) Régészeti és 

Műemléki szakbizottsága által rendezett nemzetközi kerekasztal konferencia fő témája a soproni Várhely késő-
kelta (Kr. e. 1. századi) sánca bemutatási lehetőségeinek megvitatása volt. A tanácskozást a TAEG ZRt 

támogatta. A kerekasztal tanácskozás ismertetése a Scarbantia Régészeti Park honlapján olvasható: 

https://sites.google.com/site/scarbantiaarcheopark/Sopron, Várhely / Burgstall  
1 Ludwig Bella – Otto Müller: Prähistorische Funde in der Umgebung von Oedenburg in Ungarn. Mittheilungen 

der Anthropologischen Gesellschaft XXI, Wien 1891, 166–194.; Alexandrine Eibner-Persy: Hallstattzeitliche 

Grabhügel von Sopron (Ödenburg). Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 62, Eisenstadt 1980; 
Erzsébet Patek: Neue Untersuchungen auf dem Burgstall bei Sopron. Berichte der Römisch-Germanischen 

Kommission 63, Mainz 1982, 105–108; Karl Kaus, Herrschaftsbereiche der Kalenderbergkultur. Die 

Hallstattkultur – Bericht über das Symposium in Steyr 1980, Linz 1981, 149–158; Uő: Wissenschaftliche 
Arbeiten aus dem Burgenland 114, Eisenstadt 2006, 52–54. 
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Délnyugaton, a halomsíros temetõ felé egy további kapu nyílott (3. ábra), 
amelyet azonban szemmel láthatóan eredetileg csak egyszerû sáncátjáróként 
alakítottak ki. Ettõl a kaputól vezetett két párhuzamos melléksánc egy forráshoz, 
az úgynevezett Ördög-árokban (Teufelsgraben) és a nagy kiterjedésû halomsíros 
temetõhöz. Késõbb, a védmûvek megerõsítése végett ez elé az egyszerû kapu elé 
ív alakú elõsáncot építettek (4.b ábra). Ezzel a két ide kapcsolódó sáncot elvágták, 
így azok elvesztették eredeti funkciójukat. Még késõbb, már a La Tène korban (a 
Kr. e. 1. század táján) építettek ezek elé két további sáncot (4.c,d ábra). A legkülsõ 
elõsáncnak is volt egy harapófogó-szerûen összeszûkülõ kapuja, amelyhez rövid 
kapuszoros vezetett.  

 

 

1. ábra. A Lajta-hegység és a Soproni-hegység erõdített települései és vonzáskörzeteik 
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A jelen rövid tanulmány szerzõje, aki éveken keresztül közremûködött Patek 

Erzsébet várhelyi ásatásain, számos terepbejárás után az eddigiektõl részben 
eltérõ megállapításokra jutott a déli kapu sáncrendszerével kapcsolatban (2. ábra). 
Elsõsorban arra, hogy a forráshoz vezetõ dupla toldaléksánc egykorú lehetett a 
fõsánccal, mivelhogy az íjalakú, íves sánc erre ráépült (3. ábra). A legkülsõ 
elõsánc, amely a temetõ sírhalmai között vezet át, a 73. és 74., továbbá a 75. és 76. 
halomsírok között rátelepült egy, a felméréseken nem észlelt halomsírra, 
úgyhogy azt a benyomást kelti, mintha egy kis bástya lenne ott. 

 

2. ábra. Sopron-Várhely (Burgstall) felmérési rajza Patek 1982. nyomán (részlet) 

 
A hozzávetõlegesen 150 halomsírból álló temetõ az erõdítmény déli részén 

fekszik és egy temetõi úttal két, nagyjából hasonló kiterjedésû részre tagolódik. A 
halomsír-mezõhöz járul – hozzávetõlegesen a 81. halom közelében – a legkorábbi 
várhelyi településhez tartozó urnasíros temetõ. A 81. sírhalom feltöltésében talált 
bronztárgyak (késdarabok, nyílhegy, kardpenge) nem a Hallstatt-kori sírhoz 

tartoznak, hanem az Urnamezõs kultúra (Kr. e. 1300750) temetkezéséhez, 
amelyet a Hallstatt-kori sírhalom építésekor bolygattak meg.2  

 
 

                                                           
2 Patek 1982, 138. o. és 17. ábra; Karl Kaus: Grabhügel der Kalenderbergkultur (Kritische Anmerkungen zu 

Grabungstechnik, Befundauswertung und Chronologie). Hallstatt Kolloquium Veszprém 1984. Mitteilungen des 

Archäologischen Instituts, Beiheft 3, Budapest 1986, 119122. 
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3. ábra. Sopron-Várhely, Déli kapu. Terepfelvétel: Karl Kaus, 1975 

 
A Várhelytõl mintegy 3 km távolságra fekszik Sopron-Várishegy (Károly-

magaslat). Ennek nincs körsánca, hanem csak egy egyenes vonalú sánc-
árokrendszer védi. Halomsíros temetõje jóval kisebb, mint a várhelyi 
halomsírmezõ.3 A Várishegy által uralt elõtér láthatóan kelet felé terült el.  

A Soproni-hegység déli lejtõjén fekszik az Istenszéke (Himmelsthron), 
amelynek csúcsát részben sánc-árokrendszer veszi körbe. Bella Lajos ásatásai 
Hallstatt- és La Tène-kori települési nyomokat mutattak itt ki.4 Az Istenszékérõl 
ellenõrzés alatt tarthatták a Felsõpulyai-(Oberpullendorfer)-medence északi felét. 
A hasfalvi (Haschendorf) és sopronkeresztúri (Deutschkreutz) halomsírok, 
továbbá a közeli vaskori települések ennek a Hallstattkori hatalmi központnak 
lehettek alárendelve.  

 

                                                           
3 Patek 1982, 108110. 
4 Nováki Gyula: Őskori földvárak Sopron mellet. SSz. 51 (1997), 124127. 
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4. ábra. Sopron-Várhely, Sáncmetszetek. Terepfelvétel: Karl Kaus, 1975 

 
Sopron-Várhelytõl 22 km-re északra, a Lajta-hegység egyik lejtõs felszínû 

hegycsúcsán fekszik a Kismarton (Eisenstadt) melletti Burgstallberg. A hegy 
legkorábbi erõdítése itt – mint a Großhöflein (Nagyhöfány) melletti Föllik 
esetében is – a középsõ bronzkor elejére keltezhetõ, kötõanyag nélküli kõfal, 
amelyet a Draßburgi kultúra zsinórdíszes kerámiája (Litzenkeramik) keltez. A 
kerámiának és a falazási technikának egyaránt megtalálhatjuk a párhuzamait 
Isztria és Dalmácia falusi és erõdített magaslati telepein. A Hallstatt-kori 
erõdítéseket erõsen megváltoztatták a középkori szõlõmûveléssel. Az 1925 és 
1933 között végzett ásatások gazdag korai vaskori települési leletanyagot 
eredményeztek.5 Ezek között különösen érdekesek a nagy ház-tapasztásdarabok 
(paticsok) facölöp- és gyékényfonat-lenyomatokkal. Lévén, hogy ritkán kerülnek 
elõ ilyen nagy méretû darabok, a vesszõlenyomatos tapasztásokat már számos 
kiállításon6 láthatta a közönség, és a szakemberek archeobotanikai vizsgálatukat 
is elvégezték.7  

A Fertõfehéregyháza (Donnerskirchen) melletti Ehrenfeld a hegyi templom 
(Bergkirche) felett sáncszakasszal megerõsített magaslati település. Az ásatási 
leletek közül különösen a belsõ területen elõkerült a számos hold-idolt kell 

                                                           
5 Ursula Langenecker: Der Burgstall bei Eisenstadt – keine befestigte Höhensiedlung der Hallstattkultur. In: Die 

Osthallstattkultur. Hg. Elisabeth Jerem. Archaeolingua 7, Budapest 1996, 221234. (A további kutatások, U. 

Langenecker disszertációjának figyelembe vételével, mégis megerősítették azt az elgondolást, hogy a Kismarton 
melletti Burgastallberg több fázisú erősítéssel rendelkezett.) 
6 Burgenländisches Feuerwehrmuseum, Katalog Eisenstadt 1979, S.9. 
7 Marianne Schneider: Gerstenkorn-Abdrücke in hallstättischen Hüttenlehmstücken vom Eisenstädter 

Burgstallberg. Burgenländische Heimatblätter 52, Eisenstadt 1990, 9295. 
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kiemelni, köztük 60 cm-nél nagyobb átmérõjû példányok is elõfordulnak. A 
halomsírok a magaslati telep mögött, a Lajta hegységben, továbbá a Mahdbergen 
és az alatta elterülõ lapályon is megfigyelhetõk. Az egyik Fehéregyházán feltárt – 
nem halom alatti – hamvasztásos sírból a Hallstatt-kultúrából származó 
négylábú, bikafejekkel díszített cserépedény került elõ, amely teljesen 
megegyezik ez egyik soproni bikafejes plasztikával díszített edénnyel, ezért 
nagyon valószínû, hogy mindkét példányt ugyanaz a fazekas formázta.8  

A Feketeváros (Purbach) melletti Burgstall, a soproni Várhelyhez hasonlóan, 
már az Urnamezõs kultúra idõszakában lakott és erõdített volt. A település 
használatának fõ korszaka a Hallstatt-kultúra idõszakára tehetõ. A La Tène korra 
esik a belsõ kapu kapuszorossá (Zangentor) való átépítése. Feketevárosban is az 
elõsáncokon belül fekszik a halomsírok egy része és, mint Sopron-Várhely 81. 
halomsírjának körzetében, itt is elõkerült egy, az Urnamezõs kultúrába tartozó 
hamvasztásos, nem halom alatti sír.9 

Összefoglalva, a soproni Várhely sáncainak tervezett rekonstrukciós 
bemutatását csak újabb részletfelmérések és kiegészítõ ásatások után lehetne 
megvalósítani. Talajvizsgálatoknak és elõzetes feltárásoknak kellene megelõznie a 
halomsíroknál tervezett múzeumépület felépítését is, mert a tervezési területen az 
Urnamezõs kultúrába tartozó – a felszínrõl nem látható – sírok lehetnek. A 
turisztikai-múzeológiai bemutatás elsõ lépéseként egy információs táblákkal jól 
ellátott tanulmányi sétaút kialakítását lehetne javasolni, amely a Várhelyrõl a 
Várishegyre (Károly-magaslat) és tovább az Istenszékéig vezetne.  

                                                           
8 Katharina C. Rebay: Hallstattzeitliche Grabfunde aus Donnerskirchen. Burgenländische Heimatblätter 67, 

Eisenstadt 2005, 165210, itt 180182. 
9 Karl Kaus: Der Burgstallberg von Purbach. In: Purbach die Stadt am Land. Purbach am Neusiedlersee 1997, 

1518. 

 

 

 

 

 


