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ÉLŐBESZÉD.

Negyvennégy évvel ezelőtt, apró emberpalánta korom
ban, sodort a szél, vagy inkább a szülői akarat először 
Sopron városába. Német szót tanulni vitt oda édes apám. 
Egy kicsit büszke voltam elkövetkezendő önállóságomra, 
egy kicsit fojtogatta valami a torkomat, mikor édes apám 
magamra hagyott kosztadó gazdámnál, a nagynevű Müllner 
Mátyás lyceumi igazgatónál. Ám hamarosan megvigaszta
lódtam.

A lyceum udvarában levő kis házban lakott a régi 
evangélikus temető torzonborz szakálú őre, az öreg Müller, 
meg a velem hasonló korú fia, a Mocz. Megismerkedtem 
Moczczal. Együtt jártunk a „normál“-ba, együtt játszottunk, 
verekedtünk. Egyszóval jóbarátok lettünk, habár Mocz nem 
tudott magyarul, én meg németül. Egy év alatt megtanul
tuk egymás nyelvét. 0  a magyart, én a „ponczíchtert“. 
Neki könnyebb volt a sora, mert az iskola padjain gyara
pította a magyar tudományát. (Abban az évben hozták be 
a magyar tannyelvet a népiskolába.) Én nem sokra vihet
tem a német tudományban a lyceumban eltöltött nyolc 
esztendő alatt sem, mert magyar volt már akkor a város 
lelke, magyarul éreztek és beszéltek Sopron régi patricius 
családjaiban is.
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Gyermekkorom, ifjúságom gyönyörű emlékei röpköd
nek körül, valahányszor Sopronra emlékezem. Szeretettel, 
hálával gondolok mindazokra, akik akkor szívükbe fogad
tak, akik széppé, boldoggá tették életem derengő hajnalát. 
Ma, pályám delelőjén meghatottan tekintek vissza ifjúsá
gom rózsaszínű ködére, az álmok, káprázatok meseor
szágára . . .

Érzem, tudom, hogy velem együtt az ötvenéves Sopron- 
megyei Kör minden tagja elszakíthatatlannak érzi a drága 
emlékek ezer finom szálát, amely bennünket a nagymúltú 
Sopron városához életünk végéig köt.

Ennek az elpusztíthatatlan érzésnek akarunk áldozni, 
a hála és szeretet oltárán akarunk emléket állítani, amikor 
útjára bocsájtjuk ezt az emlékkönyvet. Olvassátok minél 
többen, hogy megértsétek, mit jelent hű fiainak „Sopron", 
miért ragaszkodunk mi törhetetlenül ehhez a nagy magyar 
végvárhoz most is, annyi sok esztendő után.

Mi ott tanultuk meg félni az Istent és izzón szeretni 
a hazát!

Dr. Nádosy Imre.
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MEGEMLÉKEZÉS SOPRONRÓL,

Ügy áll éppen ebben a nyárelei időben lelki szemeim előtt 
Sopron városa, mint egy fiatal leány, aki e pillanatban szemlesütve 
megkérte az öreg bácsit, aki vagyok, hogy Írjon pár sort az emlék
albumába. Az ilyen mindennapos dolog fiatal leányok és öreg bácsik 
életében.

Itt áll, fiatal tavaszi pompában, gyönyörű fején virág, testén 
tengerszínes ruha, szemében életvágy, ajkán méla mosoly, szivében 
a magáé mellett mindnyájunk bánata.

És én irok Sopronnak emléksorokat.
Mert Sopron már magában egy szép, kedves, nagyműveltségü 

városa az országnak. Megvan rajta egy emlékezetes múlt patinája, 
és megvan a modern ízlés eleganciája. Külvárosi népe munkás; 
értelmisége és polgársága önálló, öntudatos, hű és magyar.

És Sopron városa a nemzet hűséges menyasszonya, aki nem 
tántorodott meg, amikor vőlegényét az ádáz csapások sora földre 
terítette, kifosztotta és Európa földönfutójává tette.

És Sopron az a leányzó, akit a részeg tatárlovas már nyergébe 
kapott, hogy elrabolja, de Szent László a rabló után vetette magát, 
elragadta zsákmányát és visszahozta az apai házba.

És Sopron város most már nekünk őrálló vitézünk a végeken, 
aki ott lesi és várja a jövendőket és készen áll sasszemével, vas- 
karjával és acélszívével, ha megharsan a nemzet hívó trombitája.

És nekem nagyon öreg embernek, aki e sorokat megindultan 
irom, nekem Sopron az örök ifjúság képe, képe a magam ifjúságának, 
melynek szebb része ott telt le és a külömbség kettőnk közt az, 
hogy én megöregedtem, Sopron pedig fiatal maradt. Mert én múlandó 
vagyok, Sopron pedig halhatatlan.

Rákosi Jenő.
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A Ferenc József-tér a bencések templomával és a vármegyeházával.

SOPRON.

Az Alpok végső nyúlványainak tövében, ott ahol ezek a Fertőtó 
csillogó tükrével s a kis magyar Alföld rónájával találkoznak, fekszik 
Magyarországnak egyik legrégibb és legérdekesebb városa, Csonka- 
Magyarországnak pedig kétségkívül legrégibb kultúrájú városa: Sopron.

Fellendülését elősegítette kedvező földrajzi fekvése, mely neki 
biztosította mindazokat a tényezőket, melyek fejlett városi élet kiala
kulásához szükségesek. A város a kis Ikva patak mentén épült, dél 
felől a Soproni hegység, kelet felől az alacsony Feriőmelléki dombvo
nulat által szegélyezett völgylapályon. Az itt két kilóméternyire össze
szűkülő völgy azonban éjszak és dél felé újból kitágúl s minden irányban 
könnyű közlekedési lehetőséget nyújt a város népének. Erre építették 
már a rómaiak útvonalaikat, melyek Scarbantia városából egyfelől 
Ulmo (a mai Ruszt), másfelől a Vulka lapálya felé és dél felé a mai 
Kőszeg irányában vezettek. A középkorban is ugyanerre irányultak 
a főbb közlekedési utak, amelyeken Sopron városa kereskedelmét 
lebonyolította; de iparcikkein kívül a természet kincsei is : gabona, 
gyümölcs, bor és utóbb kőszén, ezeken az útvonalakon kerültek for
galomba s mentek ki a szomszédos Auszriába is.

Mert a természet bőven áldotta meg e vidéket a maga kincseivel. 
A termékeny róna bőven termi a gabona és főzelékfélék minden faját,
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a dombok alját pompás gyümölcsösök takarják, melyek almát, körtét, 
cseresznyét és szilvát bőven és jó minőségben szolgáltatnak ; a kertek 
fölé a szőlők terülnek, amelyek a kitűnő fajszőlőket és a jó minő
ségű borokat nagy mennyiségben termelik; a magasabb régiókban a 
szelíd gesztenye pompás ligeteket alkot, melyeknek kitűnő minőségű 
termése messze földön híres. Ezek a gesztenyések széles övként sze
gélyezik az erdőket s virágzás idején gyönyörű látványban részesítik a 
szemlélőt. A gesztenyéseken túl nagykiterjedésű erdők borítják az egész 
Soproni hegységet és a Fertőmelléki dombsor jórészét is. A túlnyo
móan lombos erdőkkel bőven váltakoznak — kivált a Soproni hegy
ség újonnan erdősített részeiben — a fenyvesek, melyek bizonyos 
alpin jelleget kölcsönöznek ezen egyébként szelíd, kies hegyvidéknek.

Ásványkincs, fa, gyümölcs, bor, gabona — szóval minden ter
mészeti termék, melyre a népnek szüksége van : Sopron vidékén 
bőven található; nem csoda, hogy már az őskorban felismerték e hely 
kitűnő fekvését s azért ez a vidék mindig sűrűn volt lakva. A föld
rajzi viszonyok kedvező összeműködése hozta létre e helyen az első 
telepeket már az újabb kőkorban s azóta település települést köve
tett, a régi kelta telepeseket a rómaiak váltották fel, avar, frank és 

v bajuvár népek birtoklása után a magyarok foglalták el Sopron kör
nyékét s az itt keletkező város lassanként felvirágzott s hazánk szá- 
mottévő városává fejlődött.

Ezt a fejlődést elsősorban maga a városi lakosság hozta létre. 
Az új telep már kezdettől fogva városi jellegű volt, a várost erős 
bástyafalak és vízzel telt mély árkok övezték, amelyeknek utolsó lát
ható nyomai csak a múlt század hetvenes éveiben tűntek el. A régi 
város a mai Belváros területét foglalta el, s a mai Várkerület, Széchenyi- 
tér, Petőfi-tér (Szinház-tér) és Ferenc Ferdinánd-utca (Színház-utca) 
jelölik annak külső határát. Ez volt tehát a város magva, amelyen 
kívül csak jóval később építkeztek Sopron lakói, létesítve azt a külső 
várost, amely a Belvárost ma gyűrűként veszi körül s lakosságának 
legnagyobb részét egyesíti magában. Ez a külső város ismét tornyos 
falakkal volt körülvéve, amelyek romjaikban nagyrészt még ma is meg 
vannak s a tulajdonképeni várost zárják körül. Csak ezen külső falakon 
kívül terülnek el az újabb keletkezésű külvárosok: az Ujteleki, Bécsi, 
Fertői és Győri külvárosok, amelyeknek a 18-ik század elején még 
nyoma sem volt.

Sopron legérdekesebb része a Belváros, a város eredeti magva 
s ma is annak központja. Nem nagy kiterjedésű, de sűrűn beépített 
és sűrűn népesített városrész. A maga nemében ritka szép városrész, 
mely nagyrészben megóvta még régies színzetét, sőt középkori jel
legét is. Egyes utcái, mint a Kolostor-utca, a Szent György-utca és az 
Üj-utca szinte változatlanúl megtartották eredeti jellegüket s Magyar-
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A Széchenyi-tér a kaszinóval

ország legszebb utcaképei közé sorolhatók. De valamennyin túltesz 
a Városház-tér (Ferenc József-tér) mely renaissance-izlésü, gyönyörű 
loggiás udvarokkal pompázó nemes Ízlésű házaival, a bencések ritka 
szép templomával (a 13. század végéről) s a vármegyeháza épületével 
a legszebb terek egyike; itt emelkedik Sopronnak messzire integető 
ismertető jele, a hatvan méter magas várostornya (tűztorony), mely
nek Arpádkori alsórésze a föléje épített renaissance-korú loggiával s 
barokk betetőzésével harmonikus összhangba olvadó remek építészeti 
emlékké egyesül. A mellette állott ódon városháza — sajnos — a 
múlt század kegyeletien újító törekvéseinek esett áldozatul. A helyén 
emelt sablonos modern városháza az egyébként klasszikusan szép tér 
építészeti összhangját némileg zavarja.

A Városház-térről nyíló csendes utcákban a régi nemesstílű 
épületek nagy számmal maradtak fönn ; a műtörténet iránt érdeklődő 
idegen be nem telik az itt található építészeti szépségekkel. Összha
tásában talán legszebb a Kolostor-utca (különösen a várostornya 
felé nézve), melyben a város legrégibb házait találjuk. A Templom
utcában Esterházy herceg palotáján túl a nagy evangélikus templom 
(1783) áll; a Szent György-utcában a régi káptalani vagy székesegyház 
s a herceg Eggenberg-ház, udvarának emeletén a 17. századbeli kő
szószékkel, melyről a protestánsok üldözésének idejében a hercegnő 
udvari papjai Luther tanait hirdették.

A Belvárost széles övben veszi körűi a külső város, mely a ke-
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A Deák-tér.

reskedelem és forgalom gócpontja. A széles Várkerületen bonyolódik 
le az üzleti életnek majdnem minden fázisa; bolt bolt mellé sorako
zik itt, szebbnél szebb kirakatok csalogatják az idegeneket, a hetipiac 
napjain (hétfőn és pénteken) óriási embertömeg nyüzsög a hatalmas 
útvonalon, amelyet a piaci árusok és a vidékről érkezett szekerek 
ilyenkor teljesen ellepnek. Nagy az ellentét a csendes Belvárossal 
szemben; ezé a múlt, amazé a jövő! A Várkerület két helyen díszes 
terekké szélesül: egyik a befásított Széchenyi-tér, a kaszinó és a 
postaigazgatóság impozáns palotáival, az evangélikus lyceum tiszteletre
méltó épületével, a domonkosok kéttornyú templomával és a „leg
nagyobb magyar“ szobrával (Izsó és Mátray műve); a másik a Petőfi- 
tér, amelyet a színház épülete (hazánk egyik legrégibb kőszinháza, 
1841-ből, nemrég Medgyaszay István által magyar stílusban átépítve) 
és Liszt Ferenc mellszobra (Tilgner Viktor műve) díszít; az e téren 
álló kath. elemi iskola épületében, mely eredetileg kaszinónak épült, 
tartotta a 9 éves Liszt Ferenc 1820-ban első nyilvános hangversenyét.

A Széchenyi-térröl mindkét vasúti pályaudvar felé vezetnek élénk 
forgalmú utcák; legszebb az Erzsébet-utca, mely a Győr-Sopron- 
Ebenfurthi vasút pályaudvarához visz, a másik a II. Rákóczy Ferenc- 
utca, mely az Ujteleki kapuhoz s azon túl a pompás Kossuth Lajos- 
utcával a Déli vasút pályaudvarához vezet. Külsőleg egyszerűbbek a 
város többi utcái, melyekben nagyrészt a soproni gazdapolgárok dísz
nélküli jellegzetes ormós házait s gazdasági udvarait találjuk. Ezek,
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kivált a Szent Mihály-utca és a Magyar-utca körüli városrészekben, 
gyakoriak s e városrészek felhuzódnak egyrészt a dombon fekvő 
Szent Mihály templomig, mely Sopronnak egyik legnevezetesebb épí
tészeti műemléke a 13. század második feléből (a múlt század hat
vanas éveiben id. Storno Ferenc által stilszerűen restaurálva), másrészt 
a város délkeleti szélén emelkedő Kurucdomb felé, amelyről 1705— 
1706. években a kurucok a város ellen erős ostromot és pusztító 
bombázást intéztek, anélkül azonban, hogy a soproniak szívós ellen
állását megtörhették volna. Ezekben a külső városrészekben is talá
lunk értékes műemlékeket, melyek közül e helyen csak a Szent János 
templomot (1214-ből), a Szentlélek templomot (1221-ből, Dorfmeister 
István falfestményeivel), a Szent Mihály templom melletti Szent Jakab  
kápolnát (a 13. század második feléből) és a kath. árvaház kápolnáját 
említjük meg, utóbbi Dorfmeister István egyik legszebb oltárképével. 
Ettől nincs messze (a Halász-utcában) az állami polgári iskola épülete, 
hajdan kaszárnya, melynek falán szép dombormű örökíti meg Petőfi 
Sándor katonáskodásának (1839—40) idejét.

A külső városfalakon kívül terülnek el a már fentebb említett 
külvárosok, amelyek mind új keletkezésüek. Ezek közül legrohamo
sabban és legszebben fejlődött az Ujteleki-külváros, mely a két pálya
udvar irányában terjeszkedve, egészen modern Ízlésben épült ki j itt 
találjuk a gyönyörűen fásított Deák-teret, mely a várost övező árok 
beboltozása által keletkezett, díszítve szép nyaralókkal és a nagyértékű 
múzeumot magában foglaló kultúrpalotával. A Kossuth Lajos-utca és 
a Jókai-utca a pompás Erzsébet-kertbe visz, mely a városnak ős idők 
óta fennálló parkja és kedvelt mulatóhelye. Ezen túl a nagy katonai 
laktanyák és gyártelepek következnek. A bécsi külvárosban találjuk 
a Lühne-iéle nevelőintézetet, melynek növendéke volt néhány éven 
át Horthy Miklós, Magyarország jelenlegi kormányzója. Arra kifelé 
húzódik az alacsony Bécsi-domb s a koronázó-domb, amelyről az 1625. 
évi koronázás alkalmával III. Ferdinánd a hagyományos kardvágáso
kat tette. A Bécsi-dombon tárta fel Bella Lajos azt a La Téne-kora- 
beli őstemetőt, mely a Burgstall hegyen felfedezett Hallstatti korú 
ősteleppel együtt Sopron nevét az őskori kutatások terén ismertté tette.

Az a sok építészeti műemlék, melyből néhányat már eddig is 
említettünk, s a napjainkig megmaradt régi polgári házak arról tanús
kodnak, hogy Sopron városa régi, évszázados kultúra gócpontja. Sopron 
városa, a Nyugattal fenntartott évszázados összeköttetései folytán, 
mint régi kultúrális hely és vagyonos polgárság fészke, már a 13. 
században létesített oly egyházi építkezéseket, melyek legkiválóbb 
műemlékeink közé tartoznak. A művelődésnek oly magas fokán kellett 
tehát lakosságának állania, mely messze felülemelkedett hazánk sok 
részének kultúrális nívóján. Ez a magas kultúra minden viszontagság
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A Ferenc József-tér a várostornyával és a Storno-házzal.

ellenére, melyből Sopronnak is, mint Ausztria által gyakran fenye
getett városnak, bőven kijutott, fenntartotta magát s a renaissance- 
és a barokk-korban számos értékes műemlékkel gyarapította a várost. 
A soproni kőfaragó iskola, mely a 17. század végén teljes virágjá
ban állott, eredményezte azt a sok szép művészeti alkotást, melyeknek
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úgy a soproni házak között, mint a temetők híres síremlékei között 
oly gazdag változatosságát leljük fel. (A 16—17. századbeli legszebb 
síremlékek páratlanúl gazdag sorozata a soproni múzeum kertjének 
falába beépítve a műértők figyelmére a legnagyobb mértékben méltó.) 
A festőművészet terén Dorfmeister István tűnt ki nemcsak termelé
sének bősége, de műveinek bensőséges volta és áhitatos odaadása által, 
mint az a művész, ki egész életét Sopronban töltvén, itt és a kör
nyéken művészetének számos alkotását hagyta hátra.

Az építészetnek és a művészeteknek ez a magas fejlettsége 
természetes következménye volt annak a magas művelődési nívónak, 
melyen Sopron város lakossága már régóta állott. Sopron népe már 
a legrégibb időben tartott fenn iskolákat, melyekben kiváló tanerők 
működtek s a soproni ifjúság mindig nagy számmal látogatta a német 
egyetemeket, ahol az általános ismereteken kívül a modern kor
szellemet is magába szívta. A 16. század közepén már virágzó latin, 
német és magyar iskolái voltak s már 1557-ben állott fenn az az 
evangélikus tanintézet, melyből a későbbi jóhírű lyceum (főgimnázium 
és theológia) alakult ki. Ezen a művelődési fokon a város a háborús 
viszontagságok és felekezeti villongások dacára állandóan megmaradt, 
sőt utóbbiak a katholikusokat is új intézetek felállítására indították, 
melyek közül legjelesebb volt az 1636-ban létesített jezsuita collegium, 
amelyre a bencésrend mai főgimnáziumának eredete vezethető vissza. 
A két jeles középiskolát a város 1856-ban megbővítette a (ma állami) 
főreáliskolával, később az állam felsőbb leányiskolát (ma leánygim
náziumot) állított fel s az állam, a község és a felekezetek áldozat- 
készségéből létesültek a nagyszámú elemi iskola mellett polgári-, 
felsőbb leány- és kereskedelmi iskolák, tanító- és tanítónőképző inté
zetek, katonai nevelőintézetek és különböző szakiskolák. így Sopron 
valóságos iskolavárossá fejlődött, melynek híre messze földön elterjedt. 
A legújabb idő főiskolákkal ajándékozta meg Sopront, itt nyert el
helyezést a Selmecbányáról elmenekült bányászati és erdészeti főiskola, 
a soproni evang. theológia pedig mint a pécsi egyetem evang. theológiai 
fakultása folytatja negyedfélszázadot meghaladó működését. Mindennek 
folytán a közművelődés oly magas fokra hágott Sopronban, mely 
messze túlhaladta városaink műveltségi állapotát s az analfabétáknak 
az országban észlelhető legcsekélyebb arányával (3‘9 °/o) első helyre 
juttatta Sopront városaink sorában. Ezt a magas közműveltségi álla
potot kiegészíti még a tudományos, közművelődési, művészeti és 
emberbaráti egyesületek és intézetek hosszú sora, melyek itt ered
ményes munkásságot fejtenek ki s magas nívón álló szellemi életet 
teremtettek.

A szellemi műveltség ekkora fejlettsége mellett az anyagi mű
veltség is magas fokra emelkedett. Bár tagadhatatlan, hogy Bécs közel-
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A Kolostor-utca, háttérben a várostornyával.

sége és a szomszédos Ausztria fejlett ipara bénítólag hatott Sopron 
iparának kifejlődésére, a gyorsan fejlődő város, mely népszámát 1850. 
óta 16.726 lélekről 35.248-ra növelte, kereskedelmi és ipari téren is 
fellendült. Ipara, mely már a régi időben is számottevő volt, újabban 
jelentékeny telepekkel gazdagodott (leghíresebb a 116 év óta fenn
álló Seltenhofer-féle harangöntő és tüzifecskendő gyár), s kereskedelme 
a vasúti hálózat kiépülésével lépést tartott. Már 1846-ban nyílt meg
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első vasútja, mely Bécs-Ujhellyel és Bécscsel kötötte össze, kevéssel 
rá épültek ki a Szombathely, majd útóbb a Győr, Ebenfurth, Pozsony 
és Kőszeg felé vezető vasúti vonalak. Pénzintézetei közűi az 1843. 
óta fennálló takarékpénztár hazánk legrégibb és legjobbhírű intézetei 
közül való Mint vármegyei székváros, Sopron szintén nagy szerepet 
visz j van törvényszéke, pénzügyigazgatósága, ügyvédi kamarája, ke
reskedelmi és iparkamarája, fővámhivatala, országos fegyintézete.

Az itt összpontosuló állami, vármegyei és törvényhatósági hiva
talok, intézetek és iskolák hatása alatt a város népessége roha
mosan megmagyarosodott; míg 1850-ben 14.034 soproni illetőségű 
lakos közül csak 314, azaz két százaléknál alig több vallotta magát 
magyarnak, addig 1880-ban már a lakosságnak 21, 1900-ban 38 és 
1920-ban 48 °/0-a, tehát közel a fele volt magyar anyanyelvű, a magyarúl 
tudók pedig a város lakosságának több mint négyötödrészét tették. 
A magyar elemnek ily rohamos előtörése mellett Sopron társadalmi 
élete is teljesen átalakult. A magyar nyelv és műveltség mind szé
lesebb körökre terjeszkedett, a magyar érzés pedig oly rohamosan 
hódított tért, hogy az 1921. december 14-én megejtett pépszavazáskor 
(a rendkívül erős osztrák agitáció dacára) a lakosságnak 72.1 száza
léka szavazott Magyarországra, ezzel a fényes győzelemmel tanúságot 
téve a magyar hazához való törhetetlen, hűséges ragaszkodásáról, 
melynek megörökítésére a törvényhozás az 1922. évi XXIX. törvény
cikkben Sopron városának, melyet az elszakított nyugatmagyaror
szági részeknek Ausztriához való csatolása gazdasági életében rend
kívül súlyosan sújtott, a Civitas fidelissima jelzőt adományozta.

Dr. Thirríng Gusztáv.

A SOPRONI HARANGOK.

Megkondultak a soproni harangok,
Bús hazánkon végig ujjong a hangjok, 
Végig harsog napnyugattól keletig, 
Szent örömünk égig verve,
Szívek szava harsog benne,
Kik e hazát íorrón, híven szeretik.

Megkondultak a soproni harangok,
Bús hazánkon végig újjong a hangjok, 
Bezengi Délt s az északi tájakat,
Szent örömünk égre verve,
Eskü szava harsog benne :
„Magyar e föld s mindörökre az marad I“

Megkondultak a soproni harangok,
Bús hazánkon végig újjong a hangjok,
S egybeforrva ész, erő, hit, akarat 
Lajtától a Hargitáig,
Kárpátoktól Adriáig
Visszhangozza: „Magyar e föld s az marad!"

Lam pérth Géza.
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A Fertő-tó.

A MEGCSONKÍTOTT VÁRMEGYE.

Egy pillantás arra a térképre, melyet a trianoni boszorkány-mű
helyben készítettek s azonnal látjuk, hogy vármegyénk jelentékeny 
részét elszakították tőlünk: a kismartom, nagymartom, felsőpulyai já
rásokat mindenestül, a soproni járásnak nagyobbik felét. Számokban 
kifejezve elvettek tőlünk 102 községet s 2 rendezett tanácsú várost, 
összesen 125.028 lakossal.

Az eddigi hét közigazgatási járás leolvadt négyre, de ezek közül 
is a soproni annyira megcsonkult, hogy legutóbb ki kellett kerekíteni 
a csepregi és kapuvári járás néhány községével. A hegyes-völgyes 
vidék német és horvát nyelvű lakosságával ma Ausztria vagyonleltárát 
gazdagítja. A sík föld a miénk maradt színmagyar lakosságával; az 
Ausztriához csatolt községek közt is van két magyar lakosságú: Felső- 
ős Közép-Pulya, a melyek csodálatos módon évszázadokon keresztül 
meg tudták a német-horvát nyelvtengerben tartani magyarságukat. 
Nekünk is maradt néhány német és horvát nyelvű községünk, főkép 
Sopron közelében. Egészben véve az idegen nyelvűek száma oly kicsiny, 
hogy szinte felolvad az egységes magyar tömegben. A nemzetiségi 
statisztika tehát a területcsonkítás következtében megjavult.

De e látszólagos előnnyel szemben mégis csak nagy csapást jelent
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nekünk a trianoni területrablás. Ha pedig hajlandók vagyunk okulni 
belőle, akkor intő jel a jövőre nézve. Ha a „türelmességet" mi is úgy 
gyakoroltuk volna évszázadok óta, mint azok a népfajok, a melyek 
közt hazánkat Krisztus köntöse gyanánt szétosztották: akkor a trianoni 
szerződés másként szólna. Mert akkor a világháború idejében már 
nem lettek volna nemzetiségeink. Mi azonban nagyon is szó szerint 
értelmeztük első szent királyunknak fiához intézett intelmeit és a 
nagylelkűség politikáját követtük. Nemcsak hogy tárt karokkal fogadtuk 
a közénk telepedő jövevényeket, hanem szabadalmakkal ruháztuk fel 
őket és meghagytuk őket szokásaik, nyelvük használatában. Ez az 
idegen test a magyar életközösségben, ez a fútó homok ezer éves 
folyamunk mederágyában: ez okozta vesztünket.

Nem zúgolódunk miatta. Mert fanatikus hittel valljuk, hogy Szent 
István birodalma csakhamar megint együtt lesz. Nem a fegyverek 
erejénél, hanem az igazság erkölcsi törvényénél fogva Az igazság, ha 
senki sem hiszi el, akkor is igazság marad. A mi igazságunkat pedig 
már kezdik észrevenni, még az ellenséges országokban is. A trianoni 
orvosok azt képzelték, hogy nekik joguk van népek, országok élve
boncolásához. Mert a hatalmuk valóban meg volt hozzá. Osztrák 
szomszédaink pedig úgy képzelték, hogy az általános osztozkodásnál 
nekik is joguk van koncot kérni. Hogy ez esetben szövetségesük 
testéből kívánták a koncot, az nem bántotta lelkiismeretűket.

Majd ha fordul egyet az idő kereke, bizonyosan azzal mente
getőznek, hogy az entente kívánságára haraptak bele Nyugatmagyar- 
ország Eris-almájába. Mi azonban tudni fogjuk, hogy ez álnok beszéd. 
És a hűtelen szomszéd felelni fog kapzsiságáért.

Addig pedig lábhoz eresztett fegyverrel, nyugodtan várjuk az 
eseményeket. Van nekünk egy hatalmas szövetségesünk: az Idő. Az 
ő malmai nekünk őrölnek. Lassan, de biztosan.

A tőlünk elszakadt német lakosságot sem mentjük fel egészen 
a felelősség alól. Mert ha évszázadok megpróbáltatásaiban hű is volt 
hozzánk, az 1918-iki felfordúlás után ő is kiállt a piacra képzelt sebeit 
mutogatni. Hitvány bujtogatók szavára elhitte, hogy el akartuk kobozni 
nyelvét. Hogy iskoláit minden külső beavatkozás nélkül ő maga tette 
magyarrá, még Apponyi törvénye előtt, arról bölcsen hallgatott. Most 
elérte vágyát, fajtestvérei keblén pihenheti ki a magyar „elnyomás“ 
szenvedéseit. De vájjon most boldog-e? Megtalálta-e mindazt, amire 
a forradalom lázas hevületében vágyakozott?

Alig hihetjük. A nyáresti csendben áthallik hozzánk elszakadt 
községeink harangszava: mintha az is panaszos jajjal volna tele. Jelek 
vannak, hogy nagy a kiábrándulás odaát. Talán lelkiismeretük ébredez ? 
Jut-e eszükbe nevelő anyjuk, Hungária asszony, ki sok gyermeke 
mellett őket is édes gyermekei gyanánt becézgette ? És mi volt a
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Az eszterházai kastély.

hála érte ? A rágalom sarával dobálták meg őt. És ráadásúl meg
rabolták ős szerzeményű földjét.

Pedig az a iöld nem volt az övék. A magyarság hulló vére 
árán váltotta meg azt ezer évvel előbb. És a mikor több száz évvel 
később jöttek szállást kérni mai lakói, az államalkotó magyarság csak 
használatúi engedte át nekik. Azt hitte róluk, hogy majd beilleszkednek 
új hazájuk vérkeringésébe. A magyar kenyeret és a magyar kard 
védelmét el is fogadták; de a nemzet nyelve idegen maradt fülüknek. 
Csak mostanában kezdték tanulni; most sem szeretetből, de mert 
szükségesnek látták. Aztán mielőtt a kakas kétszer szólalt volna meg, 
ők háromszor is készek voltak megtagadni hazájukat.

De hagyjuk most e keserű szemrehányásokat. Jön idő, mikor 
hűtelenné vált testvéreink szivesen letörülnék ez események emlékét 
a história lapjairól. Máris emlegetik, hogy népszavazással jóvátennék 
hibájukat. De erre nem lesz alkalmuk. Ezt az erkölcstelenséget trianoni 
békeszerzőink találták ki. Mi nem kérünk belőle. Az ezeréves 
magyar föld hovatartozását mi nem fogjuk függővé tenni népszava
zástól. Ez a föld miénk mindörökre. Egy nemzedéket nem is tartunk 
hivatottnak arra, hogy döntsön az örökké élő nemzet birtokállománya 
fölött. Ha mindazok feltámadnának, akik e nemzet életközösségéhez 
tartozva, már a földben pihennek és eljöhetnének azok a nemzedékek, 
amelyek még csak azután lesznek eljövendők az idők végtelen folyá
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sában: szóval a múlt, jelen és jövő nemzedéke csak együttesen dönt
hetne e kérdésben.

De nemcsak azoknak van közük hozzá, akik e vitás területen 
laknak, hanem a magyarság egész egyetemének. Nyugatmagyarország 
a nyugatmagyarországiaké, mondták ők annak idején. De vájjon ki 
adta oda nekik? Árpád-királyaink talán, vagy Nagy Lajos, Hollós 
Mátyás, vagy a Habsburgok valamelyike ? Mikor és melyik az a tör
vény, mely ezt az adományozást becikkelyezte ?

Nekünk egészen más fogalmunk van az ilyen nemzetiségi vil
longásról, Ha egy nemzetiség itt nem jól érzi magát, szabadon vá
laszthat, hogy melyik nemzethez akar tartozni. Mi nem tartjuk vissza, 
menjen Isten hírével. De hogy magával vigye a földet is, melyet 
nem az ő elődei szereztek és tartottak meg, az képtelenség.

Különben a népszavazást is csak mások számára eszelték ki a 
trianoni hatalmasok. Ha ez csodaszer lenne a népek boldogítására, 
miért nem alkalmazza azt Anglia Indiában, Kanadában, Ausztráliában ? 
Vagy Franciaország miért nem alkalmazza azt Algériában és egyéb 
tartományaiban ? Pedig e gyarmatok nem részei az angol vagy francia 
nemzettestnek, csupán rablott ékszerek. Az ezeréves magyar államot 
nem gyarmataitól fosztották meg; élő egységes szervezetét vagdosták 
darakokra és vetették oda koncul éhes szomszédainak. így vesztettük 
el mi is vármegyénk felét. *

¥  ¥

Csonka vármegyénk éjszaknyugati részét a Fertő-tó szegélyezi. 
Csak az alsó kis csücske maradt a miénk. Folyóink közül megmaradt 
a Répce és a Rába. A megye székhelye azelőtt arányosan a középen 
helyezkedett e l ; most egészen a határra szorult, mivelhogy a tőle 
éjszakra, nyugatra és délre eső területeket lenyesték. Ez okozza 
Sopron forgalmának megbénulását. Az a vidék, amelyet elvettek 
tőlünk, minden szükségletét Sopronban szerezte meg, de áruját is a 
soproni piacra hozta eladás végett. Ez most megszűnt. A megmaradt 
vidék egy része földrajzi fekvésénél fogva inkább Győrt, a másik 
része Szombathelyt keresi föl. Vármegyénk megcsonkítása tehát a 
városon ejtett legérzékenyebb sebet.

A vármegye kevésbbé érzi a trianoni csonkítás hátrányait. A 
nyugati részek lakossága nem sok gabonát termelvén, eddig a Rába
közben és a Répce mellékén egészítette ki hiányzó készletét. Ezek 
a régi vevők most elmaradtak, de természetesen azért van vevője így 
is a kismagyar Alföld acélos búzájának. Ez a fő gazdasági terményünk, 
de terem bőven árpa, rozs, zab, kukorica is. Repcét, lent, kendert, 
kölest már kevesebbet termelnek gazdáink. Ellenben a cukorrépa
termelés olyan általános, hogy szomszédaink csufondárosan „riépa- 
vármegyének" is neveznek bennünket itteni tájszólással. Megmaradt
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három cukor
gyárunk közül a 
nagycenki és a 
petőházi teljes 
üzemben van, a 
leégett büki gyár 
pedig fölépítésre 
vár.

Vármegyénk 
a nagybirtok 

klasszikus ha
zája. Az Ester
házy hercegi hit- 
bizomány mér
hetetlen uradal
mai, a Széchenyi 
nemzetség, a 

Cziráky grófok, 
a csornai pré- 
postság, a győri 
püspök és győri 
káptalan, vala
mint a pápád  
prépostság stb. 
birtokai terülnek
el a megyében. Középbirtok nagyon kevés van és így a dzsentri
osztály is csak gyéren van képviselve.

A lakosság túlnyomó része őstermeléssel foglalkozik. A már em
lített cukorgyárakon kívül csak kevés nagyipari telep van a várme
gyében. Említésre méltó Esterházy Pál herceg kapuvári husárúgyára, 
Berg báróék kapuvári hengermalma, a Frankl-iéle és Akots-féle gőz
malmok Csornán, a Kaiser-iéle gőzmalom és tésztagyár Szilben, a 
Rüll-íéle nádfonógyár Eszterházán, a Kollár-féle bőrgyár Csepregben, 
Glazer Géza földszigeti szesz- és keményítő gyára és számos tégla
égető.

A megye nagyobb gyártelepei a nyugati részen voltak; ezek 
egyelőre elvesztek számunkra.

Igen jelentékeny a vármegye állattenyésztése. A gazdák alig 
egy-két év alatt kiheverték a háborús veszteségeket és mai állat- 
állományunk meghaladja a békebelit. A legújabb statisztika szerint 
van a vármegyében 75.698 szarvasmarha, 16.350 ló, 67,960 sertés, 
20.445 juh. Gévay-Wolff Lajos alispán, Kövy József gazdasági fel
ügyelő és a Sopronmegyei Gazdasági Egyesület egyaránt azon fára
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Gróf Széchenyi István mauzóleuma.
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doznak, hogy az állattenyésztést az eddiginél is magasabb szinvonalra 
emeljék. Ezt a célt szolgálják a járási székhelyeken az állatkiállí- 
tások és a községekben most meginduló próbafejések. A tejszövetke
zetek száma megközelíti Baranya vármegyéét. Gazdakör majd min
den községben van.

Megemlítésre méltó, hogy Nagycenken és környékén a selyem
hernyó-tenyésztés igen szép eredményt tüntet fel. Ezt még Széchenyi 
István gróf honosította meg annak idején. A házi ipar terén egyes 
községekben a nádgyékény-gyártás meg a kosárfonás érdemel figyelmet.

Közművelődési viszonyaink messze felülemelkednek az átlagos 
színvonalon. Csak Moson vármegyében van kevesebb analfabéta, mint 
nálunk. Kitűnő népiskoláink majd mindenütt felekezetiek, állami és 
községi iskola kevés van. Polgári iskola van Kapuvárott, Csornán és 
Csepregben, kisgazdaképző intézet a Vittnyéd-hez tartozó Csermajor-bán

Népünk gazdálkodási rendszere nem áll mögötte más vidékek 
fejlettségének, sőt sok tekintetben előnyösen elüt amazoktól. A sok 
nagybirtok, de főkép a cukorgyári bérletek mintaszerű gazdálkodása meg
tanította a népet a föld okszerű művelésére. Nálunk nincsenek több 
száz holdas kisgazdák. A kinek 20—30 hold földje van, az már sokra 
vitte. A falusi birtokok végtelen fölaprózása folytán a mi gazdáinknak 
kis területen kell nagy eredményt elérniök, ha boldogulni akarnak. 
Ez a kényszerű helyzet hozta magával, hogy földművelésünk mind 
belterjesebbé válik. A nép nem idegenkedik újításoktól, meghallgatja a 
jó tanácsot; szívesen áldoz gépekre. Csak az Utak voltak eddig saj
nálatos helyzetben; de az állapot ebben a tekintetben is egyre javul. 
A községek jómódúak, tiszták, csinosak ; a nép szorgalmas, munka
bíró és becsülettudó.

A legénykedő virtus azonban, mint valami ősi örökség, még 
mindig megvan a népben. Innét a sok korcsmái verekedés, melyet 
eddig nem lehetett kiirtani. A dacos bátorság megmutatkozott a most 
lefolyt világháborúban is, a hol a mi sik vidékünk szolgáltatta a leg
jobb katonákat. Az igaz, hogy ennek megfelelően a hősi halottak 
száma is igen nagy volt; hogy azonban elesett hős fiait miként tiszteli 
meg a nép, annak majd minden községben megvan a nyoma díszes 
hadiemlék alakjában.

Egy másik jellemző sajátsága népünknek vallásos érzése. Mélyen 
gyökerezik ez lelkében és semmiféle maszlag nem tudott eddig 
hozzáférkőzni. Ez a vallásos érzés legjobban megmutatkozott a prole
tárdiktatúra idejében. A népbiztosok itt is kiadták a parancsot, hogy 
az iskolákból el kell távolítani a feszületet. Talán nem is gondolták, 
hogy ezzel a maguk halálos Ítéletét írták alá. Az új eszmék hirdetői 
iránt táplált gyűlölet robbant ki a nagycenki, kapuvári, csornai stb. ellen- 
forradalmakban, melyek annyi derék magyar embert juttattak bitófára.

20



Gróf Széchenyi Béláné mauzóleuma.

A vallásos érzés 
őszinteségét mutat
ja az is, hogy a 
háború folyamán 
hadianyagnak el

vitt harangokat már 
mindenütt pótolták.
És nem osztották 
fel évekre a tör
lesztésüket, hanem 
szinte vetélkedve 
fizették ki egy
szerre.

A szövetkezeti élet 
igenTszép eredmé
nyekre mutathat
vármegyénkben. A ncmesemlékű Károlyi Sándor gróf szövetkezeti
mozgalma nálunk hálás talajra talált. A virágzó szövetkezetek egész 
koszorúja fonja át vármegyénket s neveli népünket takarékosságra.

Nagy sikereket tud felmutatni vármegyénkben az iskolán kívül 
való népművelés. Talán nincs egyetlen vármegyéje az országnak, a 
hol a miénkhez hasonló eredmény volna. Nemcsak az előadásokat 
látogatják tömegesen, hanem falusi műkedvelők színdarabokat adnak 
elő nem mindennapi készséggel. Legutóbb a veszkényi műkedvelők 
mutatták be művészetüket a győri színházban, ahol a „Sárga csikó" 
előadásával arattak sok tapsot és elismerést. Az elmúlt évben 117 
községben mintegy kétezer előadás volt. A műkedvelő előadások be
vétele meghaladta a kétszázmillió koronát és ezt mind közművelődési 
célokra adták. A népművelési mozgalom terén Csuppay Lajos nép
művelési titkár és Rakovszky Tibor dr. vármegyei tb. főjegyző sze
reztek legtöbb érdemet.

Sok értékes tulajdonsága van a mi népünknek. Érdemes tehát 
vele szeretettel foglalkozni, ennek csak a közérdek látja hasznát.

Áttérve a történeti mozzanatokra, meg kell állapítanunk, hogy 
az a terület, amelyet elvettek tőlünk, gyakrabban jutott a históriai 
események forgatagába, mint a megmaradt rész. A nyugati határszél 
volt az ellenséges áramlatok ütköző pontja. Ott épült Fraknó, Kis
marton, Nagymarton, Rabold, Lánzsér, Szarvkő vára. Locsmánd vi
déke hajdan önálló várispánság volt. A mai vármegye területén csak 
Kapuvár volt vár, mint a neve is mutatja. De azért sok községünk
nek van történeti múltja. Csak röviden ismertethetem a nevezeteseb
beket, mint a hogy a fecske megérinti röptében a víz felszínét.
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Mikor a Győr-Sopron-Ebenfurthi vasút vonalán Győr felől a megye területére 
érünk, Csorna az első nevezetesebb állomás. Szépen fejlődő, forgalmas, gazdag város. 
Okleveleinkben igen gyakran történik róla említés a Szent Mihályról címzett prépost- 
ság révén. Ezt a prépostságot az Os/f/y-család ősei, Oslu kun vezér leszármazói, 
névszerint Osli István és Lőrinc alapították 1180 körül. Zsigmond királyunk 1393- 
ban országos hitelű pecséttel bíró hellyé avatta. II. Lajos királyunk pedig pallos
jogot adott a prépostnak. Nagy kár, hogy a régi rendház és templom sok értékes 
műkincsével együtt 1790-ben elégett. A mai rendház építését 1808-ban fejezték be. 
Csorna 1849-ben véres ütközet szinhelye volt. Wyss osztrák tábornok dandárát 
verte itt szét Kmetty ezredes vitéz honvédéivel. Az ütközetben maga Wyss tábornok 
is elesett. A csornaiak minden évben kegyeletesen megünneplik a csata napját.

Farád, közvetlen Csorna mellett, egyebek közt arról is nevezetes, hogy az 
említett hírneves Os/ffy-családnak e községben még ősi foglalású földbirtoka van.

Árpás, a Rába folyó mellett, a vármegye egyik legrégibb községe, besenyő 
telep. Neve már Szent István egyik oklevelében is előfordul. Árpád-korabeli temploma 
nevezetes műemlékünk. A Győr vármegyei Mórichidával hatalmas új vashid köti össze.

Egyed. Megemlítésre méltó szép urasági kastélya és régi, díszes parkja. Egykor 
a Festetich grófok voltak a földesurai.

Kapuvár, a róla elnevezett járás székhelye. Fontos szerepe volt az Árpádok 
korában. Ma egyik legszebb városa a megyének. Főterének legnagyobb ékessége az 
a hadiemlék, mely Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása és a melyhez hasonló művet 
alig lehet a vidéken másutt találni.

Említésre méltó a leányok és asszonyok pazar színekben pompázó gyönyörű 
viselete. A nemzetközi városi divat, sajnos, kezdi kiszorítani, pedig vele vidékünknek 
egy nevezetessége megy veszendőbe. A kapuvári népies hímzések szintén nagy értékűek.

A Jókai Névtelen várában megemlített Hány Istókot Kapuvárott fogták ki a 
Hanyságból. A kapuvári anyakönyv tanúsága szerint ez a Hány Istók valóban lé
tezett, valami idétlen gyermek lehetett, aki félvad állapotban került az emberek közé. 
Hogy félig hal, félig ember lett volna, az természetesen legenda ; de hogy Hány Istók 
a varangyok és halak társaságában jobban érezte magát, mutatja az is, hogy meg
szökött az emberi környezetből és nyoma veszett.

Kapuvár egykori lakosai vitéz hajdúk voltak, akik a vár védelmében jeles
kedtek és érdemeik fejében kapták szabadságukat. A községet egyesítették a vele 
szomszédos Gartával, mely szívósan küzdött az egyesítés ellen.

Beled, a legjelentékenyebb község a járásban, Kapuvár után. Valamikor több 
jeles, nemesi család birtoka. Nevét a Márk-féle krónikában is előforduló Beludtól 
kapta, aki Géza fejedelmünknek volt főembere s a már említett Osl nemzetségből 
származott. .

Mihályi, szintén virágzó nagyközség, több úri kastéllyal. Itt tartózkodott egy 
ideig 1440-ben Albert királyunk özvegye, Erzsébet királynő fiával, ki később 
V. László néven királyunk lett. Az özvegy magával vitte Mihályiba a szent koronát 
is, melyet udvarhölgye, Kottaner Ilona lopott el Visegrádról. Ekkor került a szent 
korona Frigyes császár kezébe.

Dénesfa, eredetileg Dienesfalva, az Árpád-kori Vezekény nemzetségből szár
mazó Cziráky grófi család kastélyával. Mellette van Czirák község, honnét a család 
a nevét kapta. Ugyancsak e járásban van Veszkény község, mely e Vezekény nem
zetség nevét tartotta fenn. Osli község nevében pedig a már említett Osla kun 
vezér nevére ismerünk, kinek az utódai az Ostffyak (Oslfiak). A család jelenlegi 
egyetlen férfi sarja Ostffy Lajos, volt kormánybiztos, vármegyénk bizottsági tagja, 
akiről kétség nélkül elmondhatjuk, hogy az övénél ősibb nevet senki sem visel 
hazánkban.
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Eszterháza, világhíres gyönyörű kastélyáról. Esterházy Miklós herceg építtette 
1765—69 között. Magyar Versaillesnek is nevezték annak idején. Pazar fénnyel 
berendezett 126 szobája és terme van. Az alsó épületben volt a színház, amelyben 
Haydn vezetésével opera-előadások is voltak, nem egyszer az uralkodó család 
jelenlétében. Híres képtára, mely 348 képet foglalt magában, az Országos Képtár 
alapját képezi. Fénykorát élte Eszterháza 1776—1791. közt. Azután hanyatlásnak indult, 
mígnem a hitbizomány mai urának, Esterházy Pál hercegnek boldogemlékű atyja, 
Miklós herceg és fennkölt lelkű hitvese, Cziráky Margit grófnő újra felkarolták, 
átalakíttatták és a hercegi család legkedvesebb tartózkodó helyévé tették.

Röjtök, eredetileg Ürményi-birtok, tágas, szép kastéllyal és parkkal, most Berg 
báróék tulajdona.

Nemeskér, a 18-ik század közepéig itt tartotta a vármegye közgyűléseit. A 
vármegyének erre a célra épített udvarháza később a Nemeskéri Kiss család tulaj
donába ment át, tavaly pedig lebontották.

Gyüleviz. Mária Terézia korabeli, nemes Ízléssel épült kastélya a Pejacsevich 
grófoké volt. Nemrég vétel útján Esterházy Mária hercegnő tulajdonába került, ki 
azt Möller István építő művész tervei szerint átalakíttatta.

Horpács, Széchenyi Dénes gróf kastélyával. Szép temploma is említést érdemel.
Bük, három község, Alsó-, Felső- és Közép-Bük egyesítéséből keletkezett. Itt 

lakott egykor a vármegye híres követe, Felsőbüki Nagy Pál, az alsóház ellenzéké
nek vezére.

Csepreg, a róla elnevezett járás székhelye, egyik legnevezetesebb községe a 
vármegyének. Hajdan a Nádasdyak birtoka és virágzó város volt. A reformáció 
idejében meg éppen nevezetes szerepet játszott. Híres volt evangélikus iskolája, meg 
könyvnyomtató műhelye. Itt nyomták ki 1539-ben Sylvester (Erdösi) János magyar 
nyelvtanát és magyar nyelvű új testámentumát. Az evangélikus és kálvinista vallás
tudósok 1591-ben itt gyülekeztek össze, hogy a vitás kérdésekre nézve megegyez
zenek; de a kísérlet nem járt sikerrel. Az 1776. évben hatalmas tűzvész pusztította 
el a virágzó várost, mely nem tudott többé régi jelentőségére emelkedni.

Nagycenk, a magyarság kegyeletének legszentebb zarándokhelye. Azzá avatja 
a „legnagyobb magyar“ sírboltja. Egy ideig az a veszedelem fenyegette, hogy a 
trianoni béke rendelkezése folytán leszakítják a magyar haza testéről. Színmagyar 
lakossága kapával-kaszával készült fogadni a betolakodó osztrákokat. De erre nem 
került a sor. A népszavazás elhárította ezt a becstelen merényletet.

Nagycenk akkor is méltó lenne a nemzet hálájára, ha a „legnagyobb magyar" 
hamvai nem itt pihennének. Mert atyja, a nagy Széchényi Ferenc emléke akkor is 
magyar Mekkává avatná. Már az ő idejében nagy nevezetességként emlegetik a nagy
cenki kastély gazdag könyvtárát, mintegy hat ezer darabból álló térkép gyűjtemé
nyét, numizmatikai és ásvány gyűjteményét. Az áldott emlékű Ferenc gróf ezzel 
vetette meg a Magyar Nemzeti Muzeum alapját.

A család ősi kastélya külsőleg nem sokat mutat ; de annál értékesebb kin
csekben bővelkedik a belseje. Minden tárgy a legnagyobb magyar nemes Ízlését 
hirdeti. És sok minden van itt fiának, Széchenyi Béla grófnak keletázsiai utazá
sából.

A kastélytól a bozi magaslatig hosszú, százados hársakkal szegett út vezet; 
csodálatos szépségéhez foghatót messze földön hiába keresnénk. E fasorban van 
egy idillikus tisztáson Széchényi Béla gróf és korán elhunyt neje, Erdődy Hanna 
grófnő mauzóleuma. Gyönyörű hely, mely áhítatos csendjével, artisztíkus szépsé
gével gondolatokat ébreszt és ábrándokba ringatja a lelket.

A község templomát Széchenyi István özvegye, Seilern Crescentia grófnő épít
tette a hatvanas években. Előtte, a község főterén, van a legnagyobb magyar ércszobra,
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Strobl mester kitűnő alkotása. A millennium emlékére állíttatta a község és a vár
megye közönsége.

A templom mellett levő temetőben van a Széchenyi-nemzetség sírboltja. 
Fölötte kápolna épült. A sírbolt lejáratánál e felírás olvasható : „Voltunk, mint ti, 
lesztek,'"mint m i: por és hamu."

Egyszerű márványlap jelzi a helyet, hol a legnagyobbnak porló hamvai pihennek.

Emléket, óh hazám, mit adsz e sírra ?
Hová tekintesz földeden, magyar,
Hol Széchényi nevét ne lásd megírva 
Örök dicsőség fénysugárival.

Pinnye. Számos lelet bizonyítja, hogy már a rómaiak idejében megvolt. Régi 
földesurai közt találjuk a Simon családot, melyből vitéz Simon Elemér dr.t várme
gyénk jelenlegi főispánja, származik.

Nagylózs, egykor Víczay-birtok, most a Solymossy bárói családé. Szép kas
télya van. Nevezetes gótstílű Szent István kápolnája, állítólag a tizenegyedik szá
zadból való.

Balt, a Fertő mellett, kies vidéken, megyénk egyetlen megmaradt gyógy
fürdője. Kénes vizét már a rómaiak ismerték és használták. De van egy másik, 
lithiumban és szénsavban bővelkedő forrása is, melynek foglalata szintén a római 
légiók idejéből való.

Bánfalva, Árpádkori neve Zován, festői fekvésén kívül nevezetessége régi 
pálosrendű kolostora, mely most a kármelhegyi apácáké. A múlt évben a kolostor 
alatt nagyszabású alagutat véltek felfedezni, melyről azt hitték, hogy a soproni 
várral van összeköttetésben. Fényes Elek munkájában találjuk meg hozzá a magya
rázatot : Híres a kolostor a hegy alatt levő roppant és sok ágra szakadó pincé
jéről, melyben a soproni borkereskedők szokták boraikat tartani, mivel a városba 
vidéki bort nem vihetnek be.

Rákos, a győri püspök urodalmával, kinek itt kastélya és nagyhírű kőbá
nyája van. A község határában van egy Mithras-barlang, a római légiók idejéből. 
Nagy kár, hogy végleg pusztulásnak indult.

R ábel László .
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Kismarton.

„BURGENLAND“,
MAGYARORSZÁG OSZTRÁK MEGSZÁLLÁS ALATT LEVŐ RÉSZE.

Az osztrák-magyar nyugati határ mentén lakó magyarországi 
németség Ausztriába való bekebelezésének eszméje Bécsben titokban 
akkor vetődött fel, midőn a magyar sajtó, az annexió alkalmával, 
Boszniának Magyarországhoz való csatolását követelte. Miután azon
ban Bosznia nem csatoltatott Magyarországhoz, a magyar esetleges 
térhódítás ellensúlyozására felvetett osztrák eszme sem valósult meg. 
A „Grossösterreich“ kombinációjában ezzel szemben, ez időtől kezdve, 
titokban, állandóan továbbra is ott szerepelt az osztrák-magyar nyu
gati határ mentén lakó németség bekebelezésének gondolata.

E kérdés nyílt felvetésére az osztrák pártok akkor látták elér
kezettnek ismét az időt, midőn a világháború folyamán Szerbia leigázása 
alkalmával szóba került a közös magyar-bolgár határ lehetősége. 
Ausztria kilátástalan békefeltételei kiszivárgása napjaiban, a beállott 
osztrák területi veszteségek ellensúlyozására e kérdés 1918 szept havá
ban, Wilson 14 pontjára támaszkodva, az osztrák politika előterébe lép.

Ennek tulajdoníthatjuk tehát azt, hogy báró Pauntz, a csonka 
osztrák nemzetgyűlés második ülésén, 1918 október 30-án már nyíltan 
követelte, hogy a jelenleg osztrák megszállás alatt lévő magyar terü
letekre vonatkozó osztrák igénybejelentés a Wilsonnak küldendő jegy
zékbe felvétessék. A formát illetőleg ekkor báró Pauntz azt indít
ványozza, hogy a Wilsonnak küldendő eredeti szövegtől eltérően az 
„Ausztria“ szó után „és Magyarország“ hozzáfűzésével az alábbi 
jegyzék küldessék el: „Az új állam (Ausztria) Ausztria és Magyar- 
ország mindama területeinek területi fennhatóságát igényli, amelyen 
a németség a többséget képezi“ .

25



Báró Pauntz in
dítványának elve
tése után Heilinger, 
Bécs VIII. kerületé
nek szociálista kép
viselője ama javas
latot terjesztette 
elő, hogy a Wilson- 
hoz küldendő jegy
zékben legalább az 
önrendelkezési jog
nak Vas, Sopron, 
Moson vármegye 
és Pozsony város 
lakóira való kiter

jesztését követeljék. Báró Pauntz és Heilinger javaslatának elvetése 
után Wilsonhoz azonban mégis az osztrák parlamenti bizottság eredeti 
szövege küldetett el, mely csak annyiban tért el a fenntidézett szövegtől, 
hogy abban az indítványozott „és Magyarország“ közbeszúrás kimaradt.

Ezek után világos, hogy a Wilsonnak megküldött osztrák jegyzék, 
a jelenleg osztrák megszállás alatt lévő területre nem csak hogy igény- 
bejelentést nem tartalmazott, de azon az önrendelkezési jognak gya
korlását sem követelte.

Heilinger és Parrer képviselők, az 1918 október 31-én kiütött 
őszirózsás magyar forradalmi állapotot kihasználva, az előbbi indít
ványok elvetése dacára, 1918 november 12-én, a „Német-Ausztria, 
Deutsch-Österreich ‘ kiterjedéséről éis határairól előterjesztett törvény- 
javaslat tárgyalása alkalmával az első pont kiegészítéseként az alábbi 
pótindítványt nyújtották be: „Német-Ausztriához tartoznak továbbá 
még Magyarország német vármegyéi: Moson, Sopron, Vas és Pozsony 
vármegyének egy későbbi törvénnyel meghatározandó részei“.

Míg Renner kancellár eme újabb javaslat tárgyalása alkalmával 
még arra hivatkozott, hogy Ausztria nem folytathat annexiós politikát, 
addig a november 22-iki tárgyaláson, Ellenbogen szociáldemokrata 
képviselő előterjesztése után, már ő is hozzájárult ahhoz, hogy az 
5. §-ba az alábbi szövegezés vétessék fel: „Az eddig a magyar korona 
országaiban fekvő, Német-Ausztriával közvetlenül határos német zárt 
terület, a német-osztrák államba bekebelezendő. A béketárgyalások 
alkalmával arra kell tehát a fősúlyt helyezni, hogy a német telepü
léseknek ugyanaz az önrendelkezési jog ítéltessék meg, amely a 
magyar kormány ismételt kijelentései alapján Magyarország összes 
többi népének biztosíttatott."

Miként az előző idézetekből látjuk, a jelenleg osztrák megszállás
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A kismartoni kastély a park felöl.

alatt lévő területet az osztrákok ez időtájt még nem illették külön 
névvel, hanem mindig csak körülírva jelölték meg. Magát az igényelt 
területet egyszerűen német településnek minősítették csak és nem 
tüntették fel mint történelmi múlttal bíró önálló tartományt. Ez pedig 
arra vezethető vissza, hogy a jelenleg osztrák megszállás alatt lévő 
terület, történelmi és földrajzi alapon, külön néven a múltban felem
lítést soha sem nyert. „Nyugatmagyarország, Westungarn“ , már az 
őszirózsás magyar forradalmárok és tudákos társaik fejében született, 
azonban sehogyan sem helytálló elnevezés, mert a nyugati végek 
elszakított része, mint egységes politikai vagy közigazgatási terület a 
magyar történelemben sohasem játszott szerepet.

Jászi Oszkár és „tudós“ társainak „Nyugatmagyarország“ el
nevezése azonban előre nem látott veszélyt rejtett magában. A 
magyarból átvett német „ Westungarn“ ugyanis, a nemzetiségi kérdést 
szem előtt tartva, az osztrák sajtóban csakhamar mint „Deutsch- 
Westungarn“ szerepelt és az osztrák történetírók e terület múltját, a 
felületes olvasó közönség és a béketárgyalások zöld asztalánál ülő 
(szintén nem kevésbbé felületes) urak előtt, mint hajdani különálló 
tartományt igyekeztek feltüntetni.

Az osztrák beállítás helytelensége azonban azonnal kitűnik, ha 
tekintetbe vesszük azt, hogy Burgenland területének csak egyes részei 
voltak átmenetileg — pignus alapján — osztrák kézen. „Pignus“, az
az a zálogjog alapján, azon idegen dologbeli joga alapján, melynél 
fogva valamely dolog, ez esetben az elzálogosító magyar uralkodó 
országának, a magyar szent koronának egy birtokrésze, az osztrák 
uralkodónak, mint hitelezőnek, követelése biztosítása végett köttetett 
le, hogy a hitelező, ha követelése nem teljesítetik, kielégítést szerez
hessen. E jogi tény azonban a birtok tulajdonjogát sohasem ruházza 
át a hitelezőre. És miután úgy a magyar, mint az osztrák magánjogban
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a zálogolás a birtok átengedése folytán történt, világos, hogy az időnként 
elzálogosított magyar részeket, „de facto és de jure“, zálogos birto
koknak kell tekinteni, amelyek azonban a zálogolás tartama alatt sem 
szűntek meg a Szent István koronáját képező ezeréves Magyarország 
tartozékai lenni és amelyek mindig Magyarországon adóztak is és 
magyar közigazgatás alatt állottak.

Fenntieket szem előtt tartva, a zálogolás teljesen különös esetével 
állunk szemben, amennyiben az elzálogosított bírtok továbbra is az 
elzálogosító uralkodó fennhatósága alatt állott és a magyar szent korona, 
Szent István király országának képezte integráns részét, melyről ennél
fogva lemondani az uralkodónak és nemzetnek csak együttesen lett 
volna joga. Ez pedig soha meg nem történt. Ellenkezőleg a magyar 
rendek állandóan követelték az elzálogosított részek visszacsatolását.

Ezzel megdől Wichtel osztrák radikális képviselő alábbi állítása 
is, mely a jelenleg osztrák megszállás alatt lévő terület átcsatolási 
mozgalma alkalmából egy népgyűlésen hangzott el: „az osztrák részről 
előzetesen felajánlott népszavazást azért utasítom vissza és pártom 
az átcsatolást hajlandó fegyverrel is keresztülvinni, hogy a testvérek 
végre hazajöjjenek, ahová 1867 előtt mindig tartoztak“ . (!!) E szónoki 
fogás vakmerő valótlanságát mi sem bizonyítja fényesebben mint ama 
körülmény, hogy a zálogjogon birtokolt részek, nem 1867-ben kerültek 
vissza Magyarországhoz, hanem részben már Miksa, majd III. Ferdi- 
nánd uralkodása alatt. Ama körülmény pedig, hogy a zálogjog alól 
felszabadult birtokokat az osztrák uralkodók szabad elhatározásból 
Magyarországhoz csatolták vissza, legjobb bizonyítéka annak, hogy 
azokra, egyenként és összesen, csak a fennt kifejtett értelemben 
támasztottak igényt minden egyes esetben és maguk sem gondoltak 
soha azoknak Ausztriába való bekebelezésére.

Az előzőktől eltekintve azonban már maga az a tény, hogy az 
osztrák békedelegáció tagjai a jelenleg osztrák megszállás alatt lévő 
területet, a „történelmi jogon“ (!) kívül gazdasági érdekből és a nép 
akaratára való hivatkozással is igyekeztek megszerezni, legjobb bizo
nyítéka annak, hogy a delegáció tagjai tudatában voltak annak, hogy 
a három alap bármelyikére külön támaszkodva kudarcot vallanának 
igényükkel, ha azt a béketárgyalók tüzetesebb vizsgálat tárgyává 
teszik. Három valótlanságot kellett tehát összefoglalniok, hogy az 
események felületes vizsgálóját követelésük tárgyalására rábírják. E 
tekintetben pedig a béketárgyalások ideje határozottan az osztrák 
politikának kedvezett. Nem is annyira azért, mintha a hazánk sorsá
ról ítélkezők az osztrák követelések jogosultságát elismerték volna, 
hanem azért, mert a franciáknak, az új szövetségesekre való tekin
tettel, érdekükben állott e téves beállítás érvényre juttatása, hogy 
ezzel az egykori Osztrák-Magyar Monarchia két szomszédállama között
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Rétfalu.

az egyenetlenség magvát elhintve, annak régi formájában való eset
leges felélesztését megakadályozzák.

Az átcsatolt részekre vonatkozólag az osztrák történelmi valót
lanságokat aránylag könnyű volt az elfogulatlan közvélemény előtt 
megcáfolni. Nem ily könnyű feladat előtt állott azonban a magyarság 
a másik két állítást illetőleg. Ugyanis abban az időben egyrészt 
tényleg volt a területen bizonyos nemzetiségi mozgalom, másrészt ta
gadhatatlan, hogy Ausztria és Bécs ellátását a múltban jórészt Magyar- 
ország bonyolította le. Az osztrákok fennti két állítása megállóit tehát 
akkoriban, de nem abban a formában, ahogy ők azt beállították. Az 
átcsatolt területen, az egyesek által szított nemzetiségi mozgalomnak 
ugyanis, a nép széles rétegeiben, sohasem volt komoly formában 
Ausztriához kivánkozó irányzata, Ausztria és Bécs élelmezését pedig 
mindig a magyar Alföld látta el és nem a jelenleg osztrák megszállás 
alatt lévő nyugatmagyarországi terület. E két kérdést illetőleg a ma
gyarság objektiv érvei, melyek állandóan az osztrák érvek helytelen
ségét bizonyították, a béketárgyalók zöld asztalánál, a kis entente 
érdekeit szem előtt tartó nagyhatalmak képviselői előtt, érthető okok
ból, süket fülekre találtak. Az idő ellenben a magyarság pártjára állott 
és a későbben 1921-ben Sopron városára és vidékére elrendelt népsza
vazás után megdőlt a nép akaratára támaszkodó alap jogosúltsága is. 
E népszavazás pedig, bármily formában igyekeznek is annak ered
ményét az osztrákok lekicsinyelni, nem volt egyéb, mint spontán meg
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nyilatkozása ama népfelfogásnak, mely már 1441-ben uralkodott e 
területen.

Az 1441. évi állapotokat legjobban megvilágítja ama közel 500 
éves jegyzőkönyv, amelyet vitéz Házi Jenő dr. a soproni levéltárban 
talált és amely mint Löffler Jakab, Pozsony egykori követének kéz
irata, az alábbiakat tartalmazza: „Ugyancsak közlöm Bölcsességtekkel, 
hogy a soproniak mondották nekem, hogy a mi kegyelmes Asszonyunk 
(Erzsébet királyné) az ő városukat, egy nagy összeg pénzért (8 ezer 
aranyért), a római királynak (IV. Frigyes) elzálogosította és az a 
szándéka, hogy Pozsony városát szintén elzálogosítsa. Nos hát a sop
roniak megjelentek itt (Bécsújhelyen) és ennek ellene fognak szegülni 
és tiltakozni óhajtanak az ellen, hogy ez megtörténjék, mert az ő vá
rosuk egyike a hat tárnoki városnak és ők nem akarnak a szent ko
ronától elszakadni. Mindezeket azért közlöm, hogy Bölcsességteknek 
ideje legyen elmélkedni és tán ezt megakadályozhatják, mert Ti még 
nem vagytok elzálogosítva“. E jegyzőkönyv mindennél fényesebben 
bizonyítja azt, hogy a soproniak közel 500 évvel ezelőtt is tanúbi
zonyságát adták hazafíságuknak, annak dacára, hogy akkor Sopront 
és környékét sokkal németebb lakta területnek kell tekinteni. Nagy 
fontossággal bír a fennti okmány azért is, mert világosan rámutat 
arra, hogy az időnként elzálogosított magyar részeknek, a zálog alól 
való felmentését nemcsak a magyar rendek követelték, hanem maga 
a lakosság is.

A trianoni béketárgyalások alkalmával felhozott osztrák gazda
sági igények alaptalanságát legfényesebben maga a hivatalos osztrák 
statisztika dönti meg. A hivatalos osztrák statisztikai adatokból ugyanis 
kitűnik, hogy a jelenleg osztrák megszállás alatt lévő terület Bécs 
szükségletét, 1923-ban, csak 1 '21 °/o-ban tudta fedezni és ez fényes 
bizonyítéka annak, hogy a Burgenland milliárdos állandó budget-pasz- 
szivája, mely Ausztriát terheli, korántsem áll arányban azzal a csekély 
szolgáltatással, amit e területrész Bécs városának élelmezése biztosí
tására nyújthat.

Világos tehát, hogy az osztrák békedelegációnak a jelenleg osztrák 
megszállás alatt lévő területre támasztott igényei teljesen tarthatat
lanok, mert az ezeknek alátámasztására kitalált érvek egyike sem 
állhat meg. De vájjon hogyan kapta e terület mai „Burgenland“ nevét ?

Kezdetben a „Westungarn“ elnevezés etnográfiái alapon „Deutsch
westungarn“ alakjában, látszólag az osztrák aspirációk ügyét szolgálta 
ugyan, de csak addig, amíg be nem bizonyosodott, hogy a megszálló 
csehek, a Pozsony vármegye területére támasztott igényekről nem 
hajlandók lemondani. A cseh törekvésekkel szemben azonban az 
osztrákok sem mutattak hajlandóságot arra, hogy az előzőkben már 
megvilágított pozsonymegyei aspirációkról lemondjanak. Ennek tulaj-
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donítható tehát, hogy az osztrákok egyrészt a „ Westungarn, Deutsch
westungarn“ fogalom helytelenségét átlátva, másrészt a Pozsonyvár- 
megye területéhez tartozó részek igényének kifejezésre juttatása cél
jából a „ Vierburgenland“ elnevezést hozták forgalomba, a határmenti 
négy vármegye (Pressburg, Wieselburg, Oedenburg, Eisenburg) nevére 
való tekintettel. Eme elnevezés azonban azt is célozta, hogy az igé
nyelt terület köztudatba átment nevét átcsatolás esetén ne kelljen 
újra megváltoztatni. Átcsatolás esetén ugyanis a „Deutschwestungam“ 
elnevezést továbbra nem alkalmazhatták, mert ezzel nyíltan elismer
ték volna, hogy e területrész tulajdonképpen Magyarország és nem 
Ausztria tartozéka.

Közben azonban a csehek folytonos térhódítása és az entente- 
hatalmak magatartása kétségtelenné tette, hogy az osztrákoknak nem
csak a Pozsony és vidékére támasztott igényről kell lemondaniok, 
hanem a cseheknek a jelenleg osztrák megszállás alatt lévő területre 
támasztott igényével is szembe kell szállaniok. A Pozsony és vidékére 
támasztott osztrák igények háttérbe szorulásával azonban a „Vier
burgenland“ elnevezés is elvesztette időszerűségét. Ennek tulajdonít
ható, hogy osztrák részről csakhamar a „Heinzenland“ ') elnevezés al
kalmazása vetődött fel.

A „Heinzenland“ elnevezés forgalombahozása pedig azt a célt 
szolgálta, hogy a jelenleg osztrák megszállás alatt lévő terület költött

Fraknó vára.
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történelmi igényét alátámassza. És hogy ez nem légből kapott állítás, 
annak bizonyítéka ama körülmény, hogy a jelenleg osztrák megszállás 
alatt lévő terület lakossága egy részének megjelölésére használt heanc 
név eredetét egyesek III. Henrik (Heinrich-Heinz) római császár ne
véről igyekeznek leszármaztatni. E feltevés azonban teljesen helytelen, 
mert III. Henrik római császár a Rába völgyén Magyarországba át
menetileg behatolva, akkoriban e nehezen járható terület lakosságával, 
itt tartózkodása alatt alig juthatott szorosabb érintkezésbe és így 
nem is válhatott történelmi személlyé.

A valószínűség amellett szól, hogy a heanc név Németujvári 
Henriktől ered. Ennek a feltevésnek annyiban van valószínűsége, 
amennyiben Németujvári Henrik, 1254—1274-ig, mint judex curiae, 
nádor és bán tényleg történelmi személlyé válhatott. Emellett szól 
ama körülmény is, hogy Németujvári Henrik a nép között huzamo
sabban, birtokain, a nyugati végvárakban élve, melyek felett korlát
lan hatalommal kiskirályként uralkodott, minden kétséget kizáróan, a 
nép szemében tényleg történelmi személlyé válhatott. Ezt látszik bi
zonyítani végül ama körülmény is, hogy a „Heanzerei“ tulajdonképeni 
gócpontja Kőszeg és e vár és város Németujvári Henriknek köszön
hette újraalapítását. Fenntiek alapján teljesen megdől tehát a heanc 
név hamis osztrák beállítása történelmi vonatkozásban.

A történelmi Magyarország nyugati részén lakó németség Pozsony, 
Moson, Sopron és Vasmegye területén, 11 nyelvszigeti községgel, 309 
községben oszlott meg. A németség lakta 4350 Km2 terület határa 
északon Dévénytől kiindulva Pozsonyt és a vele szomszédos Fertő
révet, továbbá a línzbachi, németdiószegi és misérdi nyelvszigeteket 
egybefoglalva Magyarkimléig húzódik. Innen az egyetlen Győrmegyébe 
eső német községnek, Sövényházának, kihagyásával a Fertőtó déli 
részéig keleten a Hanság határolja, A Fertőtó legdélibb pontjától, a 
horvát nyelvszigetek elkerülésével, Sopronmegyén át délfelé, Kőszeg 
felé húzódik. Kőszegtől délre irányúi és a Rába völgyében Rönökig 
vonúl. Szentgotthárdon át, a Rábamentén nyugatra tart, majd szorosan 
a stájer határt követve délre halad, míg Radkersburgnál eléri a világ
háború előtti osztrák határt, mely nyugaton mindvégig határolja a 
jelenleg osztrák megszállás alatt lévő területet. A németség azonban 
a jelenleg osztrák megszállás alatt lévő részen nem képez teljesen 
zárt egységet, mert közbeékelődnek nagykiterjedésű magyar és horvát 
nyeívszigetek.

’) E terület németajkú lakóit hienceknek vagy heancoknak nevezik, de sehol 
sem heinceknek; a Heinzenland elnevezés tehát éppen oly mesterségesen csinált és 
sehol sem létező elnevezés, mint a Vulka folyóról elnevezett Vulka-Pordány község 
nevének Wolken(!)-Prodersdorfra való értelmetlen átkeresztelése vagy más erőszakos 
osztrák névváltoztatások. Szerk.
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A tulajdonképeni 
„Heanzerei“ magá
ban foglalja a volt 
szentgotthárdi járás 
déli részén, a német
újvári, a kőszegi já
rás, a Borostyánkő 
hegyvidékén, a Pin

kavölgyében lakó 
vasmegyei, továbbá 
a Fertőtó vidékének 
nyugatra eső részén 
lakó sopronmegyei 

németséget. Ennek 
igazolására szolgál, hogy míg a németújvári járás területén lakó néme
teket a nép pokróc durvaságuk miatt „Kotzenheanz“-oknak, addig a 
hozzájuk csatlakozó, a Pinka és annak mellékvölgyeiben lakókat 
türelmes voltuk miatt „Geduldichi Heanz“-oknak nevezi. A tulajdon- 
képeni heancot, a Kőszeg vidékit Pummheanz-nak, míg a Rozália- 
hegység lábánál lakó s folytonos ismétlésekbe eső németeket a nép 
„Repetierheanz“ -oknak nevezi.

A vasi és soproni németséggel szemben a mosoni németek a 
kiterjedt legelőkre (Heide, Hoad) való tekintettel „Heidebauer“-eknek 
(Hoadabaua) neveztetnek. A „Grauschlerek“ vagy „Seewinklerek“ a 
Fertőtó délkeleti részén lakó németek, akiket a Heidebauerek a sváb 
keverékből származó különös kiejtésük miatt neveztek el így.

A fenntiek tehát minden kétséget kizáróan azt bizonyítják, hogy 
a „Heinzenland“ elnevezés nem ethnografiai alapon létesült, hanem 
tisztán a jelenleg osztrák megszállás alatt lévő terület költött törté
nelmi múltjának megerősítését célozta. A közvéleménybe hamis osztrák 
történelmi alapon dobott „Heinzenland“ elnevezés a fennt kifejtett 
okoknál fogva azonban sehogysem tudott gyökeret verni, sőt a Heide
bauer és Grauschlerek között egyenesen ellenszenvre talált. Eme ellen
szenv az elfogulatlan vizsgáló előtt azonnal érthetővé válik, ha a 
valóságnak megfelelően ítéli meg a németlakta terület lakosságának 
különböző mentalitását.

A „Heinzenland“ név népszerűtlensége azonban csakhamar isme
retessé lett az osztrákok előtt is és ezért nem csodálkozhatunk azon, 
hogy minden igyekezetük odairányúlt, hogy az igényelt terület szá
mára egy új nevet találjanak ki. Közben az események odafejlődtek, 
hogy a trianoni békeszerződés értelmében a magyar kormány kény
szerült a jelenleg osztrák megszállás alatt levő területet az entente- 
hatalmak soproni képviselőjének átadni. Ezek viszont a területnek
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Ausztria részére való átadá
sával bízattak meg.

Az átadás azonban nem 
ment simán. Felkelők ragad
ták magukhoz a hatalmat és 
a területet, mint korlátlan urai, 

a rajta végigvonuló Lajta- 
hegységről és Lajta-folyóról 
„Lajtabánság“-nak nevezték
el. Midőn a magyar kormány, 

a kényszer hatása alatt, e 
senki földjéről a felkelőket 

visszavonulásra kényszerí
tette, az osztrák megszálló 
közegek bevonulása alkalmá
val e terület ismét nevet cse
rélt és ekkor kapta mai Bur
genland ‘) nevét.

A fertőszéleskúti őrtorony. A Burgenland név erede
tét illetőleg megállapíthatjuk, 

hogy az egy véletlen alkalmi versnek köszönheti mai létezését, minden 
történelmi és földrajzi létjogosultság nélkül. Ez állapítható meg dr. 
Rausnitz Alfréd volt burgenlandi tartományfőnöknek az Österreichische 
Illustrierte Zeitung-bán 1923 június 3-án megjelent „Die Vorbereitung 
und die Einrichtung der Verwaltung des Burgenlandes“ című cikkéből, 
melyben többek közt ezeket mondja: „1918 december 24-én az 
Ostdeutsche Rundschau-ban a soproni illetőségű dr. Walheim Alfréd 
egy üdvözlő verset közölt „Heinzenland-Burgenland“ cím alatt. A 
Walheim által díszes melléknévként kitalált Burgenland meghatáro
zása azonban inkább talált visszhangra, mint a Heinzenland és ezért 
választatott az ország nevéül". A Heinzenland elnevezés népszerűtlen
ségét s annak előbb kifejtett tulajdonképeni okát azonban dr. Raus
nitz Alfréd célszerűnek tartotta elhallgatni.

íme tehát világos, hogy az osztrákok a Burgenland elnevezést 
azért választották az osztrák köztársaság legújabb tartományának 
megjelölésére, mert alkalmasabb nevet, mely földrajzi vagy történelmi 
alapra támaszkodhatott volna, nem találtak.

Térjünk most át ama kérdés tárgyalására, mit vesztett Magyar-

>) Találóan mondotta dr. Domanovszky Sándor egyetemi tanár a Nyugat
magyarországi Ligának 1920 május 30-án tartott tiltakozó ülésén, hogy maga a Burgen
land név az osztrákok „történelmi jogának" legkíáltóbb cáfolata, mert a nyugati 
határszél várai éppen az osztrák hercegek betörései és bitorló szándékai elleni 
védelemre épültek és ennek a feladatuknak derekasan meg is feleltek. Szerk.
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ország és Sopronvármegye Burgen
land elcsatolása folytán. Magyar- 
ország vesztesége az 1923. évi 
március 7-iki osztrák népszámlálás 
adatainak alapján: 3967'19 km2-nyi 
területen 3 város (Kismarton, Ruszt, 
Németújvár), 49 nagyközség, 274 
kisközség 49.308 házzal és 285.609 
főnyi lakossal. Az elvesztett állat
létszám: 17.767 ló, 124.844 szarvas- 
marha, 37 szamár, 8.095 kecske, 
6.293 juh, 92.637 disznó, 11.278 
házinyul, 13.731 méhkas, 465.160 
tyuk, 21.274 lúd, 3.993 kacsa, 
855 pulyka és gyöngytyuk. Itt 
nem szabad szem előtt tévesztenünk 
azonban azt, hogy míg Burgenland
inak a Fertőtől keletre

A magyarság százalékaránya.
a rértőtől Keletre eső részé 

már 1921 november 17-étől állandóan osztrák kézben volt, addig a 
többi rész megszállása december 4-éig húzódott, a szentgotthárdi 
járás 3 községét: Bánisfalvát, mely teljesen, Békatót és Mészvölgyet, 
melyek részben már előzetesen szerb megszállás alatt állottak, a 
szerbek csak 1923 szeptember 30-án engedték át az osztrákoknak.

Burgenland területe, lakossága és házainak száma Moson-, 
Sopron- és Vasmegye elszakított részéből az alábbiak szerint tevődik 
össze:

Vármegye
Moson
Sopron
Vas

Terület km2 
1.039-86 
1.340-71 
1.586-62

Lakósok száma 
46.117 

118.374 
121.118

Házak száma 
7218 

20.102 
21.988

Összesen 3.967T9 285.609 49.308

A kimutatott veszteségek tekintetében Sopronvármegye a második 
helyen áll, de ezt csak ama körülménynek köszönheti, hogy úgy 
Sopron városa, mint a népszavazás körzetébe tartozó 8 község (Ág
falva, Balf, Fertőhöz, Fertőrákos, Harka, Kópháza, Nagycenk és 
Sopronbánfalva) az 1921 december 14——16-ig lezajlott népszavazás 
alkalmából Magyarország mellett foglalt állást. A soproni népszava
zási terület hazafias lakosságának eme megnyilatkozása pedig annyi
ban érintette igen érzékenyen az osztrákokat, hogy Sopron át nem 
csatolása folytán az új osztrák tartomány székhely nélkül maradt. A 
tartományi közigazgatás központja jelenleg átmeneti jelleggel Savanyú
kút, ahol az ideiglenes tartományi kormány irodái vannak. A tarto
mánygyűlés Kismarton-bán tartja üléseit.
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Tartomány, tartományi székhely nélkül minő fából való vas
karika és e kérdés még soká fog vajúdni, mert miként Homeros szü
letési helyéért hét város, úgy Burgenland székhelyéért nyíltan négy 
község: Savanyúkút, Nagymarton, Kismarton és a vasmegyei Pinkafő 
vetekszik. Titokban azonban ott lappang a Burgenland felosztására irá
nyuló osztrák óhaj. A déli, egykori vasmegyei részt Stájerországhoz, 
a felsőrészt Alsó-Ausztriához kivánják kapcsolni. Ez utóbbi törekvés 
azonban még mindig azon hiúsult meg, hogy Burgenland jelenlegi 
helyzetében sem lehetett széttépni azokat a politikai kapcsolatokat, 
amelyek egyes területrészeit összefűzik és amelyeket egy ezer éven 
át tartó állami együttélés fejlesztett ki a közös történeti és politikai 
életet folytatott magyar állam egykori polgárai között.

Fraknó, Lánzsér, Kabold, Kismarton, Szarvkő, Sopronvármegye 
elszakított várai a Nagymartom, Gud Beled, Fraknói, Kanizsai, Garay, 
Nádasdy, Esterházy-családok, a vasmegyei Borostyánkő, Léka, Rohonc, 
Németujvár a Batthyányiak és Esterházyak, a mosonmegyei Köpcsény 
a Batthyányak ősi magyar fészke, a magyarságáért hősi halált halt 
Paumkirchner lovag Szalonok vára, örök mementói annak, hogy a 
Szent István birodalmából kihasított új tartomány, Burgenland alól a 
magyar történeti alapot nem lehet kihúzni.

Aki a nemzetiségi elvet Burgenland túlnyomóan magyar és 
horvát lakta vidékein, ahol az ellenkezik az osztrák államnak a wilsoni 
elvek alapján követelt határaival, hamis történelmi alappal kívánja 
alátámasztani, futóhomokra épít házat. Egy területrészt lehet átmene
tileg a közvélemény megtévesztésével elszakítani és bitorolni, államot 
lehet ideig-óráig erőszakkal összetartani. Tartományt, bármilyen nagy 
vagy kicsi legyen az, lehet költött jogokra, történeti hazugságokra 
alapítani akarni, de az a tartomány, mely szervezett hazugságokon 
épül fel, bármily hatalmas legyen is a fenntartását célzó erőszak, tartós 
életű nem lehet.

Lipthay Béla.
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Purgstalli urna felületének kiterített rajza.
(A nyak felületén vadászjelenet, az öblösödésen birkózó jelenetek vannak ábrázolva.)

SOPRON AZ ÍRATLAN IDŐKBEN.

Az emberiség létezése tartamában két nagy időt különböztetünk 
meg. A kettő közötti mesgyét az írás tudása szabja meg. Ezzel 
kezdődik a történelmi kor, az ezt megelőző idő a történelem előtti, 
vagyis a praehisztorikus kor.

Minthogy az írás mesterségét a Föld különböző helyein hol 
korábban, hol későbben találták föl, a történelmi idő hol hosszabb, 
hol rövidebb időre terjed ki. Ez példáúl Ázsiában több vidéken nyolc-, 
sőt tízezer esztendőt foglal magában, míg Európa déli félszigetein 
alig haladja túl a háromezer évet, Középeurópában pedig éppenséggel 
a Kr. e. ötödik század közepe táján veszi kezdetét, vagyis tartama 
alig 2400 esztendő. Ebből kitűnik az, hogy a praehisztorikus idő 
tartama sokszorta nagyobb a történelminél.

A sűrű homályba borult idő földerítésével korunk legújabb tudo
mánya, a praehisztoria foglalkozik. Nem szolgál ugyan személyek és 
nemzetségek neveivel, nem szól hadieseményekről, de igenis beszél 
életmódjukról, készségeik feltalálásáról, tökéletesítéséről, foglalkozá
sukról, sőt hitükről is. Kimutatja a fejlődés sok fokozatát, melyeken 
át felküzdötte magát az emberséges létre, vagyis elénk tárja mind
azokat az alapokat, melyeken a történelmi kor fölépülhetett.

Ha a praehisztorikus szemével vizsgáljuk Sopron városa és 
vidékének területét, határozottan megállapíthatjuk, hogy e terület 
lakossága a Kr. e. V. század második felében lépett bele a törté
nelmi korba.

Ekkor esett meg, hogy a hazánktól nyugatra lakózó kelták 
Morvaországból és Alsó-Ausztriából törtek be hazánk területére. 
Éjszakon Trencsén-, délen pedig Sopronmegyét érte az első támadás, 
melynek eredménye az lett, hogy az egész éjszaki Felföld a Dunáig, 
azontúl pedig a Cserhát, Mátra, Bükk és Hegyalja mentén a Tiszán
túlra az Ermelléki hegység vidékéig, másfelől az egész Dunántúl,
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Bács-Bodrog területe, a Maros-mente és az egész délkeleti Felföld 
a maga só- és aranybányáival kelta kézre került.

A kelták mindenfelé várakat építettek; többnyire magas föld
sáncokkal körülvett helyek voltak ezek, milyen pl. Szabolcsmegyében 
négy maradt meg. Maga a szabolcsi vár is határozottan kelta eredetű. 
Ilyen lehetett Sopronban a Bécsi-kapú előtti Erdburg is, melyet 
azonban ásó, kapa már fölismerhetetlenné tett. A kelták vetették meg 
Sopron városának alapját is, melyet Scarbantiának neveztek.

De jóval a kelták előtt már laktak e vidéken különböző népek. 
Sajnos, hogy akkor, mikor az első ásatásokba belekaptunk, még 
nagyon is tájékozatlanok voltunk a különböző korszakok jellegzetes 
sajátságai dolgában.

Az első rendszeres ásatást Paur Iván kezdette meg 1882-ben 
a Bécsi-dombon. Nagy igyekezettel, de annál nagyobb tájékozatlan
sággal segítettem őt e munkában. 1888-ban már a magam szakállára 
ástam itt ugyanazon a helyen, ahol hat évvel azelőtt dolgoztunk. 
Ekkor egy igen gazdag sírra bukkantam, mely előkelő kelta vitéz 
csontjait takarta. Az ebből kikerült tárgyak a városi múzeumot nagy
ban gazdagították. A kutató-gödröt jóval szélesebbre fogtam és így 
megesett az, hogy a koponyától jóval odább keletre egy nagyobb 
edényre bukkantam, mely sehogysem illett bele a szokásos kelták 
sorába. Csak évtizedes tapasztalás után tudtam meg, hogy ez sokkal 
régibb időkből való. Ugyanakkor a Dudleszerdö felé vezető út árka 
mentén emberi csontra bukkantam; felásván a helyet, egy kuporodott 
helyzetű csontváz került elő, ölében kis gyermek csontvázával. Egyéb 
nem fordult elő. Alkalmasint az árok kiemelése alkalmával vesztek el 
a sírba tett edények. Nemsokára ezután megjelent Wosinszky Mór 
munkája a „Lengyeli sánc‘‘-ról, melyben hasonló helyzetű csont
vázakról számolt be és a Bécsi-dombon talált sírt a lengyeliekkel 
egykorúnak mondja. Tehát a Bécsi-dombon már a neolit korban (az 
új kőkorban) laktak emberek.

Igen régi korú a gázgyár bővítése alkalmával talált edény, 
melyet egy tűzfészekből kapartam ki és mely nagysága dacára 
jóformán semmi férő belsővel nem bír. Ehhez hozzáfoghatót csak 
egyet ismerek a Tokaií-hegy vidékéről, mely szintén nem mutat belső 
üreget, de jóval kisebb a soproninál.

Sőt a Bécsi-domb még régibb időkben is lehetett az ember ott
létének színhelye, mert többfelé, különösen a puskaportorony köze
lében, nagy számmal akadtak jaszpopál szilánkok, melyeknek semmi 
értéket sem tulajdonítottunk. Persze akkor fogalmunk sem volt a 
míkrolithokról. Ma már e semmiségek igen nagy jelentőséget kép
viselnek a praehisztoriában, különösen az Űj palaeolitikumban.

Sajnos, hogy sem a város, sem közvetlen vidékén sehol sem
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A Várishegyi urna és kiterjesztett nyaka ; utóbbi valószínűleg áldozati 
jelenetet mutat be.

akadtunk rá igazi neolitikus telepre. Egyes kőbalták előfordulása még 
nem bizonyít a neolit kor mellett, mert ezeket a későbbi korszakok
ban is használták.

A rézkor-ra vall egy színrézből való kapacsákány, melyet a 
Bánfalva mögötti Häuslerbergen (Redoutenberg) találtak, de ez Bécsbe 
került az udvari múzeumba.

A bronzkor-ból több emlék maradt ránk, de ez is a város külső 
határából származik. így a Csallán-kert előtti dombhátról; a fegy- 
házzal szemben fekvő szántóföldekről, hol annak idején egy magasabb 
domb, az úgynevezett Pfennigshügel emelkedett. Ezt a nyolcvanas 
évek végén fölásattam, de kitűnt, hogy krematóriumnak szolgált, hol 
a holtakat elégették és hamvaikat urnákba helyezvén, a szomszédos 
földeken elföldelték. Több ilyen urna került innen a múzeumba. Az 
ettől északra emelkedő Gaisbergen, továbbá a Dudleszerdö keleti 
szélén több halom emelkedik, melyeket azonban már réges-régen 
kifosztottak.

A pozsonyi országút mellett az Ecce homo-tói északra egy igen 
nagy halom domborodik. Ezt a kilencvenes évek elején főt. Darvas 
Orbán barátommal megástuk. Első nap már vagy 16 kelta sírra 
akadtunk, ami igen lelohasztotta kedvehiet, mert ezek voltak az 
igazi kincskeresők. Csakugyan másnap mélyebbre hatolván, szerte- 
széjjel fekvő nagy kövekre akadtunk, amelyek közt itt-ott egy emberi 
csontváz egy-egy darabja akadt. Gyanúm beteljesedett, mert leérve
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a fenékre, egy kelta késen és egy fél
gyöngyön kívül semmit sem találtunk.

Hasonlókép jártam a somfalvi erdő
ben levő halmokkal, amelyek ugyan 
már a régibb vaskor-ból (hallstatti idő) 
valók voltak, de szintén ki voltak 
fosztva. Egyik ilyen halomban egy 
kelta csontvázát találtam a szokásos 
mellékletekkel.

A régi uas&or-ból rendkívüli két 
érdekes telep maradt reánk. Az egyik 
a Várishegyen (Károlymagaslat), a má
sik a Purgstallhegyen van.

Az elsőt a Fáberrétre vezető út 
mindkét oldalán hatalmas földsánc védi, melynek bejáróját igen 
ügyesen vezették tört vonal alakjában, hogy a támadót oldalban is 
nyilazhassák. A védett hegytetőn több lakóvermet tártam föl, melyek 
jellemző hallstattkori emlékekkel szolgáltak.

A hegy északi oldala meredeken szakad alá. Ezen egymás alatt 
több terrasz látható, rajtuk egy-két lakóverem-gödre. Ezeket is mind 
feltártam. Leletek a szokottak.

A temető a Fáberrét-re vezető út oldalán volt. Itt vagy 10 sír
halom emelkedett. Az egyik szolgáltatta a több száz darabból össze
állított első figurális díszítésű urnát, mely annak idején világszerte 
nagy feltűnést keltett. Ez a soproni múzeum főbüszkesége.

Sokkal nagyobb és érdekesebb a Purgstallhegyen való telep. Ezt 
már 1884-ben fedeztem föl, de csak 1887-ben fogtam ásó alá. Segít
séget nem kapván, egymagám ástam föl az első halmot, mely fényesen 
beigazolta föltevésemet. Ettől fogva vagy 20 éven át folytattuk az 
ásatásokat, melyek több figurális díszítésű és egyéb cifrázatú edényt 
szolgáltattak nagy bőségben. Nagy hírre vergődtek az itt talált agyag
idolok, melyeket a németek svájci példára holdszarvalakoknak neveztek, 
ami azonban helyt nem álló elnevezés.

Egyedüli a maga nemében a telep erődítvénye. Ilyen nincs több 
egész Közép-Európában. Meglepő a sáncok nagysága és azoknak cél
szerű elrendezése. Egy porosz vezérkari őrnagy, kit 1888-ban itt 
kalauzoltam, a sáncok láttára így szólt: „Man sollte es gar nicht 
glauben, daß diese Leute solch einen Sinn für Befestigungsanlagen 
hatten!“ (Az ember nem is hinné, hogy a régieknek ekkora érzékük 
volt védelmi művek szerkezete dolgában.)

De azt sem hittem volna, hogy maguk a soproniak is oly hamar 
megfeledkeznének határuk legnevezetesebb emlékéről, mikép azt most 
két éve tapasztaltam, amikor a Magyar Nemzeti Muzeum számára

Purgstalli urna, a nyak felületén 
vadászjelenet rajzával.
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ásatásokat folytattam ez emlékezetes 
helyen.

Meg kell még emlékeznem a horkai 
határban emelkedő Naphegy-rő\, mely 
szintén fontos telep volt a praehiszto- 
rikus időben.

Áttérve a Fertő vidékére, első
sorban meg kell emlékeznünk a Bolt
tól délre emelkedő fensíkról. Itt is 
több halom volt, melyeket szintén 
megbolygattak a kincskeresők. Egy 
lapos halom kikerülte azonban figyelmüket. Ebben három csontváz 
volt, balkarjuk behajlított könyökében egy-egy agyagpohárral, mely 
vörös festéket tartalmazott. Ebből azt következtetjük, hogy a régiek 
azt hitték, hogy a halállal még nem szűnt meg az élet és az elteme
tett még rászorul a pirosítóra, annál is inkább, mivel igen elhalvá
nyodott, mikor örök álomra hajtotta fejét.

Ugyané hitre vall az a szokás, hogy a halottal veleadott edé
nyekbe ételt és italt töltöttek.

A Fertő partján emelkedő szőllőhegyekben is sokszor akadtak 
a régi idők emlékeire. Egyik-másik gazdapolgár nem is feledkezett 
meg arról, hogy ezeket szülővárosa múzeumába beszolgáltassa.

Fertőrákos vidékéről szintén több érdekes tárgy került a múzeumba.
Fölötte sajnálatos, hogy a rákosiak nem hozták be az 1909-ben 

vagy 1910-ben talált nagy kelta éremleletet, bizonyára sokkal több 
pénzt kaptak volna a muzeum részéről, mint amennyit a kereskedő 
juttatott nekik. Azonkívül minden ünnepnap gyönyörködhettek volna 
leletükben a muzeum termeiben.

A kelták megjelenésével földereng városunk fölött a történelmi 
idő. Ők alapították a várost és Scarbantiának nevezték. Városunk e 
nevében az erődítvényre való célzást látom, mert e névnek gyöke 
megmaradt mai napig a francia escarpe és contrescarpe szavakban, 
mely közül az escarpe a sáncárok belső, a contrescarpe pedig külső oldalát 
jelenti. A földvár építése körül nagy hasznát vették a meghódított 
lakossá nak, melyet a Károlymagaslaton és Purgstallon levő erődökből 
a völgyben való letelepedésre és sáncmunkára kényszerítettek. Szük
ségük is volt ezeknek munkaerejére már csak azért is, mivel ők 
maguk vajmi sokan nem lehettek, amint ezt a fenntemlített hódító 
hadjáratok rövid idő alatti végrehajtásából és rendkívüli nagy kiter
jesztéséből meg is érthetjük.

Még egy körülmény szól e megállapítás mellett, ez pedig a temetés 
körüli eljárás. A kelták ebben az időben már rátértek volt a korhasztó 
temetésre, míg az őslakók a hamvasztó temetést alkalmazták. A hulla
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égetés szokása hazánkban a bronzkor második szaka elején, tehát 
Kr. e. vagy 2000 évvel vált szokássá és oly általánossá lett, hogy az 
ország legfélreesőbb zúgába is elterjedt. Köztudomású dolog, hogy 
semmihez sem ragaszkodik az ember oly szívósan, mint a halottak 
eltakarítása körül gyakorolt szokáshoz. Manapság is ugyanezt tapasz
taljuk. Megvan a temetés mindkét módja, de az óriási többség ragasz
kodik az ősi szokáshoz.

Ezt szem előtt tartva megértjük, honnan van az, hogy pl. nálunk 
a Bécsi-dombon a temetés mindakét módjával találkozunk, pedig a 
sírok mellékletei egy és ugyanazok. A hamvedres sírok az őslakókéi, 
a csontvázasok pedig a hódítókéi. Ráakadtam olyan sírra is, melyben 
minden tárgy római eredetű volt, a hamvveder kivételével, mely meg
tartotta régi alakját.

A kelták uralma vagy 400 évig tartott mínálunk, de mivel e 
harcias nép rablóhadjáratairól nem tudott leszokni, a rómaiak, hogy 
véget vessenek ez állapotoknak, a Kr. e. első században az egész 
Dunántúlt elfoglalták.

A kelták megjelenésének köszönheti hazánk őskori lakossága, 
eltekintve egyéb új cikkektől, a gerencsérkorong és az acél ismeretét, 
melyek új korszakot nyitottak meg minálunk. Ezt újabb vaskornak 
vagy még jellemzőbben La Téne kornak nevezik, míg a megelőző 
időszak a régibb vaskor vagy hallslatti idő. Ez utóbbi a mi vidékünkön 
a Kr. e. 1000—450 évig, a La Téne korszak pedig a Kr. e. 450 évtől 
a Kr. u. első század végéig tartott. A kelták voltak minálunk az első 
városalapitók is: Vindobona, Arabona, Aquincum, Scarbantia stb).

A római hódítással kezdődik minálunk a tulajdonképpeni tör
ténelmi idő. Római irók munkáiból ismerjük a kelták mívelt dolgait is.

Az első, ki városunkról megemlékezik, Caius Plinius Secundus, 
ki a Kr. u. első század második felében fölemlíti, hogy „Scarbantia 
Julia városában laknak“. Megjegyzendő, hogy a római írók követ
kezetesen mindig Scarabantia-nak írják városunk nevét, holott az 
emlékköveken az abból készült személynevek második szótagban levő 
„a“ sohasem fordul elő, pl. az Ikvahiddal szemben talált kövön 
Scarbantilia, egy Hegykőn talált kövön Scarbantilius, egy harmadik 
kövön Scarbantinus személynevek fordulnak elő.

Végre 1911-ben a postapalota építésénél 2 5 m. mélységben 
rábukkantam Magyarország legszebb római korú sírkövére, melynek 
fölirata a következő:

C- Sextilius / Senecio / Dec- Scarbantiae / Ann- XXV /
Sextilia- Prima- An- XXX / Sextilia- Vera- An- XVI/

IKania- T- Lib- Vrbana / Ann- LX- H- S- S- /
Sex- Sextilius / Sex- F- Lem - Nepos /

Filis- Et- Vxori- Et- Sibi/V- F-
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Olvasom: Cajus Sextilius Senecio Decurio Scarbantiae Annorum 
XXV. Sextilia Prima Ann. XXX. Sextilia Vera Annorum XVI. Ikania 
Titi Liberta Urbana Ann LX. Hic Siti Sunt. Sextus Sextilius Sexti 
Filius Lemonia Nepos. Filis Et Uxori Et Sibi Voto Fecit.

A felirat 12 soros. A 7. sorban az Ikania név K betűje rövidítve 
van írva. A 10. sorban levő Lem. a Lemonia nevű tribus rövidítése.

A római időszakban Pannonia nagy virágzásnak indult. Minden
felé új meg új telepek keletkeztek. A kiszolgált katonák a mi vidé
künkön földet kapván, összeházasodtak a bennszülöttek leányaival és 
mindenütt római szokások és erkölcsök kaptak lábra.

Scarbantia virágzásáról tanúskodnak a paloták romjai, a szobrok 
maradványai, meg a pompás nyaralók is. Oly helyen, hol ma a szántó 
eke jár, egy-két arasznyi mélységben gyönyörű mozaikpadlókat talá
lunk, éppen úgy a hegyeink tövében, ahol ma mindenféle bokrok 
akadékul szolgálnak.

Ügy van ez megyeszerte, akár a Lajta-hegység tövén, akár a 
Rábaközben.

A közlekedést előmozdítják a kitűnő utak. Ezeknek egyik köz
pontja volt Scarbantia. Erre szállították a Baltitenger partjairól a 
glessumot (borostyánkő), melyet alkalmasint városunkban is dolgoztak 
fel. Sehol sem akadnak sem Pannóniában sem Dáciában borostyán
kőből való oly gyönyörű dísztárgyak, mint minálunk. Akadtam sar- 
kofágra, melyben 30 darab szebbnél-szebb faragvány volt ebből a kőből.

A rómaiak egyik főgondja mindig a jó ivóvízre is irányult. így 
Scarbantiánál is. A Bánfalva felé eső szántóföldeken már több ízben 
akadtak rá a vízvezető csatornára. Megjegyzendő, hogy a mai Deák
téren abban az időben semmiféle árok sem volt. Ezen a tájon volt egyik 
főtemetőjük. A másik temető a mai Balfi-utcától a Szt. Mihály templom 
felé terült el. Egy harmadik a mai Üj-temető helyén volt és egészen 
a Bécsi kapuig terjedett. A káposztás földeken és a Kossuth-ut mentén 
nem akadtak római sírokra. Ilyeneket találtunk a honvédfőreáliskola 
kertjében, nemkülönben a Neuberger-féle téglavető területén.

Meg kell még említenem, hogy a római katonaság körében 
nagyon el volt terjedve a perzsa napisten Mithrasz kultusza. Fertő- 
meggyes közelében fedezte fel 1865-ben id. Storno Ferenc ezt a neve
zetes szentélyt, melyben Mithrasznak áldoztak. A barlang alacsony 
sziklafalába faragott féldombormű a bikát leölő Mithrasz napistent 
ábrázolja, jobbra Phosphorus alakja magasra emelt fáklyával, balra 
Hesperus lefelé fordított fáklyával; a bika vérét nyaló eb és a kígyó 
alakjai egészítik ki ezen Kr. u. III. századból való szentélyt, melyben 
a római katonák a légiókban elterjedt perzsa napisten kultuszának 
adóztak.

Nevezetesek még a piscinák (halastavak) is. Ezek a Balfi-úttól
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éjszakra sorba-rendbe következtek egymásután a zsilipfokos tavon 
tálig egészen a Rákos-patakig. Nem állhatom meg, hogy a soproniak 
figyelmét fel ne hívjam arra a körülményre, hogy a mi gazdapolgá
raink igen helyesen mondják „kleine und grosse Deichtmühle“. A 
Deicht szó jelenti a vizet duzzasztó gátat. Aki jól odahallgat az öreg 
gazdák kiejtésére, bizonyára meghallja a „t“ hangot.

Éppen olyan félreértés a Zárhalom. Ez az ősmagyar Szárhalom- 
(Kopárhalom) volt, melyet a régi németek helyesen Kahlenbergnek 
neveztek. Ma Czárhalmnak vagy Kohlenbergnek mondják.

A Krisztus utáni IV. században a római hatalom hanyatlásnak 
indult. A Dunától északra lakó germán törzsek mind sűrűbben törtek 
be Pannóniába. Végre 375-ben végigrobogtak egész felső Pannónián 
és gyökeresen elpusztították Scarbantiát. Hogy milyen dühhel vé
gezték munkájukat, legjobban mutatják Jupiter és Minerva márvány- 
szobrainak romjai, melyeket az új városháza telkéről majdnem 4 mé
ternyi mélységből emeltem ki. Ugyanekkora mélységben rábukkantam 
a római kori gyalogjáróra.

Sic transit gloria mundi!

B ella Lajos.

A fertőmeggyesi*Mithrasz-szentély.
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A Ferenc József-tér a régi városházával.

SOPRON A KÖZÉPKORBAN.

Ott, ahol az Alpok keleti szélső nyúlványai legközelebb jutnak 
a Fertőhöz, ezen nyúlványok és a Fertőt nyugatról kísérő dombvo
nulat közt mintegy másfél kilométernyi szorulat van. Itt fekszik Sopron. 
Ez a szorulat úgy éjszaknyugat, mint délkelet felé legyezőszerüen szét
tárni és utat enged a Bécs és Bécsújhely, illetve a Győr, Pápa, Sár
vár, Szombathely felé vezető útaknak. A várostól éjszakra vonul a 
Fertőt kisérő dombok és a Dudlesz-erdő illetve Bécsi-domb között az 
a mélyedés, amely a pozsonyi útnak ad helyet j ezt a mélyedést éppen 
Sopronnál csak keskeny és nem magas dombhát választja el az említett 
szorulattól.

Ennek az útcsomópontnak a fontossága minden időben kifeje
ződött abban, hogy a mai Sopron helyén, illetve közvetlen környékén 
az éppen adott viszonyoknak megfelelően kisebb vagy nagyobb, de 
a környezőknél mindig jelentékenyebb település keletkezett. Hogy ez 
a település a szóban levő terület mely részén, a keleti vagy a nyu
gati dombokon, vagy magában a szorulatban foglalt-e helyet, azt
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mindig az egykorú adott viszonyok — élelmezési és védelmi szempontok, 
a lakosság életmódja és száma, stb. — határozták meg.

A legrégibb idők fejlődése a római Scarbantiábán érte el csúcs
pontját. Ez már jelentékeny, kőből, téglából épült, fallal kerített város 
volt. Hogy hol feküdt, azt nem tudjuk, de valószínű, hogy úgy a szo
rulatban, különösen a mai belváros helyén, mint a bécsi dombon is 
terült el. Ez a római Scarbantia a népvándorlás viharaiban elpusz
tult és hosszú időnek kellett elmúlnia, míg helyén újra város kelet
kezett. Hogy a városnak és közvetlen környékének egész, római telepes 
és többé-kevésbbé elrómaisodott kelta ős-lakossága elpusztult-e, ada
tok hiányában nem tudhatjuk. De feltehetjük, hogy valami megmaradt.

Spanyolországban, Angliában és Franciországban alig van olyan valamirevaló 
római telep, amely nevét mai nap is meglevőnek, persze változott alakban, át ne 
adta volna. Minél jobban kelet felé megyünk, ez a jelenség annál ritkább. Pannóniá
ban az ilyesminek már alig van nyoma. De Pannóniának éppen északnyugati sarká
ban találunk néhány ilyen megfelelésre, mint Vindobona =  Wien, Arrabona =  Raab< 
Mursella =  Marcaltő. Ha ehhez hozzátesszük, hogy van olyan, bár nem bizonyított, 
elmélet, mely Sopron nevét közvetve a Scarbantia névből származtatja, némi joggal 
feltehetjük, hogy a római kori lakosságnak legalább valami töredéke mégis meg
maradt és a régi elnevezéseket átszármaztatta a közéje keveredett germán, avar, 
szláv népfoszlányokra. Ezért valószínű, hogy Scarbantia romjai között is meghúzó
dott az egész korai középkoron át az ilyen keveréklakosságnak némi töredéke- 
hogy az egymást érő véres zivatarok között életét valahogy továbbtengesse.

A VIII. század végén megjelennek a római birodalmi gondolat, 
germán újraélesztőjének, Nagy Károlynak hadai az akkori Avaror
szágban, és az avarok megtörésének következményeként megszületik 
a frank Ostmark, amely Sopron vidékét is magába foglalta. Bajor 
telepesek jöttek be a IX. század folyamán a régi Pannóniába, akikből 
bizonyára jutott Sopronnak is, amelynek német neve ekkor fordúl 
elő először.

De a frank-bajor Ostmarkr-nak egy századnyi fennállás sem 
jutott osztályrészül, mert a pusztító bajor-nagymorva harcok után a 
IX. század végén teljes pusztulását hozta meg a magyar honfoglalás. 
Különösen 907-ben, mikor Gyermek Lajos német király főként bajo
rokkal Magyarországba nyomúlt és vereséget szenvedett, dúlták fel 
az üldöző magyarok nemcsak az Ostmarkrot teljesen, hanem Bajor
országot is a Lechig. Zsolt fejedelem berendezte az ország határát 
nyugat felé, azaz felállíttatta a gyepüket és gondoskodott arról, hogy 
az azokon kívül eső föld, jelen esetben az Enns vizéig lakatlanná 
tétessék és ebben az állapotban meg is tartassék. Hogy az először 
bizonyára szintén elpusztított soproni környék a gyepükön kívül 
vagy belül esett-e, bizonyosan nem tudjuk, de az utóbbi a valószínűbb 
eset, mert ha a tullní mező talán nem is, de a bécsi medence a leg
nagyobb valószínűség szerint a magyar szállásterülethez tartozott.

így hát a római és népvándorláskori, valamint a bajor marad é
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kokhoz mint új népelem a honfoglaló magyarság került, amely az éppen 
a nyugati részeken meghúzódott avar maradványokat bizonyára hamar 
magába olvasztotta. Sopron környékén ekkor minden bizonnyal lakott 
valamicske mind az említett népekből, de a város helyén nagyobb 
telep aligha volt.

A 955-iki augsburgi érzékeny vereség, amely éppen a nyugati 
határon megszállott két magyar törzs, (a Vérbulcs és Léi törzsek) 
erejét törte meg, módot adott a németeknek arra, hogy újra elő
nyomuljanak az addig lakatlanul tartott határterületre, de még azon 
túl is. Az I. Ottó császár és Géza fejedelem között 973-ban kötött 
quedlinburgi egyezség, mely a nagyobb ellenségeskedéseket megszün
tette, lehetővé tette a németek számára, hogy az újra birtokba vett 
területeket betelepítsék és berendezzék. 976-ban megalakul az új 
Ostmark és a magyar terület már csak a Lajtá-ig terjed. Csakhogy 
a magyar gyepüvonal hátrakerül a moson-kapuvári vonalra és az ettől 
nyugatra a Lajtá-ig eső terület veszi át a gyepiielve szerepét. Ez pedig 
sűrűbb lakosságot és nagyobb telepet nem enged meg.

Szent István 1030-ban kiterjeszti ugyan az ország határát a 
Fischá-ig, de ez a terület 1043-ban újra elvész. A német előnyomulás 
nem szűnik. Végre 1081-ben Szent László helyreállítja a lajtai határt, 
ami ezentúl azután meg is maradt.

A honfoglalástól idáig lefolyt közel két századnyi idő alatt 
Sopronnak, illetve helyének helyzetét már érintettem. Mikor a gyepü
vonal hátrakerült a Rábcá-hoz, a Rábca és a Lajta között kényszerű
ségből támadt gyepüelve nem üríttetett ki teljesen pusztára. Sőt, amint 
azt a kimondott hadiállapot szünetelése megengedte, azonnal meg
indult a gyepüelvének belülről kifelé való betelepítése. Az első időben 
a Rábca mögé valószínűleg visszahúzódott magyarság nyugat felé elő
nyomul és már korán eléri a Ferfó'-től egyenesen délre elterülő 
vidéket. Innen tovább nyugat felé, a pulyai járás erdővel borított 
vidékére, jóval későbben, német telepesek nyomulnak be, de belülről, 
az országból a határ felé, amint az a nagymartom járás területére is 
részlettanulmányok segítségével valószínűleg bizonyítható lesz. Bizo
nyos, hogy a fontos soproni pont ezen folyamat alatt, legalább is a 
határnak a Fischa-ig való kiterjesztése óta, jelentőségben megnöve
kedett, úgy hogy ott királyi udr-nak alapítását ezen időben bizonyosra 
vehetjük.

Mikor Szent László a nyugati határon rendet teremtett, gondos
kodott a határ megvédéséről is. Ennek a határvédelemnek az alapja 
még mindig a rábcai védővonal és a soproni szorulatba előretolt királyi 
vár volt. A hírszerzés és hírhordás, általában a portyázó hadviselés 
céljából Szent László sűrűn megrakta a nyugati határt bessenyők-kel, 
akik Sopronmegyében részint előőrs-szerűen a Lajta-vonalat szállották
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meg a Rozália- és 
Lajta-hegy ségek kö
zött, valamint az 
utóbbi és a Fertő 
közötti nyílást, ré
szint pedig közvet
lenül a soproni (a 
lövériek) és kapu
vári (a babótiak) 

várparancsnokok 
rendelkezésére bo
csáttattak, a külső 
portyázó szolgálat 
ellátására, de nem 
a vár védelmére, 

amelybe nem is 
telepíttettek be. 

Magának a várnak 
a védelme a vár
katonaságra volt 

bízva, de részt kel
lett abban vennie 
a lassan beszürem- 
kedett jövevény 

népességnek is.
Ezek a jövevé

nyek, a hospes-ek,
első sorban néme-

A várostornya a Storno-házzal és az új városházával. . , ,, , ,tek voltak es ezek
már Szt. István kora óta jöttek be az országba. Eleinte persze nem 
nagy számban és főként iparosok. Letelepedésre azok a helyek von
zották őket, amelyeken készítményeiknek piaca volt, így első sorban 
a király és a püspökök lakóhelyei és a határmenti várak, amelyekben 
a nagyobb őrségnek a szükséglete nagyobb volt, mint az ország 
belsejében levőknél. Ezek a hospesek a vár közvetlen közelében, 
tövében telepedtek meg és a váralját (suburbium) alkották Ilyen vár
alja a soproni vár mellett is korán keletkezhetett.

Megszoktuk, hogy valamely város magjának a belvárost tekintsük 
Sopronnál ez nem valószínű, itt az a mag, melyből a későbbi város 
kifejlődött, valószínűleg a Bécsi-dombon elterülő városrész. Ennek 
bizonyítása, illetve eldöntése még sok részlettanulmányt tesz szük
ségessé, itt csak néhány jelenséget sorolok fel, amelyek állításomat 
valószínűvé teszik.
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A délről, délkeletről 
és keletről Sopronba ve
zető utak Sopron előtt 
közvetlenül egyesülnek és 
a mai Magyar-utcán át 
vezetnek be a városba. Ha 
valaki az említett irányok 
valamelyikéből tengelyen 
érkezik meg Sopronba és 
Bécs vagy Pozsony felé 
akar tovább utazni, akkor 
— még ma is, —- a követ
kező irányt kell vennie. A 
Magyar-utcán és az Ötvös
utcán át a Várkerületre, 
azon, — anélkül, hogy a 

Belvárosba be kellene 
mennie, — végig az Ikva- 
hidon át és a Szentlélek- 
utcán fel a Sas-térre. Innen 
Bécs felé egyenesen to
vább a Bécsi-kapun ki, 
Pozsony felé pedig jobbra 
kanyarodva a Szt.-Mihály- 
utcán végig a Szt.-Mihály- 
kapun ki, A Bécsi-úttal 
ellenkező irányban egy 
helyi jelentőségű, de fon
tos út vezet a Balfí-kapun 
ki a soproni szőllőkbe és 
a Fertő déli partján fekvő 
helységekbe. Lehet, hogy 
ez az utóbbi út valamikor
a Halász-utcán, vagy a
Wiedenen át vezetett ki a A soproni régi városháza,
városból, az azonban bi
zonyos, hogy a soproni útcsomópont a Sastéren van. Már ez a körülmény is fel
jogosíthat bennünket arra, hogy a város magját a bécsi domb lejtőjén keressük ; de 
nézzük tovább.

A város legnagyobb temploma, amely a legújabb korig az egyetlen plébánia- 
templom is volt, a bécsi domb tetején álló Szent-Mihály-templom. Ha meggondoljuk, 
hogy mily szoros viszonyban állottak egymással a régibb középkorban az egyházi és 
az állami intézmények, és ha figyelembe vesszük, hogy ennek a templomnak a fő
hajója körülbelül a legrégibb temploma is Sopronnak, és minden ok megvan arra, 
hogy ennek helyén még régebbi templomot tételezzünk fel, nem is szólva a templom 
mellett álló Szent-Jakab-kápolnáról, amely a templom mai főhajójánál is régibb, 
aligha tévedünk, ha erre a helyre helyezzük a régi királyi várat, ahonnan minden 
irányban szabad kilátás nyílik a környékre. A városnak megmaradt templomai közül 
a korban következők, a Szent-János-kápolna és a Szent-Lélek-templom, szintén 
ebben a városrészben feküsznek, itt volt az ispotály, amely mindig hídnál, illetve 
kapunál épült, itt volt a johanniták rendháza, a Wieden előtt volt később a bel
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városban lakó zsidók temetője állítólag már a X. század óta, itt volt az a kapu, 
amelyet a XIII. században a johanniták őrizetére biztak. Az ezt a városrészt övező 
fal egyes részei, — mint a bécsi kaputól jobbra a fordulónál levő torony marad
ványa, a Szt.-Mihály temetőnek a templom mögötti kapuja fölött levő oromzat, — 
bizonyosan középkoriak, holott a többi külvárost kerítő fal, ha jól tudom, a XVII. 
századból való. És mindez még abból az időből származik, mikor Sopron az igazi 
városi kiváltságokat még nem nyerte el.

Mindezek figyelembevételével egyelőre eldöntöttnek veszem, hogy a Bécsi
domb lejtőjén épült városrész Sopron legrégibb része. Ennek a bécsi-dombi városnak 
viszont a régi magja, ahol a legrégibb váralját is kereshetjük, valószínűleg a mai 
Szt.-Mihály-, Hegy-utcák és a Wieden környéke, mert bizonyos okoknál fogva fel 
lehet tételezni, hogy a Sas-tér és a Szt.-Mihály-utca között a Fövényveremnél kapu 
volt, és mert a Hegy-utca és a Wieden a soproni plébánosnak fizette a bordézsmát, 
nem pedig a győri püspöknek, mint a város többi része. Ez a legrégibb telep azután 
a Bécsi- és a Balfi-út mentén fejlődött tovább, és az így kialakult régi város körül
belül a mai városnak azt a részét foglalta magában, amely az Ikván túl terül el. 
Ez a város valószínűleg az Ikva mentén is fallal volt körítve ; lehet, hogy ennek a 
falnak egyes maradványait meg is találhatjuk, ha keressük. E tekintetben talán út
mutatást rejt magában a Balfi-utca német Schlipper-Gasse neve, mert a „Schlippe“ 
két fal közötti közt jelent, ami lehet a házsor és a városfal közötti közre is értve, 
ha az utcára és nemcsak a kapura vonatkozott eredetileg a név. Annak, hogy a 
város miért nem terjeszkedett a Bécsi-domb túlsó lejtőjén is, valószínűleg az az oka, 
hogy ezt szőllőművelésre használták fel, mert erre a célra kedvező a fekvése.

Ezen kitérés után nézzük tovább a soproni váralja fejlődését.

A hospesek mindig szerződéssel, kiváltsággal jöttek az országba, 
személyük szabadságáért és a védelemért, melyben részesültek, cen- 
sus-t fizettek. Régi német szokásaik szerint élhettek, bizonyos ön- 
kormányzattal bírtak, bírót választhattak maguk fölé, akinek neve 
major villae vagy villicus és aki fölöttük, vérontás esetét kivéve, 
ítélkezik. Különben az ispán alá voltak rendelve.

így volt ez Sopronban is. XII. és XIII. századbeli okleveleink 
Sopront „villa“ , azaz falú néven említik, és említik a major villáét, 
illetve a villicust is. Ennek a telepnek mintegy harmadfél századra 
tehető erről az időszakáról nem sokat tudunk.

1220 körül jönnek be a johanniták Sopronba, hamarosan meg
építik házitemplomukat, az ispotályt és annak kápolnáját és szoká
sukhoz híven az előbbit Keresztelő Sz. János, az utóbbit a Szentlélek 
tiszteletére szentelik. Ebben az időben épülhetett a Szent Jakab- 
kápolna is és valószínűleg régibb templom helyén már ez időtájban, 
vagy nem sokkal később a Szt. Mihály-templom főhajója. Más, e kor
szakból való kápolnákról is tudunk, de ezek nem maradtak ránk.

Nem érdektelen megemlíteni, hogy Bajorországban a legkedveltebb templomi 
védszentek voltak Szt. István vértanú, aki a lovak patrónusa, később pedig az 
ugyancsak a lovak védőiül tisztelt Szt. György és Szt. Lénárt, valamint a mezei 
termények védői általában : Szt. Mihály és Szt. Margit. Szt. István kivételével vala
mennyinek a tiszteletére volt Sopronban templom vagy kápolna szentelve. Szent 
György tiszteletére az ugyan későbbi kápolna, amely a mai káptalan-templom helyén 
állott, Szent Lénárt tiszteletére is kápolna (ma csak a Lénárt-oszlop van meg a
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[Szentmihály-utcai házak.

Kurucdomb, régebben Lénárt-domb tövében), Szt. Mihály tiszteletére a plébánia- 
templom és valószínűleg ennek közelében állott a Szt. Margit-kápolna, amelynek 
ma már nincs nyoma.

A tatárjárás zavarában Sopron 1241-ben Harcos Frigyes osztrák 
herceg kezére kerül, de már a következő évben visszaveszi IV. Béla 
király, aki ezentúl nem szűnik meg Sopronnak és a németek ellen 
sokszor vérző soproniaknak gondját viselni. Tőle nyerik a soproniak 
az első földadományt olyan jog adományozásával, amely később 
döntő hatással volt a város további fejlődésére. 1269-ben ugyanis 
nekik adja a földjeik között fekvő Udvarnok nevű földbirtokot, mely 
a királyi udvarnokoké volt, azon indokolással, hogy a soproniaknak 
nincs elég művelhető földjük és megadja nekik az engedélyt, hogy 
ezen a földterületen lakhatnak is. Azt hiszem, hogy Nagy Imrével 
joggal feltehetjük, hogy ennek a birtoknak a nevét viseli a várostol 
délre fekvő Hoffelder vagy Hofäcker nevű dűlő.

1273-ban Sopront II. Ottokár cseh király 14 faltörővel ostro
molja és az áruló Péter várnagy segítségével kezére is keríti. A 
soproniak azonban, jóllehet kezeseik a cseh király kezében voltak, 
1277-ben meghódoltak IV. László királynak, akitől még ebben az 
évben oly kiváltságokat nyertek, melyek Sopront valóban és jogilag 
várossá tették Ez az év Sopron városának születési éve.

Mielőtt azonban tovább mennénk, vessünk egy pillantást a német városoknak, 
amelyek a mi városainknak mintái voltak, a fejlődési folyamatára.

Németországban is, de persze jóval korábban, a királyi, egyházi és világi 
földesúri udvarok és várak gyűjtik maguk köré a jobbágy és szabad állapotú
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iparosokat. A városi fejlődés azonban csak akkor indúl meg, mikor a kereskedés 
is kifejlődik annyira, hogy számottevő tényezővé válik. Ekkor alakulnak meg a 
vásároshelyek. A vásárjog adományozása eleinte tisztán királyi jog. A vásárjog 
lényege abban a védelemben van, amit a király a vásár idejére biztosít a vásárra 
utazóknak, valamint magának a vásároshelynek. Ez a védelem szüli a vásárbékét. 
A vásárbéke megszegése súlyos bírságokat von maga után, fenntartására és a vásáron 
előforduló ügyletek szempontjából megkivántató gyors és mindenkire egyformán 
kiterjedő bíráskodás gyakorlására a vásároshely közönsége vásári bíráskodási jogot 
kap (egyelőre persze csak a vásár idejére), amelyet választott közegei által gyakorol. 
Ez a bíráskodási jog azután lassú fejlődés folyamán állandósúl és alapját teszi a 
későbbi városi önkormányzatnak. Ezt a fejlődést elősegítette az is, hogy rendszerré 
vált az, hogy a vásároshelyeket a királyi vagy egyházi és világi földesúri udvarok 
körül keletkezett telepektől bizonyos távolságra, azoktól elkülönítve állították fel. 
De az igazi várossá fejlődésig még hosszú volt az út. Már a XII. század elején meg
kezdődnek ugyan a kiváltságolások, de a legtöbb vásároshely még sokáig maradt a 
földesúri hatóság alatt.

Azoknak a városoknak a jogi fejlődése, amelyek az Elbától keletre eső szláv 
területen a XII., de főként a XIII. században mint gyarmatos városok keletkeztek, 
sokkal gyorsabb volt. Ezek lakossága ugyanis már az alapításkor sok kiváltsággal 
láttatott el, az idegen lakosság között német joggal élt, önkormányzata, bíráskodása 
volt, legfeljebb a főbenjáró ügyek kivételével. Innen már hamarább meg lehetett 
tenni az utat a teljes önkormányzatig, illetve önállóságig. Hasonló módon történt a 
szláv és más fejedelmek által alapított német városok berendezése is, így nálunk is. 
Éppen a XIII. század az, amelyben a Németországban felgyülemlett népfelesleg el- 
özönlötte a keletre eső országokat. Ha a kérdéses területen az új város nem teljesen 
településmentes helyen, hanem valami régebbi szláv telep mellett alapíttatott, akkor 
sohasem fordult elő, hogy a város a szláv telepre telepedett volna, hanem kivétel 
nélkül mindig attól bizonyos távolságra, külön. A német telepesek nem akartak a 
szlávokkal együtt lakni. Ha a szláv telepben már régebbi német telepesek, főként 
iparosok laktak, ezek az új német város alapításakor rendszerint átköltöztek abba.

Az elmondottakból világos, hogy Sopron fejlődése nem a tulajdonképpeni 
németországi, hanem a német gyarmatos városok fejlődéséhez hasonló.

Mikor a soproniak 1277-ben a teljes városi szabadságot elnyerik, 
a város már megvan a Bécsi-dombon, lakosai már jelentős önkor
mányzattal bírnak és nagy részben bizonyára németek, de nem mind. 
Másokról nem szólva, a lakosság jelentékeny részét teszik a lőveri 
íjászok, akiknek egy részét már IV. Béla és V. István betelepítették 
a városba, a fennmaradt részüket pedig IV. László 1277-ben a nagy 
privilegium adományozásával egyidejűleg, úgy hogy az adott kivált
ságokat ők is elnyerik.

A kérdéses kiváltságok, az anyagi természetüekről nem szólva, 
a következők: kivétetnek a soproni ispán hatósága alól, évente választ
hatják a város biráját, aki főbenjáró ügyekben is Ítélhet, a városba 
mindenki szabadon beköltözködhetik és minden keddi napon hetivásárt 
tarthatnak. Ez az utolsó kiváltság a többi nagy kiváltsághoz képest 
oly kicsi, hogy szinte furcsán hat. Hiszen más város előbb kap országos 
vásártartási jogot, mielőtt a teljes városi jogot elnyeri. Hogy Sop
ronnál nem így történt, ez legjobban mutatja, hogy a lakosság túl
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nyomó része még tisztán földmíves és szőllős és csak egy része 
foglalkozik iparral is; a kereskedés ekkor még alig lehetett számba- 
vehető. Bizonyos azonban, hogy a teljes városi szabadság és a vásárjog 
meggyorsította iparos és kereskedő németek beköltözését.

Hat évvel a nagy szabadság adományozása után, 1283-ban, 
IV. László a soproniaknak adja Ravazd és Víz birtokokat, amelyek a 
várostól délre, Harka és Kópháza felé terültek el. De ugyanebben az 
évben szigorúan meginti a polgárokat, hogy azok, akik a városon kívül 
kezdenek lakni, térjenek vissza a városba. Mit jelent ez?

Azt hiszem, hogy semmi mást, mint hogy a soproni polgárok 
közül a német kereskedők és iparosok, talán az újabban beköltözöttek 
ösztönzésére, követni igyekeztek az ezen korbeli német szokást és új 
várost akartak maguknak berendezni. Okuk lehetett erre több is. 
Először is mindig a vásártér maga volt a vásároshelyekből lett váro
sokban a városi szabadság kiinduló pontja és így mintegy jelképe, 
nem csoda, ha azt a soproni kereskedők igyekeztek a régi városból, 
ahol minden a régi függésre emlékeztette őket, kitelepíteni. A második 
ok éppen a függésnek megszemélyesítője, az ispán lehetett, aki közép
kori szokás szerint aligha engedte ki a soproniakat a megszokott 
hatalma alól simán, úgy hogy e miatt bizonyára sok súrlódás kelet
kezett. Végül pedig legalább is a módosabb németek nem valami jól 
érezhették magukat a sok lővéri íjász között, akikről nem tudjuk 
ugyan, hogy bessenyők voltak-e vagy nem, de bizonyosan valami 
török-féle népség voltak; hiszen 1304-ben is említtetik egy közülük, 
aki a városban lakik és a neve: Péter a tatár.

Akárhogyan volt is a dolog, az bizonyos, hogy kezdtek kiköl
tözni a régi városból. Mindenesetre a mai belváros területére. Először 
is kimérték a vásárteret, amely nem más, mint a mai Ferenc József- 
tér (Városház-tér, mindig ez volt a tulajdonképpeni vásártér) és kezdtek 
építkezni. Körülbelül ebben az időben épült a ferencesek temploma is, 
maguk sem sokkal korábban telepedhettek le Sopronban. Építeni ott 
könnyen lehetett, volt ott építőanyag a római épületek romjaiban 
bizonyára még elég. Jóllehet a belváros területe éppen ugyanakkora, 
mint az akkor újonan alapított gyarmatos városoké szokott lenni, 
mégsem bizonyos, hogy egyszerre kezdették volna az egész területet 
beépíteni. Az, hogy a vásártér nem a város közepén van, mint kü
lönben szokásos volt, hanem annak északi, a régi városhoz közelebb 
eső végén, arra látszik mutatni, hogy először csak ennek a környéke 
épült ki, és csak azután terjeszkedtek dél felé, amerre hely volt. Az 
Előkapú, amely az Ikvahíd, a régi város kijárata, felé fordúl, való
színűleg a régi városhoz viszonyítva kapta nevét, ellentétben a Há- 
tulsó kapuval.

A régi városból való kitelepülésnek azonban nem nagy nehéz-
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séggel a jogi alapja is megtalál
ható. Mikor IV. Béla az Udvarnok 
földet 1269-ben a soproniaknak adta, 
megengedte, hogy lakhatnak is 
rajta. Nem kell mást feltenni, mint 
hogy ezek a földek nemcsak a 
mai várostól délre terültek el, ha
nem valamivel éjszakabbra is, a mai 
belváros területén is, — ami ugyan 
nem bizonyítható, de éppen nem 
lehetetlen — és akkor máris meg
találtuk a kiköltöző soproni polgá
roknak azt az erősségét, amelybe 
kapaszkodva annyi királyi intés 
és parancs ellenére mégis csak 
felépítették és megtartották az új 
várost, amely, amint megszületett, 
rögtön a szabad város tulajdon-

A Szent-Mihály templom. képpeni megtestülésévé vált, míg a
régi város vele szemben külváros

rangjára sűlyedt.
Pedig ilyen királyi intésben nem volt hiány. Csakhogy ezeket 

olvasva, éppen gyakoriságuk azt a gyanút kelti, hogy nem kellett 
azokat a soproniaknak túlságosan komolyan venniök, mert úgy lát
szik, hogy mindig megtalálták azt a hátulsó ajtót, amelyen keresztül 
a királyt meg lehetett engesztelni, vagy inkább az intést javasoló főuraí 
kellő módon más véleményre bírni. A IV. Lászlóét követő legköze
lebbi intés III. Endré-tői származik. Ezt követi 1. Károly király három 
intése. Az első 1328-ból, amelyben elrendeli, hogy a ,,városon kívül“ 
épített házaikat hagyják el és bontsák le. A második 1330-ból való, 
ebben már nincs szó lebontásról; ez a parancs azért érdekes, mert 
azt a helyet, ahol a városon kívül laknak, „in Burgo“ kifejezéssel 
jelöli meg, ami világosan arra az erődített polgári városra mutat, 
amely után a polgár németül Bürger-nek nevezi magát, amilyent 
éppen akkor építettek a soproniak maguknak. A harmadik intés alig 
két hónap múlva követte a másodikat; ebben sincs már szó a külső 
épületek lebontásáról, hanem megengedi a király, hogy azokat meg
tarthatják és szabad bennük zselléreket is tartaniok, ha maguk a pol
gárok bemennek a (régi) városba lakni. Több intést a visszaköltözésre 
Róbert Károlytól nem ismerünk. Ellenben 10 év múlva, 1340-ben 
örömmel állapítja meg a király, hogy a város már háromszoros fallal 
van övezve. Sok részletkutatást kellene még végezni, hogy kellő biz
tonsággal lehessen állítani, hogy itt már nem a régi városról van szó,
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hanem a sokáig tiltott újról, a 
Burgusról, de ezt már most is 
valószínűnek tartom; még pedig 
annál is inkább, mivel éppen 
ebben az évben engedi meg a 
király a városnak, hogy a régi 
helyett új pecsétet használhasson; 
ez alighanem összefügg az új 
város elkészültével. Éppen ezért 
azt hiszem, hogy I. Lajos király 
három parancsa (1352., 1353.,
1359.,) hogy menjenek be a vá
rosba lakni, illetve azok, akik
nek a városban benn üres telkük 
van, azt építsék be, vagy ad
ják el, hogy más beépíthesse: 
már nem a régi bécsi-dombi 
városra, hanem az újra vonat
kozik. Zsigmond királynak a sort 
bezáró 1430-iki parancsa, hogy 
a külvárosban lakó módos lako
sokat telepítsék be a városba, 
hogy azok a polgári terhek viselésében résztvegyenek, már bizo
nyosan a belvárost érti a városon.

Visszatérve a város kiváltságolását követő időre, felemlítendő, 
hogy Sopron 1289-től 1291-ig Albert osztrák herceg hatalmában volt. 
Ez a néhány évi osztrák uralom bizonyára tetemesen megszaporította 
a város kereskedő lakosságát, amit az is mutat, hogy III. Endre még 
abban az évben, amelyben a várost visszaszerzi, 1291-ben, adomá
nyozza annak az első vámmentességet, amelyet 1297-ben kibővít.

I. Károly királlyal a városra rohamos fejlődés és vagyonosodás 
korszaka kezdődik. 1317 után megszerzi Bánfalvát, 1324. Págya bir
tokot a várostól keletre, 1325-ben Balf egyik, 1342-ben a másik részét. 
A nyugati határon folyt harcok ugyan sokszor igen nagy mértékben 
akadályozták a város kereskedelmét, de mikor a király 1377-ben az 
izgága Kőszeghyeket, birtokaikat elcserélvén, az ország belsejébe tele
pítette át, ebben a tekintetben is megváltozott a helyzet. Nagy Lajos 
uralkodása idején is folytatódott a város gyarapodása, 1385-ben meg
szerzi Medgyes egyik részét, 1389-ben Egeredet, (a mai Brennberg 
vidékét), 1390-ben Ágfalvát, 1392-ben Medgyes másik részét. Nagy 
Lajos adományozza a városnak 1344-ben az első országos vásárt, a 
Margit napit, 1371-ben pedig a másodikat, az Erzsébetit.
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Ebből az időből maradt fenn 
egy igen érdekes összeírás, amely 
világot vet a város lakosságának 
akkori összetételére és foglalkozá
sára. Ez az 1379. évi fűkötélkiosztási 
jegyzék, ami a még földközösségben 
kezelt városi földeknek a bírt ház
helyek arányában való kiosztását 
tartalmazza. Nem terjeszkedhetem 
ki bővebben erre a jegyzékre, csak 
annyit jegyzek meg, hogy Pollák dr. 
összeállítása a zsidók és házaik szá
mára nézve téves, mert a zsidó ház- 
tulajdonosok száma nem 16, hanem 10, 
és háztelkeik száma nem 30, hanem 11.

Zsigmondtól kapja a vá
ros 1402-ben az árúmegállitási 
jogot; ez, és az a rendelkezés, 
hogy a nyugati országokból 
árút csak Sopronon, Pozso
nyon és Nagyszombaton ke
resztül szabad az országba 
behozni, a város kereskedelmét 
rendkívül fellendítette és se
gített megteremteni azt a sop- 

. , , , , . . , róni kereskedőosztályt, amely
a következő időkben ráter

mettsége és megbizhatósága miatt hosszú ideig messze földön híres 
volt. Ebben az időben is gyarapodott a város birtoka; 1418-ban 
szerezte meg a város Harka egyik részét és Klimpát, 1426-ban Harka 
másik részét, 1429-ben pedig Kópházát. A következő korszakban a 
város birtoka már csak Lépesfalvával gyarapodott.

Az aránylag békés és biztos fejlődés korszaka Zsigmond halá
lával ismét lezárul. A város 1441-ben zálogképpen III. Frigyes császár 
kezére kerül és csak 1464-ben szerzi vissza Mátyás király, aki 1465- 
ben megerősíti régi kiváltságait és két új országos vásárt adományoz 
a városnak. Mátyás halála után az ország hanyatlását Sopron is 
megérzi, két százados rohamos fejlődésének korszaka lezárúl. De a 
város polgársága eddigre már megteremtette azt a közszellemet, 
amellyel nyugodtan szállhatott szembe az újabb kor elkövetkezendő 
viszontagságaival.

Gergely Endre.
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Sopron város 1700-ban.

SOPRON ÚJABBKORI TÖRTÉNETE.

Hazánk történetében az 1526. esztendő új korszakot nyit meg. 
Ajnemzeti múlt dicsőséges és gyászos fejezetei új periódusokba lép
nek ; az ország belső és külső évszázados fejlődési viszonylatai hir
telen megváltoznak és új feladatok elé állítják a magyarságot; a török 
és német uralom gyűrűje nemzetiségének fenntartására, ősi alkotmá
nyának és nemzeti tradícióinak védelmére készteti és a hosszú nagy 
erőfogyasztással járó küzdelemben, bár nagy hibákat követ el, nemzeti 
létének folytonosságát örök időkre biztosítja. E nagy erőpróba az 
ország helyivíszonyainak különbözősége mellett más-más feladatok elé 
állította az ország lakosait. A török hódoltság területén fekvő részek 
leginkább véráldozattal, az ország nyugati és északi területei pedig a 
magyarországi és magyar kultúra fejlesztésével szolgálták leginkább 
a hazát.

A mohácsi vész országos jelentőségű hatásai Sopron városában 
is hamarosan észlelhetők.

A reformációnak nevezett nagy szellemi áramlat, melynek nálunk 
a mohácsi vész nyit nagyobb terjeszkedési lehetőséget, hazánknak
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először nyugati részeit érintette. Az okok, melyek egész Európában 
a reformáció számára termékeny talajt készítettek elő, Magyarországon 
is fennállottak, de az ország törvényei 1526 előtt nagy szigorral állták 
útját az új eszmék elterjedésének. Ennek ellenére a Sopron városában 
gyakran megforduló német kereskedők az élőszó és a Németországban 
ekkor már nagy virágzásnak indult sajtó utján már az 1520-as évek 
elején megismertették a soproniakat Luther tanával és 1522-ben Kristóf 
szerzetes Kapisztrán János szószékéről már a reformáció szellemében 
prédikál. A protestantizmus gyanúja miatt 1524—26 végbement és 
a király által elrendelt vizsgálatok azt bizonyítják, hogy Sopronban 
Luthernak már a mohácsi vész előtt számos híve volt. Közvetlen a 
mohácsi vész utáni idők politikai zavarai azonban nem siettették 
Sopronban a Protestantismus megerősödését. A város ugyan nem lett 
a török zsákmánya, sőt Bécshez való közelsége miatt biztos helynek 
látszott, de az országos események a politikát helyezték előtérbe. 
Sopron az első városok között volt, amelyek I. Ferdinándnak meg
hódoltak. A város követei útján már 1526 október 13-án Pozsonyban 
bemutatja hódolatát és Mária özvegy királyné többször küld Sopronba 
János király ellen fegyveres segítséget. 1528 nyarán Mária királyné, 
aki a reformáció lelkes barátja volt, egész udvarával Sopronban járt 
és valószínűen vele volt erasmiánus udvari papja Henckel János is, 
aki innen irta Erasmusnak a királynét magasztaló levelét. A Sopron 
városi levéltár Luthernek Jörger Dorottya nevű özvegyhez intézett 
levelét őrzi, ugyanitt láthatjuk a XVI. és XVII. századból Sztáray 
Mihálynak, Beythe Istvánnak, Bornemisza Péternek, Dragonus Gáspárnak, 
Muraközy Györgynek, Zvonarics Mihály, Kiss Bertalan, Musay Gergely 
püspöknek leveleit is. Már az 1530-as években soproni ifjak is láto
gatják a wittenbergi egyetemet és a század közepétől rohamosan 
terjed a Protestantismus a városban. Sopront ettől az időtől a protes
tantizmus védőbástyájának tekintették és a vidéken üldözött protestánsok 
is sokszor találtak falai között védelmet.

A törökdúlás viszontagságait Sopron 1529-ben szenvedte meg 
először. A török Bécs ellen vonult fel és mig főserege a Lajta melletti 
Bruck felé tartott, hadának kisebb része Magyaróvártól Bécsújhely 
felé tartva Sopront is útjába ejtette, A török had a város ellen augusztus 
9-én intézett ostromot, melyet Hartitsch Dietrich kapitány a város 
polgárságával visszavert ugyan, de az ostrom nagy károkat okozott. 
A városnak 1530-ban I. Ferdinándhoz intézett folyamodása szerint a 
lakosságnak a törökjárás után alig negyedrésze maradt meg. Ha ez 
adat túloz is, bizonyára nagy lehetett a város körül a legyilkoltak és 
elhurcoltak száma. Emellett a külváros és Sopron régi várföldei, a 
körülötte fekvő falvak, a híres soproni kertek és szőlők a láng és pusztítás 
áldozatai lettek. Ekkor esett áldozatul a pálosok bánfalvi kolostora is.

58



Midőn a török 1532- 
ben a hős Jurisich Miklós 
által védelmezett Kősze
get ostromolta, a sopro
niak nagy előkészületeket 
tettek a város védelmére.
A városi erődítések ellen
állóképességének bizto
sítására lebontották a 

várfalon kívül épült 
Mária-templomot és több 
kápolnát. Hartitsch kapi
tány több papi benefici
um javait eladta és a 
pénzt a város védelmére 
fordította. A török azon
ban Kőszeg sikertelen 
ostroma után Grác felé 
vonult és így Sopron az 
ostrom viszontagságait 
elkerülte. A XVI. század 
folyamán többször kisér
tett a törökveszedelem, 
de a városnak aránylag 

védett helyzete miatt Lackner Kristóf arcképe,
már a mohácsi vésztől
kezdve számos magyar nemes család keresett Sopronban védelmet 
és itt házat is vásárolt, amivel a város magyarosodását szolgálta. Az 
1608. évi 13. törvénycikk előtt, amely kimondja, hogy a városban 
nemzetiségi és valláskülömbség nélkül bárki letelepedhet, a nemesség 
beköltözését Sopron polgársága nem nézte jószemmel. Az idegenkedés 
oka az volt, hogy a város törvényei szerint, akinek a városban ingat
lana volt, tartozott a közös terhekben résztvenni; a magyar nemes 
azonban nem akart semmiféle adót fizetni. Végre is a polgárság, amíg 
országos törvény nem volt, úgy segített magán, hogy a beköltöző 
nemesekkel kötelezvényt állíttatott ki, melyben a házat szerző nemes 
a városi polgárokkal egyenlő teherviselés elvét fogadta el. A politikai 
és vallási üldözések azonban csakhamar összebékítik a város két
nyelvű lakosságát. A városi polgárság sokszor keres és talál védelmet 
a vármegyénél és a magyar főuraknál, Nádasdynál, Batthyánynál, 
Zrínyinél és a vidék üldözettei is sokszor keresnek támogatást a va
gyonos Sopron városától. A magyarság és németség közeledését elő
mozdította az 1553. év tavaszán Sopronban lefolyt országgyűlés is.
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Az országgyűlés színhelye a ferenciek (most a bencések) kolostora 
volt. Számos előkelő vendég, igy Oláh Miklós esztergomi érsek, 
Gregoriáncz Pál győri püspök, Nádasdy Tamás, a későbbi nádor, tar
tózkodott ekkor Sopronban és az itt hozott törvények a soproni viszo
nyokra is nagy hatással voltak.

A^következő évtizedek történetét Sopronban valláspolitikai moz
galmak töltik meg. A liberális gondolkodású Miksa uralkodása elő
segíti Sopronban a protestantizmus megerősödését. Miksa trónralépése 
után 1565-ben a már jórészt protestáns összetételű tanács nyíltan a 
Luther szellemében prédikáló Gerengel Simon lelkészt hívja meg a 
plébános mellé szónoknak. Gerengel működése alapvető a soproni 
protestantizmus történetében. Nemcsak mint kiváló szónok, hanem 
mint hittan-, imádság- és énekeskönyvíró is maradandó hatással volt 
Sopron hitéletére. A protestantizmus terjedésével különös figyelmet 
érdemel, hogy már az ötvenes évek elején a város magyarnyelvű 
lakosságának kívánságára magyar hitszónok is működik a városban és 
az 1557-ben megújított és reformált latin iskola, továbbá a német
nyelvű elemi iskola mellett a hatvanas évek végén már magyar isko
lával is találkozunk.

Miksa halála után az eddig békességben élő katholikus és evan
gélikus felekezetek viszonya tetemesen megváltozott. A trónt a buzgó 
katholikus Rudolf foglalta el (1576), a győri püspöki székbe pedig az 
erélyes Draskovich György került, aki a Rudolf helyett kormányzó 
Ernő főherceggel együtt a vallási újítások nyílt ellensége volt. A soproni 
tanács szembehelyezkedése a kancellár-püspök rendeletéivel indítja 
meg a hosszú küzdelmek sorát, melyek alatt a várost számos büntetés: 
a tanács tagjainak bebörtönözése, a lutheránus vallás gyakorlásának 
és papjainak kitiltása, bírságok érik. Győr várának eleste után (1594) 
a győri káptalan Sopronba tette át székhelyét. Benne a hanyatló 
soproni katholicizmus erős támaszt nyert. A káptalan húszéves soproni 
tartózkodása alatt, meg a fenyegető törökveszedelem idején is állandóak 
voltak a vallási viszályok, amelyek megzavarták a polgárság lelki nyu
galmát. Az 1595, július 17-én a királyi biztosok előtt megkötött egyezség 
értelmében a soproniak végre is kénytelenek voltak protestáns lel
készüket elbocsájtani, a város polgárai azonban engedélyt kaptak, 
hogy a szomszédos vidéki helyeken gyakorolhatják vallásukat. Bár 
ezt az engedélyt az egyházi és világi felsőbbség nem hagyta jóvá, a 
soproniak további küzdelmeikben erre hivatkozva követelték vallásuk 
szabad gyakorlását.

E zavaros időkben, amikor a vallási villongások mellett a hosszú 
török háborúk nyűgét is hordozta a város és Bocskay hajdúi közele
désének híre is sok gondot okozott, lépett a soproni tanács elé Lackner 
Kristóf dr., az új városbiró ama kérelemmel, hogy a soproni tanult
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Sopron ostroma Bocskay idejében.

emberekből alakított litteratus társaság működéséhez a tanács jóvá
hagyását adja meg. Lackner Kristóf Sopron egyik legkiválóbb fia, ki 
mint a város feje, sokoldalú tehetségével és önzetlen munkálkodásával 
örök helyet biztosított magának a város történetében. Kitűnő gazda, 
vitéz katona, itáliai egyetemeken is nagy elismerésre szert tett jog
tudós, a bibliában jártas theologus, ügyes diplomata, jeles szónok és 
paedagogus, iró és rajzoló, várépítő és aranyműves volt egy személy
ben. 1599-ben 28 éves korában már a tanács tagja és több fontos 
kiküldetésben vett részt, 1602-ben Rudolftól nemességet kap, 1603-ban 
pedig városbirónak választják meg; 1605-ben Bocskay hadai ellen 
harcolt és a hírneves Tilly alatt is katonáskodott. Hosszú ideig négy 
ízben is volt a város polgármestere és polgártársai nagy érdemeit már 
életében elismerték. A város a későbbi időkben is mindig kegyelettel 
őrizte jeles fiának emlékét és a róla elnevezett utca a mai napig 
ismerőssé teszi nevét Sopronban. Az általa alapított tudós társaság 
(Studentenbund) a város műveltebb lakosságának akart a könyvek és 
személyes érintkezés útján való művelődésre, nemesebb szórakozásra 
és baráti érzelmek ápolására alkalmat adni és emellett a szegényeket 
és különösen a külföldre utazó tanulókat segélyezni. Lackner társa
sága szellemében legközelebb állott a renaissance korának tudós 
társaságaihoz, amilyent Celtes Konrád Bécsben és Budán is Sodalitas 
Litteraria Danubiana néven alapított. Bár Lackner jól tudott magyarúl 
és hazafias szellemben írta munkáit, társasága kezdetben a magyar
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nemzeti irodalom művelésére nem fordított gondot. De később mind
jobban tért hódít körében a magyar szellem. A Studentenbtmd tagjai 
alapították 1657-ben a régi német gimnázium mellett a magyar gim
náziumot (a mai lyceumot), amelynek tanárai a társaság tagjai között 
foglalnak helyet. A soproni evang. konvent birtokában levő, ezidőkből 
származó jutalmazott magyar pályaművek is a társaság körében a 
magyar szellem érvényesülését bizonyítják. Az 1674. évi nagy háborúk 
idejéig állott fenn a társaság, mely a XVII. század figyelemreméltó 
alkotása volt és előfutára a később nagy számmal keletkezett soproni 
kulturális egyesületeknek.

Rudolf kormányrendszerével való országos elégedetlenség s a 
politikai és vallási elnyomatás Bocskay István felkelésében nyert ki
fejezést. Midőn Bocskaynak külön a dunántúliakhoz intézett felhivása 
megjelent, Sopron a felkelésben nem vett részt és kapuit bezárta a 
hajdúvezérek előtt. Bár a várost az elmúlt évtizedekben számos 
zaklatás érte, a polgárokban nagyobb volt egyrészt a hagyományos 
királyhűség, másrészt pedig az is valószinű, hogy a városnak Bécshez 
való közeli fekvése is meggondolásra intette a lakosságot. A hajdúk 
közeledésének hírére Krámer Mátyás polgármester és a tanács előre
látó intézkedéseket tettek a város védelmére. 1605 május 18-án érin
tette először Németh Gergely hajdú vezér a várost, de akkor még 
pusztítást nem okozott. Csak Kőszeg kapitulációja után került a sor 
Sopronra, amelyet ekkor Bécsből is Trautmannsdorf ezredessel élén 
jelentékeny csapatokkal megerősítettek. A hajdú-török-tatár had jún. 
5-én a Szt. Lénárt dombjánál (Kuruc-domb) intézett támadást, melyet 
a soproniak visszavertek. De a nehéz napok csak ezután következtek. 
A hajdúk új csapatokkal megerősödve június 11-én Hagymásy Kristóf 
vezérlete alatt felgyújtották a külvárost. Ugyanekkor sokat szenve
dett Balf és Kópháza is. Mátyás főherceg a város segítségére újabb 
csapatokat küldött, melyeknek kapzsi és durva magatartása is sok 
szenvedést okozott. Végre Básta György, a félelmes hírű hadvezér, 
június végén Keresztárig űzte a hajdúkat, de a veszedelem ezzel 
még nem múlott el teljesen. Július elején a környék és a külváros 
ismét lángokban áll, a belváros megtelik menekülőkkel és a menekülők 
barmaival, ahol ha nem is tűztől, de a túlzsúfoltság miatt megromlott 
levegőtől sokat szenvedtek a lakosok. Az utcák tele voltak szeméttel, 
a várárkok állatok hulladékaival s így minden órában várhatták a 
dögvész kiütését. Ez nem is maradt volna el, ha az ostrom meg nem 
szűnik. A júliusi támadás betetőzte az előbbi pusztításokat. A Szent- 
Mihály-templomban, mely már előzőén áldozatúl esett, most a belső 
felszerelést is egy nap alatt elpusztították. Ennek láttára mintegy 
40 főnyi katonaság és körülbelül 150 soproni polgár kitör az ellen
ségre ; sokat lekaszabol, a többit pedig megfutamítja. Az égetés és
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fosztogatás azután még Payer 
krónikája szerint az egész 
esztendőben tartott, szüretkor 
a termést a soproniak még 
csatározások között hordták 
be. A város pusztulása ide
jén a klérus elmenekül és ezzel
a protestantizmus megerősö- Koronázási emlékpénz 1625-ből Sopron képével, 
désére alkalom kínálkozik.
Ebben legnagyobb része Lackner polgármesternek volt, aki az 1613. évi 
pozsonyi országgyűlésen hathatósan védte hitsorsosait és II. Mátyás
tól szabad vallásgyakorlatot eszközölt ki.

A harmincéves háború alatt a magyarországi protestánsok sérel
meiért Bethlen Gábor fogott fegyvert. Kassa  és Pozsony meghódolása 
után Becs alá vezette seregét és amidőn innen Homonnai betörésének 
hírére elvonult, visszafelé vette útját. 1619. november 28-án Moosbrunn 
nevű osztrák helységből külön levelet intézett a városhoz, melyben a 
meghódolás fejében oltalmat ígért és biztosította a polgárokat, hogy 
őket minden kártól megóvja. November hó 30-án történt a fejedelem 
ünnepélyes bevonulása Sopronba. Valószínűen ez alkalommal ígérte 
meg Bethlen, hogy a várost új birtokterülettel gyarapítja. A soproniak 
az ígéretre támaszkodva Rákost, a győri püspök birtokát kérték a feje
delemtől, de Bethlen e kérést nagynak találta. Sopron azonban nem 
tágított és végre is Rákost 12.000 talléron vásárolta meg, amely azon
ban csak másfél évig maradt birtokában. A polgárság a fejedelmet 
nagy tisztelettel fogadta. Két éjjelt és egy napot töltött Bethlen a vá
rosban és azután 1500 főnyi hadat hagyva a védelemre, továbbvonult. 
Sopron átpártolásának hírére II. Ferdinánd Dampierre gróf vezérlete 
alatt 1500 lovast és gyalogost küldött a város elfoglalására. Dampierre 
december 10-én éjjel lepte meg a várost. A sereggel együtt a vezért 
számos szedett-vedett nép is követte, akik a külvárosban a marhákat 
elhajtották és amit értek, törtek-zúztak, de a város a felgyújtás vesze
delmétől 2400 tallér lefizetése ellenében mégis megmenekült. Dampierre 
— mint a királynak írta — ez alkalommal csak megszemlélte Sopront 
és biztosította Ferdinándot, hogy a várost 2000 gyalogossal és meg
felelő lovassággal, továbbá 4 ágyúval három nap alatt beveszi. Sopron 
e bajtól való megmenekülését csak a közben beállott fegyverszünetnek 
köszönhette. A fölkelés idején a várost Bethlen többször buzdítja ki
tartásra, amire a környéken változó szerencsével folyó hadakozások 
miatt is szükség volt, de a Ferdinánd pártján álló Esterházy Miklós 
gróf mindent elkövetett, hogy Sopront a királyhoz visszatérítse. A 
háborús idők pusztításai, a nagy anyagi károk és a további veszede
lemtől való félelem végre is arra bírták Lackner polgármestert, hogy
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amidőn Collalto Remprecht gróf 1621. májusában nagyobb sereggel 
Sopron felé tartott, a vezér előtt a város meghódolását tolmácsolja. 
Bethlen erről nem tudva, ezután is kitartásra serkenti a soproniakat, 
de mint a többi nyugati város, Sopron is ekkor már elveszett a fel
kelőkre nézve.

II. Ferdinánd szívesen fogadta Sopron hódolatát, Sopron iránti 
kegyének megnyilvánulása volt, hogy háromszor is tartott a városban 
országgyűlést. Az elsőt 1622. május 15-én nyitották meg. Ferdinánd 
fényes bevonulása egész udvarával és külföldi követekkel történt. A 
protestáns Thurzó Szaniszlót itt választották meg nádorrá és itt koro
názták meg a ferencrendiek templomában a királynét, Eleonórát. Tá
vozása előtt a király a városnak új szabadalmakat adott és a királyi 
kegy jeléül új címert ajándékozott a városnak Az eddigi három to
ronyhoz ekkor került a város címere fölé a fekete kétfejű sas, mely
nek fején a császári korona, mellén pedig a király és királyné nevé
nek kezdőbetűi voltak. A következő soproni országgyűlést 1625-ben 
tartották. A király nejével és fiával, a 18 éves Ferdinánd főherceggel 
október 13-án vonult be a városba. Fontosabb eseménye volt az or
szággyűlésnek Esterházy Miklósnak nádorrá választása és az ifjú III. 
Ferdinándnak megkoronázása. Mindezek nagy ünnepségek keretében 
mentek végbe. Az 1634/35-évi országgyűlés alkalmával ismét megjelent 
a király családjával és ekkor járt utoljára Sopronban Pázmány Péter, 
aki az előző országgyűlések alatt is Sopronban tartózkodott. Pázmány 
bizonyára nem nézte megelégedéssel a Sopronban uralkodó vallási 
viszonyokat.

Mert a három országgyűlés idején, amikor másfelé mindenütt az 
ellenreformáció diadalmaskodott, Sopront a város elöljáróságának, kü
lönösen pedig Lackner Kristófnak ügyes politikája folytán nem érték 
az ellenreformáció viharai. A protestantizmus még haladást és gyara
podást is mutat ez időben Sopron városában és a nagy biboros ko
rában Sopron négy templomában volt evangélikus istentisztelet. Páz
mánynak megvoltak Sopron megtérítésére vonatkozó tervei, de átlátta, 
hogy a város gazdagsága és a vallási téren mutatkozó állhatatossága 
miatt csak lassú és megfontolt lépésekkel érhet célt. A nagyszombati 
egyetem felavató ünnepélye után, 1635 novemberében tartott titkos 
tanácson a magyar katholíkus élet vezetői elhatározták, hogy Sopron
ban az ellenreformáció harcosai a jezsuiták számára kollégiumot ala
pítanak. A soproni kollégiumra Pázmány annál is inkább gondolhatott, 
mivel Draskovich György, az új győri püspök az általa élvezett pornói 
apátság jövedelmét is hajlandó volt e célra átengedni. Pázmány tervé
nek végrehajtói már Draskovich és Esterházy voltak. A jezsuiták be
telepítésének híre nagy izgalmat idézett elő a protestáns városban. A 
soproniak mindent elkövettek, hogy e terv véghezvitelét megakadá-
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I. Lipót bevonulása Sopronba 1681-ben.

lyozzák, de végre is a nádor és a püspök fenyegetésére kénytelenek 
voltak engedni. Szeptember 11-én jött létre a szerződés, melyet az 
év végén Ferdinánd is megerősített. Ennek értelmében a jezsuiták 
megkapták az oltáriszentség imádására alakult társaság házát és a 
mai Fövényvermen levő Kirchhausot. 1640 ben a jezsuitáké lett a város 
tiltakozása ellenére a Szt. János lovagrend régi temploma is a hozzá
tartozó beneficiummal. A jezsuita iskola 32 növendékkel még 1636 
november 8-án megnyílt és a nádor támogatásával a rend térítő mun
kája, bár a város békéje felborult, csakhamar eredményesnek mutat
kozott. Draskovich püspök 1650-ben a jezsuitáknak 40.000 rajnai 
forintot hagyományozott, melyből Lippay György prímás 1661-ben a 
kollégiumot és nemesi konviktust létesítette. 1674-ben a jezsuiták a kollé
giumot a Szt. György templom melletti Wittnyédy-házban nyitották meg 
és 1688-ban felépítették a kollégium és a konviktus új épületét (a mai 
káptalanház és „Korona“-vendéglő keresztépülete.) A jezsuitarend 
1773. évi eltörlése után II. József 1784-ben a konviktust is megszüntette.

Az ellenreformáció korának kiváló férfia Sopronban muzsaji 
Wittnyédy István, aki mint hírneves prókátor, országgyűlési követ és 
Zrínyi Miklós gr. bizalmasa nagy szolgálatot tett a soproni evangé
likusoknak is. Mint 26 éves ifjút 1638-ban a város magyar jegyzőjévé 
választotta és már ez évben a pozsonyi országgyűlésre követnek is 
kiküldte, Nagy szerepe volt a városnak a jezsuiták és Draskovich 
püspök ellen folytatott küzdelmében is 1647-ben lemondott a jegy- 
zőségről és a vármegyénél vállalt pénztárosi állást, de Sopron ügyeit 
különösen a templomok ügyében folytatott hosszú perben ezentúl is
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ő képviselte. Sokat tett az üldözött gyülekezetek érdekében, de emellett 
tárgyilagos is tudott maradni. Zrínyi pártfogását a város részére ő 
szerezte meg.

Sopron szellemi életére jellemző ezidőből az 1666-ban alapított 
ev. gyülekezeti könyvtár. A kezdeményező az eszme megvalósítására 
Zuana Péter polgármester volt és a soproniak ennek érdekében kül
földön is gyűjtöttek segélyt. A könyvtárnak a gyülekezet mindig nagy 
értéket tulajdonított, évről-évre gyarapította és a XVIII. században 
külön díszes szobában helyezte el. A konvent e könyvtárt később a 
lyceumnak adta át.

Az ellenreformáció hatásai Sopronban is mindinkább mutatkoztak. 
Kollonics prímás alatt 1672-ben és 1673-ban az eddig protestáns és belső 
tanács felerészben katholikus lett és ez a két felekezet szerint való 
megoszlás a XIX. századig megmaradt. A hosszú vallási viszályok 
között Sopron polgárságának ellenállása annyi eredménnyel mégis 
járt, hogy az 1674. évi egyezség értelmében, noha összes templo
maikat és iskoláikat elvesztették, I. Lipót egyedül Sopron városában 
engedélyezett nyilvános evangélikus vallásgyakorlatot.

Az 1676. évet Sopronban a novemberi nagy tűzvész teszi emlé
kezetessé. A külvárosban keletkezett tűz csakhamar az egész várost 
lángbaborította. A városház legnagyobb része és a templomok is a 
tűz áldozatául estek. A romokból azonban csakhamar új élet fakadt 
és mindjárt késő ősszel megkezdik a város újjáépítését. Alig tűntek 
el a pusztulás nyomai, 1678-ban a Rábaközből a pestis hire nyugta
lanította a lakosságot. Bármennyire is óvakodtak a ragálytól, a tanács 
elővigyázatos intézkedései sem tudták a várost megmenteni. A halan
dóság igen nagy volt. Az 1679. évben csak szeptembertől októberig 
1500 ember halt meg Sopronban és ez évben összesen 2516 volt a 
halottak száma. Sokan falvakra menekültek; csak az év végén kez
dett a ragály apadni s a menekültek lassan visszatértek.

I. Lipót alkotmányellenes uralkodása az egész országban elégü- 
letlenséget keltett. A politikai és vallási elnyomatás ellen 1678-ban 
Thököly Imre állott a felkelők élére. A „bújdosók“ francia-lengyel 
segítséggel könnyűszerrel foglalták el a felvidéket és bár a felkelés 
a közbejött francia béke miatt elkésett, Lipót az általános elégület- 
lenség lecsillapítására 1681-ben Sopronban országgyűlést hirdetett. 
Sopron méltókép készült az országos jelentőségű eseményre. Miként 
az előző országgyűlések idején, akkor is nagy gondot okozott a kö
vetek elszállásolása. A rendek április végén kezdtek gyülekezni és 
május 22-én érkezett meg Lipót is. Bevonulása festői jelenetek között 
folyt le. Az egész polgárság talpon volt s a város bástyáiról dörögtek 
az ágyuk. A hosszú és fárasztó tárgyalásokat, melyeket a város
házán és a hátsó kapu melletti Artner-házban tartottak, időnként ünne-
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pélyek és egyéb vigalmak szakították meg, amelyeken a gyűlölködő 
pártok is közelebb férkőztek egymáshoz. A királyi bevonuláson és 
Esterházy Pál-nak nádorrá való megválasztásán kívül a király neve- 
napja és Eleonóra királyné megkoronázása adott alkalmat nagyobb- 
szabásu ünnepélyekre. Az országgyűlésen hozott törvények vissza
állították az alkotmányt és a vallásszabadságot is törvénybe iktatták 
nem ugyan az 1647. évi törvények szerint, hanem az 1608. évi koro
názás előtti I. törvénycikk alapján, a földesúri jogok épségbentartá- 
sával. A törvény a protestánsokat nem elégítette ki, ki is vonultak 
az „ország házából“ (így hívták az országgyűlés alatt a városházát), 
de az országgyűlést megelőző időkhöz képest a protestánsok javára 
némi engedményt mégis tett. Az országgyűlés idejéből számos alkalmi 
nyomtatvány és emlékfüzet jelent meg. Hogy néhányat megemlítsünk: 
a soproni születésű Lochner János András I. Lipót bevonulására latin
nyelvű üdvözlő költeményt írt. Probst János császári titkár „Cimiti- 
ologia Semproniensis“ c. munkát adott ki. Luttinger Dávid katonai 
mérnök nagy folió alakban készítette el Sopron látképét és a városnak 
ajánlotta. Megemlítjük végül, hogy Gyöngyösi István Esterházy Pálhoz 
intézett Palinódiáját szintén a soproni országgyűlés alkalmával írta, 
mely azonban csak 1695-ben jelent meg Lőcsén.

Thököly 1682-ben, bízva a protestánsok elégületlenségében, új 
felkelésre határozta el magát. Az 1683. évben, midőn Kara Musztafa 
hatalmas seregével Bécs ellen nyomóit, Thököly csapataival az ország 
nyugati határán maradt vissza. A török előrenyomulás alatt az ország 
egy török párt volt és az országos hangúlat hatása alatt Sopron is 
befogadta Thököly hadait. Thököly biztosai juliús 17-én a Szt. Mihály-
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és Szt.-GyÖrgy-templomot a protestánsoknak szolgáltatták vissza, a 
jezsuitákat pedig kiűzték. A kuruc hadak soproni tartózkodása alatt 
a belső várost nagyobb kár nem érte ugyan, de a garázda katonaság 
a környéken sok kárt okozott. A török csúfos bécsi veresége után 
fordúlt a kocka, Sopront csakhamar ismét a császár pártján látjuk és a 
templomokat Esterházy Pál nádoi még ez év szeptemberében ismét 
elvette a protestánsoktól. A város a következő Rákóczi-féle felkelés 
idején hű maradt a királyhoz. A kurucok 1705—1708 közötti időkben 
sokszor megfordultak Sopron környékén. Erre járt Ocskay László is, 
Vak Bottyán pedig a várost 1705 karácsonyától 1706 vizkeresztig erős 
ostrom alatt tartotta. Az ostrom alatt a bombázás következtében sok 
ház elhamvadt. A várost ez időkben tanúsított állhatatosságáért I. Józsel 
1706-ban megjutalmazta, III. Károly pedig 1715-ben megdicsérte. Az 
1710—11. évben elterjedt nagy pestisjárvány idején a város szigorú 
óvintézkedéseket léptetett életbe, amelyekkel, ha voltak is áldozatai 
a ragálynak, sikerült a nagyobb veszélyt elhárítani.

II. Károly. Mária Terézia és II. József uralkodása alatt Sopron 
a kulturális és gazdasági fejlődés útján haladt. A nehéz idők zivatarai 
után 1682-ben nyílt meg ismét az ev. lyceum, mint az egyházközség 
iskolája, mely kivált Hajnóczy Dániel (1718—1747) tanterve szerint 
gyorsan felvirágzott s a reáltárgyaknak is mind több teret engedett. 
Az 1785. évi tanterv vetette meg alapját az intézet főiskolai jellegének 
és meghonosította a szaktanítási rendszert. Nemzeti jelentőségét külö
nösen kiemeli a Kis János által 1790-ben alapított Magyar Társaság, 
amely hazánkban az első nyelvművelő társaság volt. A katholikus 
gimnáziumban a jezsuiták örökét 1773-tól világi papok és domonkosok 
vették át, akik szintén hazafias szellemben tanítottak. A város kul
turális életére vet világot az a körülmény, hogy a lyceumi ifjúság, az 
evang. egyházközség már a XVIII. század közepén hírlapokat járat. 
Igaz, hogy külföldit, mert az első magyarországi hírlap, a Pressburger 
Zeitung, csak 1764-ben indult meg. II. József 1770. és Mária Terézia 
1773. évi soproni tartózkodásáról a tanács a „Wienerische Diarium“-ba 
már hivatalos közleményeket küld. Az 1780-ban megindult pozsonyi 
Magyar Hírmondónak is voltak a városban előfizetői.

A soproni színészet múltja is e században leli állandó gyökerét. 
A város még 1769-ben a mai Kaszinó mögött állott régi szárazmalmot 
a sűrűn ellátogató német színtársulatok számára színházzá és bál
teremmé építette át, melynek mennyezetét Dorfmeister István festette. 
Ez az állandó kőház a pozsonyi után a legrégibb hazánkban. Ezt 
1788-ban Pejachevich Károly gr. bérli, aki az épületet átalakította és 
kaszinót is épített nagy bálteremmel, melyet a város tőle 1814-ben 
vett meg. Kis János Magyar Társaságának buzgólkodására már 1792-
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ben magyar szinielöadást is rendeztek itt és a színházi élet ettől 
kezdve nagy hatással volt a város magyarosodására.

A színházi élettel kapcsolatban nyert nagy fejlődési lehetőséget 
a világi zene is. Már a XVI. században találkozunk jeles soproni 
orgonistákkal, akik a kath. és evang. istentiszteleteknél működtek és 
emellett volt a városnak már ebben az időben zenekara is. Már 
1601-ben megkövetelték a toronyőrtől, hogy zenekarával vasár- és 
ünnepnapokon, sőt hétközben is szép motetteket is játsszon, ne csak 
madrigálokat és virágénekeket. A XVIII. század folyamán ugyancsak 
a toronyőr közreműködésével nagyobbszabású zenei előadások voltak 
a városban, melyeket különösen advent idején rendeztek. Ezek az 
adventi „zenei akadémiák“ a közeli Kismartonban működő Haydn 
Józsefnek hatására vallanak. A színházi élet fejlődésével már 1768- 
ban szerepelnek a német színtársulatok műsorában a „Musikalische 
Singspiele.“

A XIX. század fordulójától a Napoleon elleni küzdelmek alatt 
Sopron élénk képet mutat. A nemesi insurgens hadak Sopronba 
gyülekeznek s vezérük, József nádor itt tartja hadiszállását. A mai
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Petőfi-téren volt a tábori élet központja. A nádor ifjú nejével, Alexandra 
Pawlownával a Pejachevich- és Festetich-házat foglalta el és ittartóz- 
kodása alatt nyerte meg egész Sopronvármegye szereiét. Az egész 
város háborús képet mutatott. A Papréíen állott a szénaraktár, a 
Kecske-(ma bencés-jtemplomot és a zárdát zabraktárnak használták. 
A francia hadak előrenyomulása idején nagy drágaság tört ki, úgy 
hogy kenyér is alig volt kapható. 1805 decemberében Károly főherceg 
százezernyi hadával erre vonult fel és a főhadiszállás ismét Sopron 
lett. Tizennégy hónapig tartott a dicsőség, amiből a városnak számos 
kellemetlensége származott. 1808-ban azután ismét nagy csapás érte 
Sopront. Júliusban 7 nap leforgása alatt a város nagyrésze a tűzvész 
áldozata lett, 450 ház égett le ez alkalommal és ettől 25 éven át egy 
vasárnapot mindig bűnbánati napnak választottak a soproniak. E 
szerencsétlenség után aránylag csendesen múlott el az 1809. évi hét 
hónapig tartó francia megszállás. Kezdetben ugyan a beszállásolások
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miatt sok volt a baj, de később sikerült a panaszokat orvosolni s 
ha erőszakoskodások, féktelenségek fordultak is elő, az egykorú 
soproniak a megszállásnál nagyobb bajokat is láttak.

Széchenyi István grófot, nemzeti előrehaladásunk geniális apostolát 
Sopron vármegyéhez és városhoz erős kapcsok fűzik. Mint megyei 
nagybirtokos korán résztvett a közigazgatásban; nagy tervei vissz
hangra találtak a nemességnél úgy, hogy Sopron vármegye 1848 
előtti nagy haladása az ő nevéhez kapcsolódik. A legnagyobb magyar 
örök emlékét a vármegye dísztermében függő kép is hirdeti. Sopron 
városával is élénk kapcsolata volt Széchenyinek. Sopronban 1823. 
december elején jelent meg cím és szerző nélkül Széchenyi első 
műve. „A lovakrul“ című könyve azért kapcsolódik Sopronhoz, mert 
ennek kéziratát bírálat céljából a soproni Kis Jánosnak adta át. 
Sopron bekapcsolódása a nagy forgalomba egyfelől Bécs irányában 
vasúttal, másfelől Buda és Pest felé rendes postajárat segítségével az
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ő ösztönzésére létesült. Az első, máig is virágzó soproni takarék- 
pénztár megalakításában is része volt Széchenyinek. A selyemtenyésztés 
fokozására Sopronba hívta össze a környék nemeseit és alakította 
meg a selyemtenyésztő társaságot.

Széchenyi igéinek igazát csak később értette meg teljes való
ságában a magyarság. Az 1848/49-iki szabadságharcnak kellett még 
elmúlnia!

A márciusi vívmányok híre Sopronban is nagy lelkesedést keltett. 
Az új törvények szentesítésének örömére V. Ferdinánd király neve- 
napján nagy ünnepély volt, a színházban műkedvelő előadást rendeztek, 
több helyen Kossuth képét is kitették az ablakba. De a Kossuth-bankót 
már vonakodtak elfogadni és a „wir sind kaiserlich“ jelszó híveinek 
izgatására nem sikerült az ujoncozás sem. A haza oltárára azonban 
mégis 7000 frt. és sok ezüstnemű gyűlt egybe és az osztrák újoncok 
határszéli garázdálkodására a császárbarátok szava is elhalkult. Sop
ronban is szervezkedett a polgárőrség. Szeptemberben már mindenütt 
föllángolt az ellenségeskedés. A soproni polgárőrség s kisszámú kato
naság a gyülevész horvát hadakat Lövőnél megtámadta. Október kö
zepén eltakarodott a horvát s 5000 honvéd vonult át a városon. No
vember első napjaiban érkezett vissza Perczel seregéből a soproni 
nemzetőrség csoportja s ugyanakkor megtépett huszárok vonultak 
Ausztria felől a városba. A nádorhuszárok voltak. December elején 
már bizonyos volt, hogy Ausztria is fegyveresen lép fel hazánk ellen. 
Lassanként megkezdődött a kiürítés. Ekkor szerepel Magyarországon 
a vasút először mint hadieszköz. Fraknóról vonaton hozzák ide az 
ágyukat. Windischgrütz december 15-én indult meg az ország ellen 
és Sopront kétoldalról támadta meg. A nádorhuszárok Kelénpataknál 
nagy erővel törtek az ellenségre, de a túlerő ellen a kis csapat mit 
sem tehetett. December 16-án bevonult az osztrák sereg Sopronba és 
egyidőre elnémult a városban a magyar szó.

A szabadságharc utáni időben Sopronra is elnyomatás nehezedett. 
De a . nagy erővel megindult magyarosodást ez már nem állíthatta 
meg. Az ev. gyülekezet papját, a költő Kolbenheyer Mórt fogságba 
hurcolták. Az 1850. év tavaszán a városon átterelt nagy honvéd- 
csapat általános részvétet keltett. Egy törzsgyökeres soproni család 
bujdosót rejtegetett. Egyik-másik magyar iparos tüntetőén ma
gyar ruhában járt. A diákság szívében és nyelvében magyar 
volt. Magyarúl tanítottak a lyceumban és a bencéseknél is voltak 
lelkes magyar tanárok. így minden elnyomatás ellenére e két inté
zetben erős magyar generáció fejlődött, amely később az ország köz
életében is nevezetes szerepet foglalt el. A Bach-korszak valami 
tíznél több hivatalt szervezett Sopronban is. Nagyobb lett a lakásínség, 
mert a hivatalok is jórészt magánlakásokat foglaltak el és a beköltöző
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tisztviselőknek is sok lakás kellett. Megindult tehát a nagyarányú 
építkezés, úgy hogy már 1858-ban a lakásínség megszűnt. Az új hiva
talokkal beköltöző idegenek előtt a város gerincalkotó zöme elzárkó
zott. Hogy volt a lakósok között áruló is, azon nem csodálkozhatunk; 
akadt gyökeres magyar városokban is.

Az 1867. évi kiegyezést Sopron is nagy lelkesedéssel ünnepelte. 
A kiegyezés utáni kulturális fejlődésnek csakhamar egyik vidéki góc
pontja lett és bár közgazdasági téren Becs közelsége kedvezőtlenül 
hatott, ipari és kereskedelmi élete is gyorsan fejlődött. Az 1860-as 
években vezették be Sopronba a gázvilágítást, a 80-as években a 
vízvezetéket, 1890 körül pedig a villanyvilágítás létesült. Sopron nem 
lett ipari vagy gyárváros, de a történelmi multat lehelő köveihez 
jobban is illett a múzsák szava, mint a füstös gyárkémény.

Sopron kulturális életének a XIX. század elején az iskolák voltak 
melegágyai. Kis János hírneves költő az ifjúság művelése körüli mun
kálkodása mellett Magyar Társaságával már 1808-ban Sopronba 
vonzotta Kazinczy Ferencet és Berzsenyi Dánielt, aki egy évig tar
tózkodott itt és fiai is Sopronban nevelkedtek. Megfordult Sopron
ban Dukai Takács Judit, Vajda Péter, a katonasorban Petőfi, 
Döbröntei stb. A magyar nyelv művelésére fontos hatású volt az 
1827-ben alapított Deákkúti vármegye nevű ifjúsági egyesület, amely 
1883-ig állott fenn. A protesláns intézetek közül 1853-ban önállósúlt 
a tanítóképző és a theologia; ezek az intézetek az egyházkerület ve
zetése alá kerültek. 1802-ben a Szt. Benedek-rend visszaállítása után 
Sopronban is megtelepedtek a bencések az üres ferenc-rendi kolos
torban és mindjárt megkezdték tanári működésüket. A Szt. György- 
utcai gimnáziumuk 1875-ben épült. A reáliskola hosszú ideig szintén 
katholikus intézmény volt, majd 1875-ben az állam vette át és fenn
tartásában a város is részt vesz. Mai épülete 1856-ból származik. 
Ezeken kívül az állami felsőkereskedelmi iskola, a kath. és állami leány- 
gimnázium, a polgári iskola és a felekezeti elemi iskolák is fontos 
kulturmissziót teljesítenek. Mindez intézetek számos kiváló férfiút 
neveltek hazánknak.

A soproni színház Löszl Ferenc bécsi épitész tervei szerint 1840— 
41-ben nyert új hajlékot. Az új kaszinó 1872. évi építkezésével a 
színház is gyökeres átalakításon ment át és ezóta csak a színjátszás 
céljainak szolgált. Magyar színjátékokat a század első felében is 
gyakran adtak elő, 1861 óta azután a nyári hónapokban, 1885 óta a 
téli idény első felében, újabban pedig az egész színi évadban állan
dóan magyar színtársulat játszik.

Sopronnak társadalmi életét már a múlt század elején a kultúra 
iránt fogékony régi polgári családok mellett a sok beköltözött elő
kelő család is magas szellemi nívóra emelte. Artner Terézia, Zay Mária
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báróné, a bécsi Tiell Marianne és Pichler Karolina ily körökben olvasták 
fel költeményeiket és színdarabjaikat. A Széchenyiek, Esterházyak, 
Festetichek és Erdődyek házán kívül az Auersperg, Amadé, Laszberg, 
Pejachevich, Sigray, Viczay, Zay, Horváth és Bezerédj családok is szíve
sen fogadták körükben a város születési és szellemi előkelőit. Kis János 
Emlékezéseiben Sopron előkelő világát ismertetve a zenekedvelő 
Széchenyi Ferenc gr., Zay Imre br., Leitner András altábornagy és Bezerédj 
István házát dicséri különösen. Különösen megélénkültek ezek az elő
kelő szalonok, midőn Kismartonból Haydn József, később pedig a 
sopronmegyei Doborján szülötte Liszt Ferenc is Sopronban ragyog- 
tatta művészetét. Liszt mint 9 éves gyermek első nyilvános hangver
senyét 1820-ban Sopronban tartotta, midőn Ries és Hummel koncert
jeinek és egy szabad ábrándnak előadásával ragadtatta el a közönséget. 
A későbbi időkben is, amidőn Európa legnagyobb városai versenyeztek 
Lisztért, ő többször talált alkalmat, hogy Sopronban is megforduljon. 
Az 1840. év farsangján körülbelül egy hetet töltött Sopronban (a Sop
ronban katonáskodó Petőfi is jelen volt ekkor előadásán) ; azután 
1846, 1874 és 1881-ben fordult meg még a híres zeneköltő a városban. 
Bécsből is már a múlt század elejétől számos művész keresi fel Sopron 
zenekedvelő köreit. Emellett a város kebelében is alakúltak egyesü
letek a zeneművészet ápolására. A Deákkúti vármegyé-ről tudjuk, hogy 
ének- és zenekart tartott fenn. 1869-ben külön főiskolai zenetársuta tot 
alakítottak az ev. theologia, főgimnázium és tanítóképző növendé
keiből. A mai napig magas nívón működő zenei egyesületek közül a 
Soproni Zeneegyesület 1829-ben, a Liederkranz 1848-ban, a Férfidalkör 
1875-ben alakúit. Ez utóbbi 1884-ben fogadást tett, hogy csak magyar 
éneket vesz programmjába.

Sopron irodalmi életének főmozgatója az 1877-ben a nemzeti 
szellemű és nyelvű műveltség ápolására és terjesztésére alakúit Soproni 
Irodalmi és Művészeti Kör, mely újabban első nagynevű elnökéről 
Frankenburg-ról nevezte el magát. A kör máig Sopron egész kultu
rális életében vezető szerepet játszik és nívós irodalmi összejövetelek 
rendezése mellett Sopron magyarságának éber őre. Megemlékezünk 
még a város képzőművészeiből 1896-ban alakúit Soproni Képzőmű
vészeti Kör-ről, amely kiállítások rendezésével fejleszti a műizlést 
és a Városszépítő Egyesület-ről és a Dunántúli Turista Egyesület-ről, 
amelyek a város külső képének csinosításával és a szép hegyvidék 
kultiválásával végeznek hasznos missziót.

E sokoldalú kulturális élet alakította a város társadalmát már 
hosszú idő óta. És miként az egész magyarság, Sopron is kultúrájából 
remélheti, hogy a trianoni sors adta jelen gyászos viszonyaiból a meg
újhodáshoz, a gazdasági téren való megerősödéshez is eljut.

Dr. Kelényi B. Ottó.
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Magyar'ruhás lányok a népszavazáskor.

A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS.
A SZOMORÚSÁG, BIZAKODÁS ÉS HŰSÉG NAPJAIBÓL.

I.
Hiába mondották ki a saint-germaini és a trianoni békeszerző

dések Sopron város és a nyugati magyar határszélek elvesztését, nem 
tudott ennek a fájdalmas rendelkezésnek végrehajtásában Magyaror
szágon senkisem hinni. A győztes entente-hatalmak parancsszavára 
elvehették tőlünk keleti, éjszaki és déli határainkat, de teljesen hihe
tetlennek látszott, hogy elvegyék a nyugati végeket és odaadják annak 
az Ausztriának, amellyel több mint 400 éven át a legszorosabb állami 
közösségben éltünk és amellyel végkimerülésig vívtuk a nagy háborút 
ellenségek és árulók ellen. Mindenki lehetetlennek tartotta, hogy 
Ausztria egykori szövetséges társával szemben beálljon az ellenségek 
és árulók sorába, s mint legyőzött állam hullarablásra vállalkozván, 
részt követeljen a megcsonkított Magyarország vérző testéből.

Pedig Ausztria nem pihent addig, amíg sok könyörgésére és 
folyton meg-megújuló unszolására az entente hatalmak meg nem vál
toztatták az első szövegezését a békefeltételeknek, amelyek Ausztria 
és Magyarország között a régi állami határokat jelölték meg és oda 
nem ítélték neki szövetséges társa testéből az egy font húst.

A felháborodás szele zúgott végig egész Magyarországon; min
denütt tiltakozó népgyűléseket tartottak s a veszélyeztetett területek
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lakossága nap-nap mellett adott kifejezést régi hazája iránt érzett tör
hetetlen hűségének és becsületes kitartásának. A magyar kormány 
Ausztriával tárgyalásokba bocsátkozott, hogy a vitás kérdést barát
ságos úton rendezze és békés megoldást találjon, de Ausztria vég
zetes elvakultságában hajthatatlannak bizonyúlt.

Ekkor mondotta Gratz Gusztáv, Magyarország külügyminisztere, 
hogy a világtörténelem nem tud arra példát, hogy a legyőzött állam 
legyőzött szövetségesének testét tépje, és hogy vesztes fél még hó
dítson is.

Ausztria másra tanította meg Kliót.

II.

A békekonferencia 1919. július 20-án adta át Ausztriának a 
végleges békefeltételeket, de Ausztria nem tudván bevárni a trianoni 
békeszerződésnek Magyarország részéről történő aláírását és ratifi
kálását, már 1919. év végén kérte a Nagykövetek Tanácsát, hogy 
Sopron várossal együtt birtokba vehesse a neki ítélt területeket. Majd 
mikor ez a lépése eredményre nem vezetett, azzal vádaskodott a 
Nagykövetek Tanácsánál, hogy a magyarok elnyomják a németnyelvű 
lakosságot, atrocitásokat követnek el s agitálnak Ausztria ellen, mire 
1920. januárjában Sopronba bevonult a szövetségközi katonai bizott
ság (Commission Militaire Interalliée), hogy a magyar hatóságok mű
ködését közvetlen közelről állandó figyelemmel kísérhesse. Ez a bi
zottság kezdetben Vigna olasz ezredes elnöklete alatt Michel francia 
őrnagyból és Attkins angol hadnagyból állott, majd Vigna távozása 
után az elnöki tisztet ideiglenesen herceg Pignatelli olasz őrnagy, 
későbben pedig Ivaldi olasz vezérkari ezredes vette át, míg a másik 
két tag helyébe de Redon francia kapitány és Gundry-White angol 
kapitány kerültek.

Ausztriának a szövetségközi katonai bizottságba delegált kép
viselőit a soproni állomáson összegyűlt, ezrekre menő tömeg 1920. 
március 4-én zajos tüntetéssel fogadta, záptojásokkal, rothadt almával 
s fokhagymával dobálta meg és tettleges bántalmazásoktól csak a 
rendőrség tudta őket megvédeni, Az osztrák megbízottak azonban 
nem értették meg a soproni lakosság magatartását, vagy legalább is 
félreértették, mert javaslatukra az osztrák kormány 1920. március 
végén újabban kérte a Nagykövetek Tanácsától Sopron városnak s 
az elcsatolásra ítélt területek átadását. Megint koholt vádakkal dol
goztak, amelyeknek kivizsgálására az entente hatalmak részéről Hohler 
angol főmegbizott és Gorton angol tábornok érkezett Sopronba.

A soproni szövetségközi katonai bizottság 1921. szeptember 
havában beolvadt a szövetségi tábornoki bizottságba (Commission 
des Generaux Alliés), melynek elnöke Ferrario olasz tábornok, tagjai
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pedig Hamelin francia és Gorton angol tábornokok voltak. Ennek a 
bizottságnak volt hivatása a nyugatmagyarországi területek átadásá
nak előkészítése és lebonyolítása, hogy ennek megtörténte után a 
Sopronba 1921. október első napjaiban megérkezett nemzetközi határ
megállapító bizottság, amelyben a nem érdekelt államokat Jocard 
francia őrnagy, Craven angol ezredes, Calma olasz őrnagy és Jama- 
goutchi vicomte japán ezredes képviselték, megkezdhesse a béke- 
szerződésekben megállapított új állami határvonal kitűzését.

Együtt voltak tehát Sopronban mindazok a bizottságok, amelyek
nek a békeszerződés végrehajtásában szerep jutott és amelyeknek 
felvonulása attól a pillanattól kezdve, hogy az annyi dicsőséggel 
forgatott fegyver kiesett kezünkből, közel három évig tartott és Sopron 
város lakossága e három évnek hosszú, izgalmas, nyugtalan bizony
talansága után, amikor reménye már csak annyi volt, mint egy halálra
ítéltnek, mégis bizakodással és hűséggel nézett jövője elé.

Ki tudná átérezni, hogy milyen keserves és fájdalmas, ha a 
bizonytalanság kínos percei évekig tartanak.

III.
Ez idő alatt Sopronban és az egész országban mindenki Nyugat- 

magyarország megmentéséért dolgozott. Nem volt olyan hivatal, kezdve 
az utolsó végrehajtó szervtől s folytatva járási és vármegyei hatósá
gokon végig a külügyminisztériumon át a miniszterelnökségig, ahol nem 
ültek volna soproniak s így érthető, ha mindenütt a kötelességnél 
nagyobb odaadással és szeretettel intézték az ügyeket. Még a hír
szolgálat is a megszokottnál sokkal nagyobb mérvben hozta és vitte 
szét a Nyugatmagyarországra vonatkozó anyagot, ami első sorban a 
Magyar Távirati Iroda felelős szerkesztőjének, a soproni származású 
Zimmer Ferenc érdemének tudható be.

A férfiak honmentő munkájában segédkeztek a magyar asszo
nyok és amikor Tormay Cecília a soproni asszonyok tiltakozó memo
randumát átnyújtotta az entente-missziónak, a lelkében égő haza
szeretetnek tűzétől lángbaborult szavaival annyi melegséget árasztott 
szét, hogy még az entente-tisztek kemény, hideg szíve is meglágyult. 
A soproni honleányoknak Rozgonyi Ilonka kalocsai tanítónő üzeni, 
hogy „mi itten imáinkkal segítünk nektek a nagy munkában." A 
Leányclub megszervezi a soproni leányokat, akik nemzeti ruhát ölte
nek és megbecsülhetetlen szolgálatokat végeznek.

Gróf Sigray Antal, a nyugatmagyarországi főkormánybiztos, báró 
Lehár Antal ezredessel, akiknek Szombathelyen van állandó szék
helyük, sűrűn jelennek meg Sopronban, hogy az itteni hivatalos 
körökkel egyetértőleg rendeljék el a szükséges intézkedéseket. Thurner 
Mihály, Sopron város lelkes polgármestere, aki e sorsdöntő időben
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helyét mint talpig férfi töltötte be, fáradhatatlan búzgósággal folytatta 
agitácionális működését és szónoklataival minden alkalommal fel
villanyozta a kedélyeket. Thirring Gusztáv megalakítja Petrik Aladárral 
együtt a Nyugatmagyarországi Ligát, amely őrszemeit kiküldi a 
veszélyeztetett területekre és megvédi mindenütt az első vonalban a 
magyar ügy igazát.

A soproni ev. theológiai akadémia poéta lelkű igazgatója, a tudós 
Stráner Vilmos, irredenta versekkel rázza fel hallgatóit és megkongatja 
„Rákóczi harangját“ , majd német nyelven „Deutsche Treue“ címen 
üzeni a hű nyugatmagyarországi lakosságnak és a magáról megfeled
kező hűtlen szomszédnak: „Die alten Grenzen sollen heilig steh'n!“

A soproni kereskedelmi és iparkamara Spiegel Sigfried elnök 
vezetése alatt többizben a leghatározottabban tiltakozott az elszakítás 
ellen, tagjai küldöttségileg mentek gróf Teleki Pál miniszterelnökhöz 
és rámutattak arra, hogy a nyugatmagyarországi gyárak túlnyomó 
része osztrák gyárosok alapításai, amelyek az osztrák anyavállala
tokkal egy állam kötelékébe kerülve, üzemi és termelési viszonyaik 
miatt, nemkülönben fogyasztó piac hiányában, fenn nem maradhatnak.

A soproni kaszinó egyesület 1921. évi közgyűlésén Zergényi Jenő 
az elnöki székből hirdeti, hogy az egyesület csak egy politikát ismer: 
magyarnak maradni és magyar kultúrát jelenteni.

Sopron város nemzetgyűlési képviselője, gróf Klebelsberg Kuno, 
a parlamentben tiltakozik a városnak és egész Nyugatmagyarországnak 
az osztrák igába vonása ellen, a Magyar Területvédö Ligának Pest
vármegye közgyűlési termében tartott tiltakozó gyűlésén pedig feszült 
figyelem közepette síri csendben megható képet rajzol:

A harctéren két katona fekszik, egy magyar és egy osztrák. 
Mindkettőt egy gránát terítette le. Az osztráknak a két lábát vitte el, 
a magyart halálosan találta, feltépte a ruháját és a mellét szakasz
tottá fel. Ott feküdtek ketten egymás mellett. A magyar haldoklóit s 
míg az osztrák a maga tehetetlenségében bajtársát nézte, meglátta 
ennek a kabátjából kifordult súlyos bankóktól duzzadó pénzestárcáját 
és otthon nyomorgó családjára, meg a saját elvesztett testi épségére 
gondolva, magához eresztvén a kisértőt, háromszor is utána nyúl a 
temérdek bankónak, amelyet mindjobban elborít a vér, hogy magához 
ragadja. De mindháromszor visszahúzza kezét, mert eszébe jut, hogy 
becstelen, tisztességtelen volna haldokló bajtársát megrabolni és kifosz
tani . . .  így leterítve fekszünk a béke gyilkaitól egymás mellett rok
kantán mi is, osztrák és magyar. Most van az utolsó kisértés. Kinyujtja-e 
az osztrák a kezét, hogy elvegye elesett bájtársa véres kincsét? Ki 
meri-e nyújtani? És ha az egyszerű osztrák nem mert haldokló baj
társa vagyona után nyúlni, meri-e, akarhatja-e egy nép elalélt szom
szédja földjét elrabolni?
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A három entente-tábornok.

IV.

Lelki nyomottságban, szomorúságban, lehangoltságban s az eljö
vendő eseményektől való bizonytalanságban közeledett az 1921. év 
Szent István napja. Talán az utolsó magyar ünnep Sopronban, az 
utolsó Szent István miséje az ősi Szent Mihály templomban. Az em
berek feketébe öltöztek s kiballagtak némán, gyászosan a régi temető 
melletti Szent Mihály templomba, hogy elsirassák Szent István napján 
a magyar Sopront. Szorongásig megtelt a nagy templom. Ott állottak 
a soproni férfiak dacosan, elkeseredetten, ökölbe szorult kezekkel, 
pedig imádkozni akartak. Az asszonyok és leányok magyar ruhában, 
hatálsápadtan, könnyes szemekkel.

Aztán egyszerre felbúgott az orgona és felzokogott a tengernyi bánat, 
az elfojtott keserv, a kétségbeesés minden fájdalma, hogy égfelé szálljon 
a megkínzott szivek siráma : „Hol vagy magyarok tündöklő csillaga. . . “

És mikor a misét mondó Zehetbamr Ottó városi plébános az 
oltár előtt letérdelt, akkor vele együtt mind-mind térdre hullottak a 
férfiak és asszonyok, kicsinyek és nagyok, öregek és fiatalok, az alá
zatnak mozdulatában összeforrva, hogy a sorból hangozzék fel: Patrona 
Hungarie, óra pro nobis!

A misének vége. Az emberek mintegy csodát várva, egymásra 
néznek. Ilyen bensőségteljes, ilyen sokatmondó misén még nem vettek 
részt. Mi volt ez ? Mi lesz ? Senkisem indúl kifelé. Megbűvölten állanak. 
A feszült várakozásnak hirtelen véget vet az ódon gótiveket meg-
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reszkettető orgona hangja és a megkönnyebültség érzetével talál utat 
a magasba a legszebb magyar ima: „Isten áldd meg a magyart!“

Erre megindul a menet kifelé a templomból a városba, de már 
nem olyan némán, gyászosan mint mikor jöttek, mert élteti őket a 
remény és tudják, hogy az Isten meghallgatta imáikat. Még mindig 
tódulnak kifelé a templomból, pedig a menet eleje már a Domonkos 
templomnál tart, ahol összetalálkoznak azzal a hatalmas emberára
dattal, amely itten hallgatta végig a soproni katonaság részére mondott 
tábori misét.

A Széchenyí-tér pillanat alatt megnépesedik. A postaigazgatóság 
előtti részen az út mentén az emberek két oldalt sorfalat állanak: 
elvonúlnak a soproni magyar katonák. Kimért, katonás lépésük súlyától 
keményen dong a föld. A magyar föld, amelyért annyit harcoltak és 
amelyet most el akarnak venni. És ők, akik véreztek Ausztriáért a 
galiciai homokban, az Isonzo partján, a déltiroli és a doberdói szik
lákon, most ne tudnák megvédeni a saját földjüket Ausztria ellenében ?

Mintha a katonák gondolatát megértette volna az ezer és ezer 
főből álló tömeg, mintha a honvédek, tüzérek és huszárok döngő 
lépései az embereket öntudatra ébresztette volna egy letargikus álomból, 
egyszerre felemelkedtek az öklök s Ausztriát szidó vad átkok resz- 
kettették meg a levegőt. A Széchenyi-szobor talapzatára felpattan 
Tauffer Gábor és izzó beszédben felkorbácsolja a szenvedélyeket. Az 
entente-hatalmak megbízottjai lélekzetfojtva szemlélték ezt a nagyszerű 
tüntetést s bár nem értették nyelvünket mégis meghatotta őket a 
ragaszkodásnak és a hűségnek ez a hazafias megnyilatkozása.

A Széchenyi-térrel szomszédos Petőfi-téren, amelynek sarkán 
egykor Petőfi silbakolt, gyülekezett a csornaiak 400 főnyi küldöttsége, 
akik Szent István napján eljöttek Sopronba dokumentálni, hogy az 
összetartozó szívek közé hiába akarnak országhatárokat emelni. Költő
káplánjuk, Németh István, a színház erkélyéről szavalja:

Szabad-e öklöm próbálni ütésre,
Ha int majd a bosszú órája ütése ?
Szabad-e, — Úristen ! — igazamért tenni,
Mert én nem akarok világcsúfja lenni.
Összekovácsolom újra most a magyart,
Hogy meg ne inogjon, ha föltámad a kard !
Ne nézz le — Úristen ! — eme véres nászra . . .
Készülök — bocsáss meg ! — a nagy számadásra !

Bent a Kaszinó termében ezalatt a kisszámú autonomísták, 
akiknek egyébként sem Sopronban, sem Nyugatmagyarországon talajuk 
nem volt, akartak búcsúzni Szent István koronájától, amikor a betévedt 
hallgatók közül Pinezich István soproni ügyvéd élesen közbesüvít: 
„Mi nem búcsúzunk Szent István koronájától“ és Hillebrand Jenő 
egyetemi magántanár, a Szent István-napi tüntetésnek lelke, kiadja a
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jelszót: „Nem hallgatjuk tovább, menjünk azok közé, akik velünk együtt 
Magyarországnál és Szent István koronájánál híven akarnak kitartani.“

V.
A Sopronban székelő Szövetségközi Katonai Bizottság 1921. évi 

augusztus hó második felében bocsátotta ki az augusztus 1-i dátummal 
ellátott átadási tervezetet (Plan de Transfert), mely a következő- 
képen szól:

Nyugatmagyarország lakosságához !

A trianoni békeszerződés határozmányaí keresztülvitelének értelmében Nyugat
magyarország területe Ausztriának adandó át.

A soproni Szövetségi Katonai Bizottság és a járások székhelyeire kiküldött 
entente-tisztek a csatlakozás keresztülvitelének főfelügyeletével vannak megbízva.

1921. augusztus hó 23-án 0 órától kezdődően 1921. szeptember hó 6-án 24 óráig 
a Szövetségi Katonai Bizottságtól Sopronban és ennek felhatalmazása folytán az 
entente-tisztektől, kik a Szövetségi Katonai Bizottságot képviselik, kibocsátandó 
összes rendeletek az elcsatolandó területek összes polgárai és katonai hatóságaira 
kötelező erejűek.

Nyugatmagyarország felségjogát Magyarország az ententenak és az entente 
Ausztriának 1921. augusztus hó 29-én 16 órakor adja át.

Bízva Nyugatmagyarország lakosságának jó szellemében és magas civilizá
ciójában, a Szövetségi Katonai Bizottság elvárja, hogy a közrendnek minden meg
zavarása Nyugatmagyarország átadása alatt elkerültetik.

Ezen felhívásnak hirdetésétől kezdve mindennemű csoportosulás valamint 
gyűlések megtartása tilos

Sopron, 1921. augusztus 1-én.
A Szövetségi Katonai Bizottság.

Az átadásra Sopronban a Széchenyiek ősi palotája volt kisze
melve, Abban történt megállapodás, hogy itt írják alá az átadási 
jegyzőkönyvet. E terv ellen azonban felszólalt a Széchenyi-család 
megbízásából Östör József ügyvéd és kérte, hogy ne bántsák meg a 
legnagyobb magyar szellemét azzal, hogy az ő palotájában pecsételik 
meg a nyugati végek halálos Ítéletét. A bizottság meghajolt a kegye- 
letes szempont előtt és a soproni katonai leánynevelő intézet Rákóczi-uti 
épületét jelölte ki az aktus színhelyének, amelynek bekövetkezte augusz
tus hó 29-ére, a mohácsi csata napjára, volt megállapítva.

Veszve látszott minden.
Az utcákon társzekerek. Elköltözködnek a hivatalok és az iskolák. 

Kapuvárra került az alispáni hivatal, Csornára a megyei árvaszék, a 
vele kapcsolatos számvevőség és a gyámpénztár. A soproni szolga- 
biróság Pinnyére költözött. A csendőrszárnyparancsnokság, a királyi 
törvényszék, járásbíróság és pénzügyigazgatóság Győrbe ment. A 
soproni ev. theológiai akadémiát Kőszegre, az ev. főgimnáziumot Győrbe, 
az ev. tanítóképző-intézetet Bonyhádra helyezték. A kereskedelmi és 
iparkamara Szombathelyre igyekezett székhelyét áttenni. Még a rend
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őrség is megkapta az elvonulási parancsot, amely indulásra kény
szerítette a kapitányság tiszti- és tisztviselői karát.

Az emberek már az utcára sem mertek kimenni, hogy ne lássák 
a város haldoklását, hogy ne hallják a halottaskocsikra emlékeztető 
társzekerek fájó dübörgését. Gévay- Wolff Lajos, a vármegye alispánja 
sírva járt a vármegyeháza üres falai között. Sírni tudott, de búcsúzni 
nem. Az iskolák igazgatói összejöttek tanácskozni, hogy mit mondjanak 
majd az új tanévben diákjaiknak, ha ezek kérdeznek s nekik keli 
felelni, hogy mi lett Sopronból? Pedig nem is olyan régen még hogyan 
biztatták őket! Borossay Dávid a bencéseket, Hollós János a licis- 
tákat, Lauringer Ernő a reálistákat és Mészáros Sándor a kereske- 
delmistákat.

Csak a Sopronba menekült Selmecbányái m. kir. bányászati és 
erdészeti főiskola nem tesz semmiféle intézkedést a költözködésre. 
Elég volt nekik ebből egyszer is, A főiskolások legnagyobb része el 
sem ment nyári vakációra. Ők nem akarnak elmenni, hogy aztán 
esetleg vissza se jöhessenek. Ők itt maradnak és megvédik a helyü
ket. Állandóan tanácskoztak és tárgyaltak. Készülődtek valamire. 
Érintkezésbe léptek a theologiai akadémikusokkal is, bizalmasakat 
jelöltek ki a középiskolások sorában, beavatták mozgolódásukba a 
dr. Horváth Detre bencéstanár vezetése alatt álló cserkészeket, de a 
városban titokban maradt, hogy miben törik a fejüket. A nagy sürgés
forgásból csak annyi szivárgott ki, hogy esküt tettek egymásnak ke
zére, — akárcsak egykor a kurucok, — történjék akármi, álnok áru
lóknak törnek ők vesztére.

Nemsokára kitudódott a soproni főiskolások titka.
1921. augusztus 28-án kezdetüket vették a kiürítési műveletek 

s az osztrák csendőrség a megállapított terv szerint 4 oszlopban, 
200-as csapatokban és teherautókkal, elfoglalta a szabályszerűen ki
jelölt „A“ vonalat. A kiürítési műveletek megkezdése előtt az Osten- 
bürg csendőrzászlóalj bevonult Kismartonba, Prónay Pál alezredes 
pedig Felsőőrt szállotta meg az esetleges zavargások megakadályo
zására. Az osztrákok előnyomulásukban Sopron közvetlen környékén 
Somfalváig és Ágfalváig értek el. Itt azonban 1921. augusztus 28-án 
délután fél 3 órakor váratlanúl puskatüzelés fogadta őket. Magyar- 
ország szenvedő népe hazájáért fegyvert fogott. Ott voltak a soproni 
főiskolások. Szembeszállottak a többszörös túlerőben lévő osztrák 
reguláris csendőrséggel és kemény tusa után a felkelők közül három 
halott maradt a harctéren, mialatt az osztrákok egy halott és sok 
sebesült hátrahagyásával megfutottak. Ez volt az ágfalvi ütközet. Pin
kafőn is így jártak az osztrákok s még 18 helyről érkezett fegyveres 
összetűzésekről hír. Sopronba pedig a bevonulni készülő osztrákok 
helyett bevonult Kismartonból Ostenburg csendőreivel és plakátokon
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tudatta a közönséggel, hogy átvette a városparancsnokságot. Az adott 
helyzetre való tekintettel gróf Sigray Antal főkormánybiztos jegyzék
ben tudatta a kiürítés megszakításának tényét a tábornoki bizottság
gal, amely viszont felszólította az osztrák kormány képviselőjét, Davy 
osztályfőnököt, hogy az osztrákok előnyomulását szüntesse be.

Másnap, augusztus 29-én, a kora reggeli órákban a soproni ut
cákon röpcédulákat osztogattak, amelyek a város közönségét a Szé- 
chenyi-térre gyűlésre hívták A postaigazgatóság előtti részen Ostenburg 
csendőrkülönítménye frontot állt és az időközben megérkezett gróf 
Sigray főkormánybiztosnak Ostenburg őrnagy jelentést tett. Ostenburg 
díszmenetet vezényelt. A zenekar rázendített a himnuszra és a menet 
elindult a Rákóczy-úton és Mező-utcán át a 48-as laktanya felé. Itt 
Ostenburg a sokasághoz beszédet intézett, amelyet e fogadalommal 
fejezett be : „Esküszöm nektek, hogy én Sopront élve el nem hagyom!“

És abban az órában, amelyben alá kellett volna írni Sopronban 
az átadási jegyzőkönyvet, nem volt a lelkekben a Sopron miatti aggo
dalomból és félelemből semmisem, bizalom és remény töltött el min
denkit: „Nem, nem, soha!“

VI.

Az osztrák csendőrség kudarca és gyáva megfutamodása Ausztria 
lakosságában nem váltott ki nagyobb emóciót. Csak a hivatalos Ausztria 
berzenkedett s a felkelőket, ezeket a lelkes magyarokat, akik között 
ott volt Maderspach és Egán Imre, akiket Sopronban Töpler Iván és 
Tálos Endre szervezett meg, teleszórták a legpiszkosabb rágalmakkal 
s a legenyhébb kifejezés, amivel a sajtóban és a nyilvánosság előtt 
illették, az volt, hogy „banditák“. Ezzel kapcsolatban a magyarokról 
persze csak mint „barbárokról“ írtak.

És ezek a „barbár" magyarok megmutatták, miként viselkednek 
ők a területüket elrabló osztrák ellenséggel szemben.

Az ágfalvi ütközet halottad temetik Sopronban.
Ágfalvánál 3 ifjú magyar hős esett e l : Machatsek Gyula, Szecsányi 

Elemér, tartalékos alhadnagy, mindketten soproni főiskolások és Pehm 
Ferenc egyéves önkéntes szakaszvezető csendőr (akit szülei Szombat
helyre szállíttattak át), továbbá egy osztrák csendőr, Mosch Arnold, 
akit egyazon gyászpompa, katonai kíséret s virágdísz mellett helyeztek 
öröknyugalomra, mint a saját drága véreinket.

Nyolc lovascsendőr nyitotta meg a gyászmenetet, amely után két 
szakasz Ostenburg-csendőr következett. Aztán jött a katonai zene
kar, a temetést végző apátplébános és kísérete, majd egy újabb sza
kasz csendőr. Utána haladt a virágokkal megrakott első gyászkocsi 
Szecsányi Elemér koporsójával. A gyászkocsitól kétoldalt fegyveres dísz
őrség haladt és virágcsokorral kezükben a magyar ruhás leányok csapata.
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Ostenburg csendőrségének bevonulása.

A virággal borított második gyászkocsi az elesett osztrák csendőr 
koszorúkkal telerakott koporsóját vitte, mely mellett kétoldalt dísz- 
kiséret lépdelt.

A harmadik gyászkocsin virágerdő közepette feküdt M achatsek  
Gyula koporsója, kétoldalt kisérve a fegyveres díszőrségtől és a magyar 
ruhás lányoktól, akik remegő kézben vitték a fehér virágcsokrokat.

A három koporsó után haladtak a hatóságok fejei és tagjai gró f  
S igray  főkormánybiztos és Zsem bery István  főispán vezetésével, a 
csendőr tisztikar Ostenburg őrnaggyal az élén, majd 100 magyar
ruhás leány, az Orsolya-zárda 60 magyarmentés, kalpagos leánynö
vendéke, az erdészeti és bányászati főiskola tanári kara és hallgatói, 
az összes állami és magántisztviselők, ügyvédek, orvosok, a posta 
tisztjei, hivatalnokai és alkalmazottai, a katholikus kör énekkara, a 
különböző egyletek és társaskörök, a kereskedelmi és iparkamara, az 
iparos kör, N agycenk  küldöttsége a bíró vezetésével, a soproni összes 
tanintézetek ifjúsága gyászlobogóval tanáraik vezetésével s óriási gyá
szoló közönség. Több mint öt negyed óráig tartott a gyászmenet el
vonulása a temetés útvonalán.

Kint a Szent Mihály temetőben pedig szebbnél szebb beszédek 
hangzottak el s mindegyik szónoknak a hős magyar fiukat dicsőítő 
beszédében volt egy meleg szava az elesett osztrák csendőrhöz is...

Szem nem maradt szárazon. Mert meg kell indulnia a világ 
minden részében az érző szívnek annak hallatára, hogy van egy ma
roknyi nép, amely tengernyi küzdelem után porba tiporva, megcson-
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Ostenburg őrnagy tiszteleg gr. Sigray előtt.

kítva és megalázva, erejének utolsó megfeszítésével harcba száll az 
álnok szomszéddal ősi jussáért, s amikor eltemeti a honi rögök védel
mében elesett hős fiait, akkor ezekkel együtt a legnagyobb végtisz- 
tességtétel mellett az ellenség halottját is elhantolja.

Van-e még a világon párja a „barbár“ magyarnak?
VII.

A Nagykövetek Tanácsa 1921. szeptember hó 23-án jegyzéket 
intézett a magyar kormányhoz azzal a követeléssel, hogy csendőrségét 
a „B “ zónából október 3-ig vonja ki és az átadási jegyzőkönyvet 
ugyanezen a napon írja alá. A kiürítés azonban nem történhetett meg 
anélkül, hogy Sopron város és környéke karhatalom nélkül maradjon. 
A szövetségközi katonai bizottság egyenes felkérésére a közbiztonsági 
szolgálat ellátása céljából a kiürítendő területen maradt Ostenburg 
őrnagy néhány száz főnyi csendőrséggel, valamint a soproni állam
rendőrség Papik Gyula rendőrfőtanácsos vezetésével. A karhatalmak 
a nemzetközi karhatalom jellegét vették fel. Az átadási jegyzőkönyv 
aiáirása után a szövetségközi tábornoki bizottság nevében annak elnöke 
Ferrario olasz tábornok, meleg szavakban fejezte ki elismerését és 
örömét Hegedűs Pál altábornagy, a magyar kormány katonai képvi
selője előtt, hogy az átadást minden zavaró incidens nélkül, a formák 
legszigorúbb betartása mellett sikerült végrehajtani. Egyúttal elismerő 
szavakkal emlékezett meg a magyar hűségről és a magyar hazasze
retetről és azon reményének adott kifejezést, hogy Magyarországra 
még nagyon nagy és boldog jövendő vár.
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Időközben a felkelők teljesen elfoglalták az „A“ zónát és 1921. 
október hó 4-én Nyugatmagyarország magyar-német és horvát népe 
Felsőőrött alkotmányozó gyűlést tartott, amelyet a következő szavakkal 
nyitottak meg:

„A trianoni békeokmány 27. cikke 1. pontjának értelmében kiürítendő terü
leteket a magyar kormány 1921. évi október hó 3-án délután 6 órakor hivatalosan 
átadta, Ausztria azonban ezen területeket nem vette át. Ezzel az önrendelkezési 
jog reánk visszaszállott, amiért is döntenünk kell jövő sorsunk felett.“

Erre azután Prónay P á l, mint a nyugatmagyarországi területet 
eddig védő felkelő seregek fővezére, előterjesztést tett Nyugatmagyar
ország függetlensége és önállósága iránt, mire felolvastatott az alábbi 
függetlenségi nyilatkozat:

Mi, akik ősi hazánktól megkérdeztetésünk nélkül elszakíttattunk, és a legyő
zött Ausztria kommunistáinak martalékául dobattunk oda, hogy becsületünket, 
családunkat, vagyonúnkat, vallásunkat, erkölcseinket megmenthessük a vörös szenny
áradattól, községünk népei nevében függetlenségünket, önállóságunkat általános 
semlegességünket kikiáltjuk.

így született meg a L ajtab án ság .

VIII.

Az események gyors fordulatot vettek.
A szövetségközi tábornoki bizottság jelentést küldött a N ag y 

követek T an ácsán ak , hogy a m. kir. kormány a békeszerződést végre
hajtotta. A M archese della Toretta olasz külügyminiszter által az 
osztrák kormánnyal megindított közvetítési akcióból kifolyólag a N ag y 
követek T an ácsa  felszólította a magyar és osztrák kormányt, hogy 
küldjenek ki teljhatalmú megbízottakat a nyugatmagyarországí kér
désről leendő tárgyalás végett. E meghívás folytán gró f Bethlen István, 
Magyarország miniszterelnöke, aki a nyugatmagyarországi kérdésben 
oly szívós kitartással képviselte a magyar érdekeket, hogy ebbeli 
nagy érdemeit még leghevesebb ellenfelei is kénytelenek voltak elis
merni, gró f B án ffy  M iklós külügyminiszter, Scitovszky Tibor állam
titkár és gró f Khuen H éderváry Sán d o r  követségi tanácsos kíséretében 
Velencébe utazott, ahol 1921. évi október hó 13-án, hajnali fél három 
órakor létrejött az egyezmény, amely 8 nappal azután, hogy a szö
vetségközi tábornoki bizottság megállapította a lefegyverzés meg
történtét, Sopronra és környékére, beleértve Brennberg bányát, vala
mint Á gfalva, B a lf, Fertőhöz, Fertőrákos, H arka , K óph áza, Nagycenk  
és Sopronbánfalva  községeket, n épszavazást írt elő.

Javában folytak a népszavazás előkészítésének munkálatai, 
amelyeknek vezetésével a m. kir. kormány báró Villani Frigyes kül
ügyminiszteri osztálytanácsost és Zsem bery István  soproni főispánt 
bízta meg, amikor 1921. október hó 21-én váratlanul megérkezett
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Sopronba a Svájcba száműzött K ároly  király  és Z ita királyné. Ezt az 
eseményt az osztrákok arra akarták felhasználni, hogy a megváltozott 
politikai helyzetre való tekintettel a nagyköveti konferencia előtt 
semmisnek nyilvánítsák ki a velencei egyezményt. A király vissza
térése következtében előállott helyzetet még komplikálta az a körül
mény, hogy október hó 25-én délelőtt fél tizenegy órakor Sopronba 
bevonult a nyugatmagyarországi felkelők II. hadseregének egy erős 
osztaga és megszállotta a vármegyeházát, a postát és a főbb köz
épületeket, átvevén a város fölött a karhatalmat. A szövetségközi 
bizottság tábornokai azzal a gondolattal foglalkoztak, hogy elutaznak 
Sopronból. A kormány csapatai a király oldalára állott Ostenburgot , 
és embereit elfogták, lefegyverezték és Ostenburg őrnagyot letartóz
tatták. G róf S igray  A ntal főkormánybiztos lemondott és helyette 
Nyugatmagyarország polgári kormánybiztosa A lm ássy  Sán d o r  lett. A 
nagy fejetlenség és bizonytalanság közepette Sopron falain a követ
kező plakát jelent meg:

Nyugatmagyarország főkormánybiztossága.
1024/5. ein.

Hirdetmény.

Köztudomásra juttatom, hogy Magyarország kormányánának rendelkezése 
folytán a rendkívüli viszonyokra való tekintettel Nyugatmagyarország (Vas, Moson 
és Sopron) kormánybiztosi teendőivel bízattam meg. Továbbá tudtára adom minden
kinek, hogy a szombathelyi katonai körletparancsnokságot a mai napon átvettem.

Felhívom ennélfogva Vas, Moson, Sopron vármegyék, valamint ezen vármegyék 
területén lévő városok közönségét, úgyszintén az ezen területen lévő összes hatósá
gokat, közhivatalokat, hogy hivatásukat, kötelességüket a legpontosabban teljesítsék 
és engemet működésemben támogassanak.

Szombathely, 1921. évi október hó 24.
Guilleaume Árpád s. k. 

kormánybiztos, katonai körletparancsnok.

Az újonnan kinevezett főkormánybiztos, aki nemsokára szék
helyét Sopronba tette át, nyomban érintkezésbe lépett a szövetségközi 
bizottság tábornokaival s pár nap múlva elült a vihar, amelynek 
lecsendesítésére sokat tettek gró f B ánffy  és Castagnetto herceg tárgya
lásai, úgy hogy báró Villani Frigyes, aki 1920. évi március havától 
működött Sopronban a m. kír. kormány képviselőjeként a szövet- 
ségközíg katonai bizottságnál és Zsem bery István  főispán nyugodtan 
folytathatták tovább a n épszavazás előkészítésére irányuló, nagy körül
tekintést igénylő fáradságos munkájukat, amelyben kitűnő segítőtársaik 
voltak Jo b b  R ezső  külügyminiszteri osztálytanácsos, Ullein A ntal 
konzuli attaché és Vaczek L a jo s  konzuli irodaigazgató.

Az osztrákok sem maradtak tétlenül. Sehogysem akartak lemon
dani Sopronról. Hatalmas propagandisztikus mozgalmat indítottak meg, 
a népszavazási lajstromok összeállításánál és felülvizsgálásánál a leg
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nagyobb erőszakoskodást fejtették ki, pénzelni kezdtek, röpcédulákat 
csempésztek a városba, egyéni akciókat kezdeményeztek, amelyek 
sokszor véres összetűzésre vezettek, s mindezeknek tetejében állandóan 
panaszkodtak a tábornokok előtt a magyar funkcionáriusokra, vala
mint a K ovács István  és M eiszner E rn ő  vezetése alatt működő magyar 
propaganda-irodára, noha ez a tábornoki bizottság utasításának meg
felelően szigorúan tartózkodott a nyilvános propagandától. Az osztrákok, 
hogy machinációikhoz minél több időt nyerjenek, az átadott nyugat
magyarországi területek megszállását a lehető leglassabban végezték, 
mert ezen huza-vonájukkal szabotálni akarták a velencei egyezménynek 
azt a pontját, amely a tábornokok pacifikálási nyilatkozatának közzé
tételétől számítva 8 napon belül rendeli el a n épszavazás megtartását.

Dacára annak, hogy a magyar kormány hivatalosan közölte 1921. 
évi november hó 6-án csapatainak az egész területről való elvonu
lását és a felkelőknek lefegyverezését, a tábornoki bizottság csak 
1921. december hó 3-án intézte a magyar kormányhoz az alábbi 
jegyzéket:

A szövetséges tábornokoknak van szerencséjük Nagy méltóságodnak tudomá
sára hozni, hogy az 1921. október hó 13-án aláirt velencei egyezmény 11. §-ának 
alkalmazásával december hó 3-án a következő határozatot hozta: a tábornoki 
bizottság megállapítja, hogy Nyugatmagyarország pacifikálása 1921. december hó 3-án 
véget ért. Ferrario tábornok, a bizottság elnöke.

Mivel a központi népszavazási bizottság (Com mission Centrale 
de Plébiscite) bizonyos munkálatokat még nem fejezett be teljesen, 
a népszavazást Sopronban csak december 14-ére, Brennbergben 15-ére 
és a nyolc községben december 16-ára tűzte ki.

1921, december 10-én illetve 12-én váltották föl egymást Sop
ronban a magyar csapatok és a népszavazási területre kirendelt olasz, 
francia és angol csapatok 450 főből álló különítménye, M arini olasz 
ezredes parancsnoksága alatt. A magyar katonaság az entente-csapa- 
tokkal szemben állott fel. A tábornokok elvonultak az arcéi előtt s 
azután a tisztelgő csapatok díszmenetben elvezényeltettek, elsőnek a 
magyar csapatok nyolcas sorokban, majd az angol és a francia kato
naság, végül díszlépésben az olaszok.

A tábornokok szigorúan eltiltották a nyilvános propagandát és 
Gothie ezredes további intézkedésig a soproni lapokat cenzúra alá 
helyezte.

Sopron város és környéke nagy események előtt állott.

IX.
Felvirradt a nagy nap: 1921. december 14, a nevezetes szerda.
A város lakossága már a hajnali órákban talpon volt. Sopron 

város valamennyi templomában megkondultak a harangok. Imára hívják
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A tábornoki bizottság falragaszai.

azokat, akik Istenhez fohászkodnak, hogy tiszta szívvel és remény
kedő bizakodással tehessenek vallomást örök hűségükről. A katholi- 
kusok templomaiban felcsendül a Boldogasszony Anyánk fohásza és 
a hívek szemében megcsillannak a könnycseppek. Az evangélikus 
templomban Zierm ann L a jo s  lelkész magyar és német nyelven az 
oltár előtt a negyedik parancsolatra figyelmeztet: Tiszteljed atyádat 
és anyádat. Ez a parancsolat a hazára is vonatkozik. A haza a mi 
szülőnk, a haza a mi édesanyánk. És aki hitéhez hű, az legyen hű 
a hazájához is. Szereted-e a Te édesanyádat? És a szónokló lelkész 
megremeg, az ő szent érzése átragad a hívekre, hogy azután 
együtt énekeljék mindnyájan elcsukló hangon ; Erős várunk nekünk 
az Isten.

A város különböző részein elhelyezett szavazatszedő bizottságok 
pont 8 órakor kezdték meg működésüket. Minden szavazó bizottság
hoz be kellett osztani egy helybeli magyar pártállású és egy helybeli 
osztrák pártállású bizalmi férfiút, de osztrák pártállású egyetlen egy 
sem jelentkezett. A szavazatszedő bizottságokba a külügyministerium 
részéről Morlin Ervin, L u kács Sim on, Szent-Istvány B é la , R iedel N án 
dor, báró Vest Fedor, Rosthy Ferenc, Mengele Ferenc és Cindric Egon, 
a város részéről pedig Schindler A ndrás, K álm án  Ernő, Gerencsér 
N ándor, F a rk a s  István, K rau tt Rezső, K ovács Sán dor, H eiszler B é la  
és A lm ássy  Zoltán  voltak delegálva.

Alig, hogy megkezdődött a szavazás, a soproni lapok rendkívüli 
kiadása jelent m eg:
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Az osztrák kormány, mivel a szövetségközi tábornoki bizottság visszautasította 
a soproni népszavazás elhalasztására vonatkozó kérelmet, az éjjel visszavonta a 
soproni népszavazáshoz kirendelt megbízottait.

Az osztrák delegátusok már el is hagyták a várost és a környékbeli községek
ből is még a mai nap folyamán elutaznak.

A tábornoki bizottság ennek dacára nem változtat határozaton és a mai nap 
folyamán Sopronban, holnapután pedig a községekben szabályszerűen lefolytatja a 
népszavazást.

A népszavazás mind a nyolc soproni bizottság előtt rendben folyik, a nép 
tömegesen siet az urnákhoz. Sopron hangulata nyugodt és biztos.

Az osztrákoknak újabb mesterkedése tehát szintén csütörtököt 
mondott.

Sopron város nagy napján Sopronért dobogtak Csonkamagyar- 
országon és a határokon túl a magyar szívek. A nemzetgyűlés e napon 
tartott ülésén a magyar nemzet is megemlékezett Sopronról. Mielőtt 
az interpellációkra áttért volna a nemzetgyűlés, gróf Bánffy Miklós 
emelkedett szólásra:

Bejelentem, hogy a mai napon Sopron városában megkezdődött a népszavazás. 
Nem mulaszthatom el ebből az alkalomból, hogy kifejezést ne adjak a megelégedés
nek, hogy a nagyköveti konferencia határozata alapján a lakosságnak módjában áll 
hovátartózandóságáról nyilatkozni, szavazni afölött, hogy magyar akar-e maradni. 
Engedje meg a t. Nemzetgyűlés, hogy Sopron város magyar- és németajkú polgárait 
a szavazás alkalmából innen a nemzetgyűlésből a magyar kormány nevében melegen 
üdvözöljem. (Éljenzés és taps.)

A külügyminiszter szavai után a nemzetgyűlés elnöksége nevében 
Bottlik József elelnök a következőket mondotta :

A miniszter úr kijelentéséhez nekem is van hozzáfűzni valóm. Amikor szivünk 
óhajtása teljesül, amikor Sopron hovátartozandósága felől népszavazás határoz« 
nyugodtan mondhatom, hogy egész lélekkel ott vagyunk Sopronban ama hazafiak 
mellett, akik hitvallást tesznek magyarságuk mellett, akik megígérik, hogy meg fog
ják őrizni az ezeréves kapcsolatot, amely mindig hozzánk fűzte őket. Ez a nép
szavazás, melynek eredménye nem lehet kétséges, kiindulópontja lesz annak a 
folyamatnak, mely a világ lelkiismeretét hivatva van felébreszteni. Az a terület, 
amely most szavaz, megnyilatkozik magyarsága mellett és nem tévedhetek, amikor 
azt mondom, hogy így történt volna ez mindenütt a tőlünk elszakított terü
leteken. Sopron bizonyítéka és kiindulási pontja annak, hogy Magyarország újból 
az lesz, ami volt és visszakerül minden, ami elveszett. (Általános éljenzés és taps.)

Sopronban rendületlenül folyt a szavazás. A betegek és rokkantak 
kocsin vitették magukat a szavazó helyiségbe. A szavazásra jogosult 
19.164 egyén közül 16.947 szavazott le. A szavazók lelkes hangulatára 
jellemző, hogy mikor a Széchenyi-téren az Orsolya rend tulajdonában 
levő házban elhelyezett első számú szavazatszedő bizottsághoz vivő 
lépcsőn a fakorlát és két lépcsőfok a nagyszámú szavazók súlya alatt 
leszakadt, a sebesültek ezekkel a Szávákkal utasították vissza az őket 
bekötözni és kórházba szállítani akaró orvosokat: „Várjanak, előbb 
leszavazunk, mert először jön a kötelesség és csak azután az egészség“ !
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A vidéki szavazatszedő bizottságokba magyar részről a követ
kező polgárok voltak delegálva: Ágfalván Feiler K ároly  biró, Balfon 
L au ft Gilbert ev. lelkész, Fertőbozon Ja k s ic  Jó z se f  kereskedő, Fertő
rákoson Thurner T am ás jegyző, Harkán Priickler Tófor biró, Kópházán 
E gresié  Sán d o r  biró, Nagyczenken M agyar M ihály biró és Sopron- 
bánfalván Stram m er M áty ás biró.

A szavazás lezajlása után megtörtént a városi és vidéki szava
zatok együttes megszámlálása, de a magyar győzelemben senkísem 
kételkedett, legfeljebb csak a szavazatok arányszáma tekintetében 
oszlottak meg a vélemények. Voltak olyanok, akik azt mondották, 
hogy az osztrákok Sopronban még ezer szavazatot sem tudnak össze
hozni. A Sopronban leadott érvényes szavazatok közül Ausztriára 
4620 és Magyarországra 12.327 szavazat esett.

Az eredmény hivatalos kihirdetése a városban óriási örömet 
keltett. Az emberek egymásra borultak és összeölelkeztek. A harangok 
teljes egy óra hosszat kongva-bongva hirdették a messze környéknek, 
hogy Sopron és vidéke magyar maradt.

Nyomban az eredmény hivatalos kihirdetése után megszólalt 
Zsem bery főispán telefonja a templom-utcai Esterházy palotában levő 
hivatales helyiségében. Bécsújhelyből hívták fel, ahonnan az osztrákok 
még mindig reménykedve, a hivatalos eredmény után érdeklődtek. 
Zsem bery főispán a telefonon keresztül egy pillanatnyi türelmet kért: 
kinyitotta az ablakot, kitartotta a telefonkagylót, amelybe balról a 
bencések templomának és jobbról az evangélikus templom összes 
harangjai belekongatták az osztrákoknak az — eredményt.

Sopron város diadalmámorában sem feledkezett meg azokról, 
akik lehetővé tették, hogy hűségét bebizonyíthassa. A város küldött
sége 1921. december hó 22-én Thurner M ihály polgármester vezeté
sével felkereste gró f Bethlen István  miniszterelnököt, hogy a Velen
cében kivívott sikereiért hálájukat tolmácsolják és utána a küldöttség 
Horthy M iklós, Magyarország főméltóságú kormányzója elé járult, aki 
előtt kifejezték Sopron város hódolatát.

X.
Sopron város lakossága francia, magyar és német nyelvű plakát 

előtt csoportosul:

Szövetségközi Tábornoki Bizottság.

A népszavazási terület átadása.

A szövetségközi tábornoki bizottság igazolja a népszavazásnak a központi bi
zottság által december hó 18-án közzétett eredményét.

A Nagykövetek Tanácsa ezt az eredményt jóváhagyta.
Ennek folytán és a velencei szerződés értelmében a népszavazási terület
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Magyarország birtokába kerül, amely állam a területet a Szövetségközi Tábornoki 
Bizottságtól 1922. évi január hó 1-én veszi át.

Sopron, 1921. december hó 24-én.
Ferrario

tábornok, a Szövetségközi Tábornoki 
Bizottság elnöke.

Az újévi átadásra az ország minden részéből a város örömében 
osztozni akaró kiküldöttek és küldöttségek jelentek meg. A város 
fellobogózva, ünnepi díszben, minden ablakban nemzetiszínü papír
szalagok, amelyeken ilyen felírások olvashatók : M agyarok m aradtu n k ! 
Istennek h á la !  Rendületlenül! Treu geblieben ! In Ewigkeit, A m en ! 
Harangzúgás. Ünneplő ruhában ünneplő arcok. A reggeli hálaadó
istentiszteletek után megkezdődik a katonaság felvonulása. A vár
kerületi Boldogasszony szobrától kiindulva a Széchenyi-térre mene
telnek a körgallérba öltözött olaszok, a lapossipkás francia alpesi 
vadászok, a megtermett elegáns angolok, akiket a nemzeti hadsereg 
négy százada követett Kirchner ezredes vezetésével. A Széchenyi- 
térre érve az entente-katonaság a Széchenyi-palota előtt, a magyar 
katonaság pedig a főposta és a lyceum épületével szemben állott fel. 
A tábornokok együttesen haladnak el a feszesen tisztelgő csapatok 
arcéle előtt. A közönség hangosan éljenezi a tábornokokat, akiket 
láthatóan meglep ez a nem várt ünneplés. A csapatszemle után a 
katonaság elvonult a laktanyákba, a tábornokok pedig a II. Rákóczi 
Ferenc-utcai katonai tiszti leánynevelő-intézetbe mentek, ahol déli 
12 órakor kezdetét vette az átadási aktus, amely Sopron várost és 
a környékbeli nyolc községet a magyar imperiumnak visszaadta.

Az asztal körül helyet foglal Ferrario  olasz, Gorton angol, 
Ham elin  francia és Guilleaum e magyar tábornok, továbbá Coppi ezredes 
és Ullein konzuli attaché. Ham elin  felolvassa az átadási jegyzőkönyvet:

A szövetséges tábornokok kellőképen felhatalmazva a nagyköveti tanácsban 
képviselt szövetséges nagyhatalmak részéről,

miután 1921. október 3-án a régi magyar királyság azon területei, amelyek a 
trianoni békeszerződés II. része első szakaszának 27. pontjában megállapított hatá
rokon túl fekszenek, a magyar királyi kormánytól átvették,

és miután ezeket a területeket, a soproni népszavazási terület kivételével, 
az 1921. december 3-án a mellékelt jegyzőkönyv szerint a Velencében 1921. októ
ber 13-án megkötött szerződés II. §-ának értelmében az osztrák köztársaságnak 
átadták,

és miután 1921. december hó 24-én értesítést kaptak, hogy a népszavazás 
eredményét, amelynek következtében a népszavazási terület Magyarország birtokába 
kerül, a Nagykövetek Tanácsa jóváhagyta,

kijelentik, hogy a nevezett területet Magyarországnak átadják.

A jegyzőkönyv ellen senkinek észrevétele nem lévén, miután 
H am elin  tábornok felolvasta még az osztrákokkal 1921. december hó 
5-én felvett jegyzőkönyvei is, amelyben a nyugatmagyarországi terü
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letek átvételének elismeréséről van szó, a tábornokok aláírták az át
adási jegyzőkönyvet, aminek megtörténte után Ferrario olasz tábornok 
francia nyelven annak a reményének adott kifejezést, hogy azok a 
kérdések, amelyek Magyarország és Ausztria között a jövőben még 
felmerülhetnek, a két állam között a legengedékenyebb szellemben 
fognak megoldást találni.

Erre Guilleaum e Á rp ád  tábornok köszönetét mondott a tábor
nokoknak azért a loyalis, lovagias magatartásért és teljes pártatlan
ságért, amelyet a népszavazás előtt és alatt tanúsítottak, kijelentvén, 
hogy az az ünnepélyes pillanat, amelyben aláírta a jegyzőkönyvet, 
életének legörvendetesebb eseménye.

Időközben bejött a városba a népszavazási terület nyolc köz
ségéből nemzeti színű zászlók alatt egy körülbelül 2000 főből álló 
küldöttség, amely a városháza elé vonulva német nyelven üdvözölte 
a magyarnak maradt Sopron polgármesterét, Thurner Mihályt, aki 
magyar és német nyelvű válaszában viharos tetszésre talált azzal a 
kijelentésével, hogy a 70 millió német büszkén fog Sopron és kör
nyékeinek németéire mutatni, mondván: „ezek derék, becsületes 
németek voltak, akik hazájukat nem árulták el“.

Amikor az ünneplések már elmúltak, a soproni társadalomból 
kiindult kívánság folytán megjelent a városban K án y a K álm án  rk. 
követ és megh. miniszter, Sopron szülöttje, aki a külügyminisztériumban 
a diplomácia szövevényes szálait olyan eredményesen irányította, s 
ekkor a hivatalos körök és testületek meghatottan ünnepelték őt, aki 
minden nyilvános ünnepléstől távol kívánt maradni.

A soproni népszavazási terület lakosságának a magyar állam 
iránt tanúsított tántoríthatatlan hűségét a magyar nemzetgyűlés örök 
emlékezetűi az 1922. évi XXIX. törvénycikkbe iktatta, elhatározván 
Sopron város területén e történelmi esemény jelentőségéhez méltó 
emlékműnek a felállítását, és Sopron sz, kir. város címerét a „civitas  
fidelissim a“ jeligével egészítette ki. E törvény mondja, amit mind
nyájan hiszünk és vallunk: A hűséges ragaszkodás e megnyilatkozása 
a magyar haza minden fiában megerősítette a boldogabb jövő be
következésébe és az Isteni igazság örök diadalába vetett reménységet.

Dr. Träger Ernő.
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A Ferenc József-tér.

AVE CIVITAS FIDELISSIMA.

Életem legszebb emlékei között él az az emlék, amely Sopronhoz 
kapcsolja a lelkemet.

Meseszerű ódon város. Régi mese jut eszembe, valahányszor 
sorsára gondolok.

Volt egyszer hol nem volt, volt egyszer egy város, amelyben 
egy csodaszép királykisasszony élt a bástyás falak között, a megbarnúlt 
öreg tetők és magas tornyok tövén. Történt azután, hogy valamelyik 
téli estén, kengyelfutók érkeztek nyugat felől a bástyafalak alá és 
felkiáltották az őrségnek: három holdváltozás múltával ismét vissza
térnek és elviszik magukkal a szép királyleányt. Az őrök fegyverhez 
kaptak. Elszántan rivalták le a magasból: Nem adjuk, megóvjuk, meg
tartjuk ! A kengyelfutók gonoszúl nevettek és elmenőben fenyegetően 
kiálltották vissza, hogy nincs oly hatalom, mely a királykiasszonyt 
megvédelmezhetné.

A hír futni kezdett, nyargalt utcáról-utcára, mint viharban a tűz 
és hirtelen bejárta a várost. Nagy riadalom támadt. A polgárok cso
portokba verődtek, izgatott hangok hallatszottak. A szűk sikátorokban, 
a kapuk boltozása alatt tanakodtak az emberek, törték a fejüket, 
mitévők legyenek? Hogyan védelmezzék meg szép királykisasszo
nyukat a napnyugat felől fenyegető rablók elől?

94



Az izgalom óráról-órára növekedett. A piactéren már zsibongott, 
jajveszékelt a tömeg. A rácsos ablakokon át kétségbeesetten sóhaj
tottak ki a szobák és a tornyokra, a csúcsos tetőkre felszálltak a 
fekete zászlók. Azután így áll az elfeketült város az ég alatt és a 
napok vigasztalanúl múltak egymás után. Közben jöttek bölcsek és 
katonák, bűvészek és varázslók s mindenki mondott valamit, de senki 
sem tudott segíteni. Egy szegény kis vándorló is arra vetődött akko
riban. Megállt a piactéren, sokáig hallgatta a bánatos polgárok keservét, 
majd nagyot gondolkozott és azt mondta nekik, hogy itt már se böl
csek, sem katonák nem segíthetnek, csak egyetlen varázsszer segíthet 
a kerek világon: a királykisasszony m aga! Indúljon el éjnek-éjsza- 
káján csatlósok és szolgák nélkül, egyedül, magányosan, menjen ki 
a városkapun fel a hegyre, le a völgybe és szedjen annyi rózsát, 
hogy körülfonhassa velük a homlokát.

A városi polgárok szomorúan rázták a fejüket, mert hiszen tél
idő volt, hó takarta a tetőket és tornyokat, a hegyet és völgyet és 
rózsák nem nyíltak sehol. De még ha nyíltak volna, akkor is őrült 
beszéd volt a vándorló beszéde. Hogyan indulhatna útnak egy király
kisasszony, éjnek éjszakáján, kiséret nélkül, magányosan ?

Megint sóhajtozott és jajveszékelt a város, megint tanakodtak a 
polgárok az utcák szögletén, fejük felett pedig suhogtak a fekete 
zászlók a szélben.

Hogy a mesében azután mi történt, az elmosódott a fejemben. 
Az idő elfújta a történet végét. Hosszú éveken át nem gondoltam rá. 
Csak akkor jutott ismét eszembe, amikor egy napon mély fehér hóban 
egy fekete várost láttam a hegyen, melynek tornyain és tetőin gyász
lobogók inogtak a szélben. Csak akkor jutott eszembe a királykisasz- 
szony régi meséje és a vándorló tanácsa, miként menekülhetne a 
veszedelemből ?

Itt már nem segíthetnek a bölcsek, sem a katonák. Éjnek éjsza
káján induljon el magányosan, kiséret nélkül, egyedül . . .

Ezt mondta a vándorló a mesében, amikor a mesebeli fekete 
város piacán áthaladt. És ahogy vándorolva a veszendő Sopronban, 
a valóság gyászoló városában bolyongtam, ezt mondottam én is.

A kicsi utcák, mint egy régi könyv lapjain a finom öreg met
szetek, egymásután, lassan fordúltak előttem. ívelt kapuk tűntek elő, 
rácsos kicsi ablakok maradoztak el, ódon erkélyek, elvénűlt laternák. 
És az emberek lassan, nehezen ballagtak, mintha nagy köveket vin
nének szívükben a fekete zászlók alatt. Itt-ott kicsiny csoportok ve
rődtek össze, tanácskoztak, akár csak annak a mesebeli városnak a 
polgárai, akiktől el akarták venni szép királykisasszonyukat a gonosz 
kengyelfutók. Egy térre értem ekkor: sok földet bejártam, de szebbet 
keveset láttam. Házak tövén a hóból, mint puha fehér márvány me
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dencéből, felhabzott egy kővé vált szökőkút. Felhabzott, megállt és 
megdermedt a magasban a Szentháromság szobra. A benediktinusok 
karcsú tornyának a formája kékes árnyékban hajolt le reá. Borúsan 
kongtak a harangok. A templom alatt emberek álltak. A csoport egyre 
növekedett. Némán jöttek, még egyre jöttek fekete zászlók alatt, szo
morú, könnyes menetekben az utcák torkolatából. Egyszerre gyász
ruhás asszonyok sereglettek elő a kapú alól. Csendesen közeledtek 
felém. A szemük tele volt szenvedéssel és végtelen fájdalommal. „El
akarják venni Sopront . . . "  Azután néhány óra alatt ötezer aláírást 
gyűjtöttek össze. Tiltakozó irat készült annak címezve, akinek a lelke 
amúgy is mindenkinél jobban tiltakozott: az akkori fővezérnek, Ma
gyarország mai kormányzójának. És egy másik tiltakozó irat is készült 
még az ententehatalmak katonai missziója parancsnokának, Vigna olasz 
ezredesnek.

Ki fogja átadni ? Ki szól a parancsnokhoz olaszul a város asszonyai 
nevében? Lépjen elő! És ahelyett, hogy előre lépett volna valaki is 
közülük, visszaléptek mindannyian. Egyszerre elől álltam és a kör 
közepén, a régi vármegyeház termében, szemtől-szembe az idegen 
katonával, élet-halál urával, a város akkori parancsolójával.

így történt, hogy volt egy napja életemnek, amelyen soproni 
asszony voltam én és a soproni asszonyok nevében kértem irgalmat 
a város számára. Már nem tudom, mit mondtam akkor, csak azt 
tudom, hogy az idegen katona szemében felelt egy könny, csak azt 
tudom, hogy amit mondtam hű volt és bátor, igaz és erős.

Másnap búcsúztam el Soprontól, vittem a feliratban Sopron 
üzenetét a fővezérnek, vittem szívemben a fájdalmát az országnak. 
Az élet és a kötelesség másfelé parancsolt. A vonat lassan indult 
velem, mégegyszer visszanéztem. Lenn a sínek mentén fiatal leányok 
futottak könnyes szemmel, kendőt lobogtatva. Egyszerre éreztem, 
hogy még mondanom kell valamit nekik és erős hittel kiáltottam feléjük: 
Viszontlátásra Sopronban, a magyar Sopronban!

Hónapok múltak, eljött a nyugatmagyarországi felkelés hősies 
ideje, majd eljött a soproni népszavazás napja. Nem lehettem ott, de 
a gondolatom a városban volt és távol tőle együtt virrasztottam minden 
virrasztójával, egvütt szenvedtem minden szenvedőjével, együtt sza
vaztam minden szavazójával.

Debrecenben voltam azon a napon. Egy színpadról beszéltem a 
közönséghez és megvallom, soha rosszabbúl nem beszéltem. Minden 
gondolatom a magyarságáért vívódó Sopronban volt, mely akkor nem
csak saját nevében döntött, de döntött valamennyi megszállt magyar 
város nevében is. Mert ha a soproni népszavazás oda adta volna az 
ősi várost a rablóknak, vájjon hogyan hinnék el valaha az ellenséges 
hatalmak, hogy a többi elrablott táj hazavágyódik Magyarországra?
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Rosszul beszéltem aznap Debreczenben, Agyamban szorongó 
kérdések tolongtak: elvész-e vagy megmarad? A szívem mint félrevert 
harang dongott a mellemben, a szemem nem oda nézett, ahová látott, 
elnézett, messzire el, Sopron felé. És mialatt, a beszéd után, a szín
padon kívül, a színfalak között, önmagámmal elégedetlenül tépelődtem, 
egyszerre jött Csóka, Debrecen derék polgármestere. Lázasan és mégis 
meghatottan egy táviratot tartott elém: „Olvassa és mondja meg 
Debreczennek, mondja meg maga, így szebb lesz“. így jutott nekem 
a feledhetetlen feladat, hogy én hirdessem ki Debrecen közönsége 
előtt, hogy Sopron a miénk maradi!

A közönyösnek vádolt város szemét elfutotta a könny, a lelke 
megremegett és sohasem fogom elfelejteni azt az ezerhangú, nagy 
ujjongó kiáltást, mely megrázta körülöttem a falakat, mintha útat 
akarna törni magának, hogy végig vigye a hírt a rónán: Sopron a 
mienk maradt! . . .

Azután mégegyszer láttam Sopront egy nagy órájában, akkor, 
amikor az egész ország magyar asszonyai ünnepelték, vendégelték a 
város és a környék ifjúságát, a győztes felkelőket. Láttam nemzeti 
színű lobogók tengerében az áldott tetőket, a karcsú tornyokat, láttam 
ablakokon és ajtókon a kiragasztott piros, fehér zöld papírszalagokat 
és olvastam utcáról-utcára véges-végig mindenütt az újjongó felírást: 
„Magyarok maradtunk!“

És akkor egyszerre, mint tükröződése egy elmúlt képnek, meg
jelent a háromszinű virágzásban álló város felett a gyászlobogós fekete 
város látomása. A szép királykisasszony, akit napnyugat rablói el 
akartak hurcolni magukkal, aki megmentette önmagát.

Nagy szenvedésben egyedül vagyunk mi emberek. Nagy veszély 
óráiban egyedül vannak egyének, városok, országok, nemzetek és ha 
önmagukon nem segítenek, úgy senki sem segít.

Sopron segített önmagán. A szép királykisasszony meghallgatta 
a vándorló tanácsát és éjnek éjszakáján útnak eredt magányosan. 
Elindult a völgybe, a hegyre, de nem rózsát szedni ment a hóban, 
hanem magyar cserfalombot koszorúnak, mely örökre ott marad Sopron, 
a Civitas fidelissima szép homlokán.

Tormay Cecile.
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A bencések temploma és a vármegyeháza, oldalt a Fabricius-ház és Lackner Kristóf háza.

SOPRON MŰEMLÉKEI.

Sok száz esztendő az az idő, amelyen át Sopron falai között 
munkáspolgári élet folyt, sok száz esztendő, amely idő során hol 
szerencsés, hol küzdéssel teljes volt polgárainak sorsa. Születtek, 
küzdöttek, elmúltak, emlékükről megfakult régi írásokon kívül alig 
beszél már más, mint a kövek, melyeket ők hordottak rakásra, ők 
raktak épületekké, hogy legalább részben ránk maradva, beszéljenek 
nekünk azokról, akik ezt a várost felépítették.

Felépítették, nem egyszer, de sokszor — hisz annyiszor dőlt 
romba a város — és minden újraépítéskor, bár mindig megsemmisült 
valami a régiből, mindig új és új emlékek alapját rakták le a késői 
utódok számára.

Ezért joggal mondhatjuk, hogy elsősorban maga az egész város 
is műemlék. Hisz mai napig is alig terjed túl azokon a falakon, 
amelyekkel a régi Sopron, a régi szabad királyi város büszke polgárai 
övezték városukat, amely jórészben ma is úgy tárul szemünk elé, 
mint ők megépítették. Ennek a városnak az utcái még a régiek, az 
az utcák tele vannak olyan házakkal, amelyek régi és még régibb 
korok jeleit viselik magukon, és az emberek szerényebb épületei 
közül ma is úgy emelkednek ég felé Istennek házai, mint javarészük 
már sok-sok száz év óta.

Éppen ezek a templomok azok, amelyek Sopronnak tulajdon
képpeni műemlékei. Ezek mind a korábbi vagy későbbi gót stílus 
termékei.

Római építészeti emlék Sopronban a föld fölött nem maradt. A
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román stílusnak pedig csak nyomai maradtak meg, jóllehet 
nem lehet kétségbe vonni, hogy voltak Sopronnak ebben 
a stílusban emelt épületei is. De ezek nem maradtak ránk, 
még pedig főként azért nem, mert helyet kellett adniuk a 
gót stílus kivirágzása korában helyükbe emelt templomoknak. 

A gót stílust Sopronba is azok hozták be, akik azt
Magyarországon ál
talában elterjesztet
ték: a német pol
gárok és a kolduló 

szerzetesrendek, 
amelyek közül a 
ferencrendiek Sop
ronba is hamar be
telepedtek.

A Szt.-Míhály templom. A gót stílusnak,
mely Buda kivételével az egész Dunántúlon seholsem hozott létre 
annyi emléket, mint Sopronban, soproni két legszebb emléke, a mai 
bencéstemplom, mely a ferencrendieké volt és a Szt. Mihály-templom,
ennek a két tényezőnek köszöni létét.

A Szent Mihály-plébániatemplom, Sopronnak legnagyobb temploma, 
a XIII. századtól a XV. századig épült. A XIII. század második feléből
valók a három hajó és a torony alsó részei, a XIV. századból való
a kereszthajó és a XV. századból, még pedig az 1482. és 1489. 
évekből a szentély, a sekrestye, az orgona-karzat és a torony nagy
ablakos felső része a sisakkal együtt.

Ezeken a részeken meg is látszik, hogy nem egy kor Ízlése és 
építészeti forma-nyelve emelte őket. Az oldalhajók tiszta román fél
köríves frízzel díszített hatalmas falaiba vágott keskeny ablakok és a 
kifejlett gót díszítésű szentély hatalmas ablakai világosan mutatják, 
hogy milyen nagy út vezet a gót stílus kezdeteitől annak késői 
kifejlődéséig. Persze, a századok folyamán, különböző Ízlésben való 
építésnek megmutatkoznak a nyomai abban, hogy a templom egyes 
részei egymásközt nem mutatják azt az összhangot, amelyet csak az 
egységes és következetesen véghez vitt terv biztosíthat.

E tekintetben jellemző a toronynak és a templomépületnek arány
talansága, ami azért nem esik súlyosan a latba, mert a templom 
helyzeténél fogva csak elejéről, a torony felől vagy a szentély felől 
mutatkozik meg a szemlélőnek. De ha a templomot például a Kuruc- 
domb tájékáról szemléljük, ahonnan déli oldalát egész kiterjedésében 
láthatjuk, rögtön feltűnik, hogy a hosszú és magas templomépülethez 
képest a zömök hatást tevő torony háttérbe szőrül. A templom 
nyomja a tornyot. De ha a szentélyt a kereszthajóig elfödve, csak a
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templom hajóját 
nézzük'a toronnyal, 
az az érzésünk van, 
hogy a torony meg
nyúlik, a hajónak 
az aránytalanul ma
gas tetőzet terhelte 
tömegét szinte ma
gával rántja a ma
gasba. Ezért, és 
figyelembe véve a 
toronynak tömör 
súlyosságát, ami 
inkább a román, 
mint a gót stílus 
szellemének felel 

meg, valószínű, 
hogy a tornyot még 
a XIII. századbeli 
templomhoz szab
ták, felső részének 
XV-ik századbeli 
részletei pedig in
kább átépítésnek, 
mint újjáépítésnek 
köszönik eredetü
ket.

A torony alatti
A bencesek tem plom a. 7

főkapun belépve a
templomba, megkap bennünket az a tágas térhatás, amely ezt a 
templomot messze földön páratlanná teszi. Az oldalhajók erős támasztó
pillérekkel ellátott szokatlanúl magas fala megbírja a főhajó boltozatá
nak a súlyát és ezért nehéz pillérek helyett aránylag könnyed oszlo
pokat lehetett a főhajó és az oldalhajók közé helyezni.

A feltűnően keskeny kereszthajón túl, mely a főfalaktól nem 
ugrik ki, van a szélességéhez képest hosszú szentély, melynek záródásán 
alkalmazott hatalmas ablakai a szentély oldalfalainak ablaktalanságával 
és a hajóknak csak az oldalhajók keskeny ablakain át történő meg
világításával szemben festői hatásúak.

Mindent összevéve, a Szt. Mihály-templom, — melyet id. Storno 
Ferenc 1863—1866. állított helyre, — Sopronnak egyik legszebb és 
a város képét jellemző dísze.

A Szt. Mihály-templom mellett van dél felől a Szt. Jakab-kápolna,
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amely egyedül ma
radt ránk azok kö
zül a középkori 
kápolnák közül, 

amelyek valaha a 
Szt.-Mihály tem
plom körül állottak.

Ez a kápolna, 
amely csontházat is 
foglal magában, a 
XIII-ik században, 
annak is inkább 
első felében épült, 

alkotó-elemei a 
román stílusból a 
gótba átvezető át
meneti és korai gót 
stílusnak.

A kápolna maga 
nyolcszögű, keleti 
oldalához csatlako
zik a gót jellegű 
kis szentély. Az 
éj szaki oldalon van 
á bejáró, melynek 
ajtaja fölött félkör
ívben a germán 
mithológiai Iggdrasil 
fája van keresztény 
felfogásban ábrázolva, tiszta román |  stílusú jdomborműben. Belül a 
falak körül ^csúcsíves fülkék vannak, ^melyek ülőhelyül szolgáltak. 

A kápolna belsejét ifj. Storno Ferenc falfestményei díszítik,
A Bécsi-domb oldalán elterülő városrésznek még két temploma 

van, mely a gótika idejéből maradt ránk.
Az egyik a Szent János-templom a Bécsi-utcában, mely a soproni 

János-lovagok házi temploma volt. A helyén a XIII. század elején 
épült az első templom, de a mai épület 1484-ből való. Kicsiny, egy
szerű templom, de művészi bordák, gerincek alkotta mennyezete 
remekmű. Storno Ferenc restaurálta 1890-ben.

A másik a Szent Lélek-templom, az Ikvahid közelében, amely 
szintén a XIII. század elejéről származik. Még a gót stílus uralkodása 
idején átépíthették, de a későbbi átalakítások és toldások gót jellegéből 
kivetkőztették. Régi állapotára csak némi jelek mutatnak, ezek közül

A bencések templomának belseje.
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Herceg Esterházy palotája (hajdan az Oláhok és Dersffyek háza).

legérdekesebb a templom déli sarkán ülő kis hatszögű gótikus 
torony.

Sopronnak a Szí. Mihály-templom mellett legnevezetesebb gót- 
stílusú műemléke a mai bencés templom, amely 1787-ig a ferenc- 
rendieké volt, akik még a XIII. században telepedtek meg Sopronban. 
Ők, vagy nekik építették ezt a templomot, még pedig a XIII. és XIV. 
századok fordulója körül. A templom faragott mészkőből gondosan 
emelt épület, amilyen a szegény ferencesektől aligha tellett. De ha 
elfogadjuk, hogy a mai belváros alapítása ugyanerre az időre esik, 
akkor aligha tévedünk, ha a templom építőinek a soproni polgárokat 
tarjuk, akik a mindenütt oly szeretettel fogadott ferenceseknek és új 
városuk számára maguknak is a tőlük kitelhető áldozattal igyekeztek 
templomot építeni. Hiszen a ferencrend volt az első igazi városlakó 
szerzetesrend. A számukra kötelezőleg előírt kézimunka és általános 
szegénység, valamint a bűnbánathirdetés és lelkipásztorkodás főként 
a városokra utalta az alapítójuk derűs buzgalmával érkező barátokat, 
akik a fejlődő városi polgárságnak éppen azt hozták, ami után az az 
akkori társadalmi és művelődési mozgalmak között legjobban sóvárgott: 
az igazi vallásos nevelést és a demokratikus példaadást.

A templom, amely a Szent-Mihály-templomnak alig fele, két

102
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különböző hatású részre oszlik. Az egyik a csaknem négyzetes hajó, 
a másik az ezzel majdnem egyenlő hosszú szentély.

A három hajó, amelyet magas, de keskenyebb ablakok világí
tanak, a szentéllyel egyidős ugyan, de mai alakjában a XV. század 
végén történt késői gót átalakítás képét mutatja. De éppen ez az 
átalakítás adja meg a templom ezen részének a varázsát, a levegős, 
égbetörő magasságot, mert ekkor emelték fel a két oldalhajót a főhajó 
magasságára, így hozva létre a mai csarnoktemplomot. Igaz, hogy az 
átalakításkor alkalmazott késői gót díszítő részek nem mérkőzhetnek 
szépségben a régi eredetiekkel.

Ezek adják meg a szentély jellegét, amely nagy ablakaival elegáns, 
könnyed felépítésével csupa szépség és báj.

Sikeresen mérkőzik vele a karcsú, égretörő torony is, amely 
egységes megtervezésével, egyszerű, de arányos felépítésével egyike 
a legszebb gótikus tornyoknak. Feltűnő a toronynak, amely a régi 
főbejáratot is magában foglalja, a szokatlan elhelyezése. Mert sem 
nem a templom nyugati végén áll, sem nem, — amint ferences-tem
plomoknál szokásos, — a sekrestye fölött, hanem az északi oldal 
közepén. Hogy ennek mi az oka, azt nem tudom, de azt hiszem, hogy 
összefügg a főtér, illetve a vásártér berendezésével, amelyen soha-
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sem leheti elég a hely; talán ezért 
nem lehetett a templom nyugati vé
gén a torony és a bejárás számára 
külön helyet elfoglalni.

A templom melletti kolostorban 
van az úgynevezett káptalanház vagy 
a ferencesek régi temploma, amely 
román és gót elemeket egyesít magá
ban. Ennek az építménynek, amely
nek fő szépségét érdekes szobrászati 
díszítései adják meg, úgy rendeltetése 
mint építési ideje vitás. De Sopron 
legérdekesebb műemlékei közé tar
tozik.

Sopron gótikus műemlékei közé 
tartozik a Szent-György káptalantem
plom is, amely valószinűleg régi ká
polna helyén a XIV. században vagy 
a XV. század közepén épült, vagy 
ekkor alakíttatott át. Az egységes gót 
felépítésű templomot a jezsuiták, kik 

1682— 1781-ig bírták, barokk templommá alakították át, amelyen a 
gót ívezet alig tűnik fel. Gazdag stukkó-díszítése van.

A Soprontól mintegy 2 km-nyire a balfi-út mellett álló XIII. 
századbeli Rastkreuz, a XV. századbeli Lénárdoszlop a Kurucdoinb 
alján, a máriacelli kereszt a bécsi kapú előtt és még egy kis emlékmű 
a pozsonyi út mellett azok a kisebb építészeti emlékek, amelyek a 
gótikus korból ránk maradtak. Sopron egyéb épületein itt-ott még 
láthatók gótikus nyomok, amelyek bár jelentéktelenek, a régi Sopron 
megbecsülésre méltó emlékei.

A gót stílus korszakának bezárulásával Sopronban megszűnt a 
nagyobb arányú építkezés. Az egyidejűleg beköszöntött reformáció és 
az azt követő vallási viszályok kora nem volt alkalmas arra, hogy 
egyházi épületeket teremtsen. Nagyobbszabású világiak létrehozatalára 
pedig nem volt még szükségesség. Nem is épült ilyen más, mint a 
renaissance stílúsu régi városháza, amely elég szerény épület volt 
ugyan, de mégis megérdemelte volna, hogy 1894-ben az újnak építése 
miatt áldozatúl ne essék. Azt hiszem, hogy ma már sok sopronival 
együtt mondhatom, hogy kár volt lebontani.

Meg kell még emlékeznünk a tűztoronyról, azaz várostoronyról, 
amely Sopronnak szinte címere. Mai alakjában az 1676. évi óriási 
tűzvész után épült fel, akkor kapta renaissance díszítését és a régi 
oromzatos védőfolyosóból átalakított szép oszlopos kör-tornácát. Alsó

A Fabricius-ház loggiái.
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hengeres része az eredeti torony, a város 
kapu- és fő-tornya volt. (Donjon, vagy 
Berchfrit.) Alsó részén vezetett keresztül 
a kapuzat, emeleteibe csak a körfalról le
hetett a kapuboltozat fölött bejutni.

Különben Sopront a renaissance és 
a bárok idejében csak a magánépítkezés 
díszesítette. Bár ez annyi csinos, sőt szép 
épületet teremtett, hogy a város belső 
részeinek jellegét ma is ezek adják meg, 
az ebből a korból való épületek mégis 
csak többnyire szerény lakóházak. Ezek 
hűen kifejezik építtetőiknek, az öntudatos, 
vagyonos, de egyszerű életű polgároknak 
jellemét, de nagyobb művészi igényeknek 
nem akarnak megfelelni. A pihenökereszt.

Ha még megemlítem, hogy a XVII. és 
XVIII. századokból jelentékeny számú és művészi értékű szobrászati 
munka, főként sírkő, maradt meg Sopronban, mindent felsoroltam, 
amit ilyen rövid áttekintésben Sopron műemlékeiről mondani lehet.

De nem tagadhatom meg magamtól, hogy ki ne fejezzem azt a 
kívánságot, hogy Sopron műemlékeit, még a szerényebbeket is, minél 
tovább megkímélje az idők vasfoga és a sokszor kegyeletien újító 
szellem. Gergely Endre.

Szószék Eggenberg hercegnő házának udvarában.



A soproni színház.

SOPRON A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETBEN.

Sopron egyike Magyarország legintelligensebb városainak. Ennek 
bizonyítékaképpen csak két történeti adatra hivatkozom. Az egyik az, 
hogy Lackner Kristóf dr. (1571—1631) Sopron legkiválóbb, művészlelkű 
polgármestere, 1604-ben megalakította Sopronban a tudós társaságot 
(Studentenbund, Foedus Studiosorum). Payr Sándor könyvéből tudjuk, 
hogy ez nem a mai értelemben vett irodalmi társaság volt. A művelt 
lakosságot foglalta egybe, könyvek és személyes érintkezés útján ter
jesztette a kultúrát, tanulókat segélyezett. Tagja csak nemes és egye
temen járt ember lehetett. Az alapszabályokat maga Lackner Kristóf 
készítette, aki ennél a munkánál valószinűleg külföldi mintát tartott 
szem előtt. A társaság 1674-ig állott fenn. *

A másik adat az, hogy Sopron első kőszinházát 1769. október 
15-én avatták fel.

Sopron irodalomtörténeti vonatkozásai között országos értékek
kel, nagy nevek elindulásaival és megpihenéseivel találkozunk. Két
ségtelen, hogy mindezekre maradandó hatással volt Sopron közvetlen 
vidékének csodálatos szépsége és a város ódon külseje, amely sok 
helyen még ma is zavartalan történeti impressziók forrása.

Már az első név, amelyről szólnunk kell, irodalomtörténeti szem
pontból rendkívül fontos. Rát Mátyás (1749— 1810), aki 1780-ban 
Pozsonyban megindította az első magyar hírlapot, a Magyar Hírmon
dót, iskoláit Modoron, Pozsonyban és a soproni evangélikus lyceum- 
ban végezte. Soproni tartózkodása után beutazta az országot, majd 
Göttingába ment az egyetemre. Innen újra Sopronba került, úgyhogy 
pontosan megállapítható, hogy 1778-ban Sopronban tartózkodott. Po
zsonyba kerülésével Sopronnal elveszítette a kapcsolatot. Három évig 
szerkesztette a Magyar Hírmondót s már 1782-ben szülővárosának, 
Győrnek a lelkésze lett. Itt folytatta tovább főképpen egyházi jellegű 
írói munkálkodását.
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A XVIII. század 
kilencvenes évei
nek vajúdása Sop
ronban is nagyon 
érdekes irodalom- 
történeti jelenség
gel szolgált. A sop
roni evangélikus 

lyceum kebelében 
ugyanis Magyar 
Társaság néven 

megalakult az isko
lai önképzőkörök 
őse. Irodalomtörté
neti jelentősége az, 
hogy első formája 
tisztán a magyar 

nyelv művelését 
szolgálta s az, hogy 
tápot és ösztönzést 
nyújtott egész gárda 
magyar író munká
jához.

A Magyar Tár- 
saságot Kis János 
kezdeményezésére 
öt lelkes magyar 
diák alapította: Kis

János, Németh 
László, Potyondi 

László, Hrabovszky 
István és Halasy ^is J ános síria-
Mihály. Az alaku
lást, amely 1790. március 20-án történt, nagy örömmel fogadták az 
akkori magyar írók és különösen Péczeli József. A társaság vezére 
minden valószínűség szerint Kis János volt. Hetenkint egyszer össze
gyülekeztek, munkáikat felolvasták, könyveket ismertettek, vitatkoz
tak. Volt kisded könyvtáruk, járattak folyóiratokat. Az év végén 11 
új tagot választottak Úgy látszik, hogy a tulajdonképpeni szervez
kedés 1791-ben és 92-ben történt. 1791-ben választották ugyanis 
meg főjegyzőnek Zígán Jánost, 1792-ben pedig Lakatos Jánost. Első 
elnök (akkor még elölülő) Raits Péter, az általános szeretetnek örvendő 
lyceumi tanár volt, akit 1792. szeptember 29-én választottak meg. 
Főjegyző volt 1803—1805-ben Döbrentei Gábor is, 1840—42-ben pedig 
Pákh Albert.

A Magyar Társaság legelső katonái közül nem egy vetette 
magát bele a XIX. század elejének irodalmi hullámzásába és a nemzeti 
kultúráért szívvel és tollal vívott harcokban nem egy aratott jelen
tékeny diadalt.

Kis János, a Magyar Társaság megteremtője 1770. szept. 22-én 
született Rábaszentandráson. Jobbágyszülők gyermeke volt, akik 
rendkívüli tehetségére való tekintettel, a soproni lyceumban taníttatták.
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1791-ben már Göttingában, majd Jénában 
tanult. Visszajőve megházasodott és Győr-, 
Vas- és Sopronmegyében lelkészkedett. 
Egyházi teendői mellett szorgalmasan mű
velte az irodalmat. Kazinczy Ferencnek ba
rátja volt. Részt vett a Magyar Tudomá
nyos Akadémia megteremtésében és annak 
rendes tagjává lett. 1812-ben, mint soproni 
prédikátort, a dunántúli egyházkerület 
szuperintendensévé választották s mint ilyen 
halt meg munkás és dicsőséges élet után 
1846. február 19-én Sopronban.

Kis János irodalmi munkálkodása rend
kívül gazdag és sok rétü. Vei sei 3 kötet
ben jelentek meg 1815-ben Pesten. A versek 

a németes iskolába sorozzák s költészetének legnagyobb része, Pintér 
Jenő megállapítása szerint, német utánköltés. Tény az, hogy irodalom
történeti jelentősége nem olyan nagy, mint amekkorának kortársai, 
maga Kazinczy is, elképzelték. Kazinczy ezt írja róla: „Szuperintendes 
Kis ur Himfyvel és Berzsenyi barátjával azt a tetőt érte el, amely íróink 
által mindeddig meghágva nem vala". Nem, Kis János nem Kisfaludy 
Sándor és nem Berzsenyi Dániel, de írásainak rajongó célzata, amellyel 
a közizlést kívánta nemesíteni, okvetlenül megérdemli az elismerést. 
Fordításainak se szeri, se száma. Fordított latinból, görögből, németből, 
angolból, franciából, Horatiustól és Cicerótól kezdve Goethéig, Schillerig, 
Aristotelestől Baconig mindent és mindenkit.

Legértékesebb munkája a Sopronban 1845-ben megjelent Kis 
János szuperintendens emlékezései életéből. Munkáit 1846-ban Toldy 
Ferenc rendezte sajtó alá s az Akadémiában ő mondott felette emlék
beszédet.

Ha semmi más érdeme nem volna, akkor is megérdemelné a 
halhatatlanságot azzal, hogy ő fedezte fel a magyar irodalom számára 
Berzsenyi Dánielt.

Zigán János (1772—1809) különösen úti rajzaival tűnt ki. A 
Magyar Társaság főjegyzője volt. Fiatalon halt el.

Lakos János (1776—1843) korának egyik legérdekesebb egyé
nisége volt. Papi családból származott. Pozsonyban és Sopronban 
tanult s maga is papi pályára készült. Ámde 1793-ban belépett a 
Jellachich-gyalogezredbe s katona maradt. A soproni theologus 1835-ben 
vezérőrnagy és dandárparancsnok lett. Vitézségéért Mária Terézia- 
rendet kapott. Tollát a harci zajban sem tette le. Versei és itáliai 
levelei Vándor sziinórai cím alatt jelentek meg. (Pest 1839.)

Sopronban az első magyar színházi előadás Lakos János nevéhez 
fűződik. 1792 április 30-án ugyanis a városi színházban a Magyar 
Társaság lelkes gárdája előadta Hunyadi László cimü 5 felvonásos 
tragédiáját,

A Magyar Hírmondó így ír erről az eseményről (május 18-íki 
szám): A„ mióta fennáll a Sopronyi Teátrom, soha talán nem volt úgy 
dúgva teli, mint ezen Magyar Zsenge-Játék alkalmatosságával. Oszve 
gyűltek ennek látására minden Uraságok, kiknek száma közül való 
volt az itten lakozó Esterházyné Ő Hertzegsége is. Minden Fel-vo

Berzsenyi Dániel.
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náskor, új tapsolással fogadtattak 
a jádzó Személlyek, kik átallyá- 
ban^szép remekjét adták haza- 
fiúi igyekezetjöknek; kiváltkép
pen való módon kimutatták pe
dig magukat Ajkay Pál és Lakos 
János Urak“. Hunyadi Lászlót 
ugyanis maga Lakos János.ját
szotta.

A Hunyadi Lászlót 1794-ben,
1807-ben és 1808-ban játszották 
Pesten is, 1812-ben és 1813-ban 
pedig Kolozsvárt.

A soproni diákság később 
is tartott színi előadásokat. 1808- 
ban Zrínyi Miklós és az ő barátai 
című színművet játszották, 1829- 
ben Vörösmarty Salamonját.
Utóbbinak az előadásán Székács 
József is szerepelt.

Ihász Imre (1771—1842) szin
tén iskolatársa volt Lakoséknak.
1793-ban Győrbe, majd Pestre 
került. Megházasodván Sopronba 
telepedett le. Egyetlen fiának 
Székács József volt a nevelője. Ihászi név alatt színműveket írt.

Dukai Takács Judit (1795—1836) korának legkiválóbb és leg- 
ünnepeltebb költőnője volt. Sopronban nevelkedett. Költeményei máso
latban jártak kézről kézre. Nyomtatásban 1815-ben jelent meg az 
első verse az Erdélyi Muzeum-bán. Később az Auróra, Aspazia, Helikon, 
Hébe, Hasznos Mulatságok közölték a költeményeit, amelyek egész 
kötetre terjednek. 1814-ben Döbrentei Gábor látogatta meg br. Wes
selényi Miklóssal s a Malvina költői nevet adta neki. Az írókkal állandó 
levelezésben állott, különösen Berzsenyi Dániellel, aki rokona volt. A 
keszthelyi helikoni ünnepeken nagy ünneplésben volt része. Férjhez- 
menetele után ritkán nyúlt a lanthoz. Sopronban halt meg.

Lírai költészetét naiv kedvesség jellemzi. Formái keresetlenek. 
Mindvégig hű maradt a magyaros verseléshez, bár Berzsenyi unszo
lására megpróbálkozott a mértékes formákkal is. Pintér így jellemzi a 
költészetét: „Föltűnnek a vendéglátó porták, tornácos udvarházak, 
népies galambdúcok, megszólal a klavir, megpendül a hárfa“.

Berzsenyi Dániel (1776—1836) 1790 táján került a soproni Ly- 
ceumba. Természetes esze versenyre kelt társai szorgalmával, de leg
inkább a birkózásban, lovaglásban, dalolásban tűnt ki. Szigorú apja 
ki is vette az iskolából (1795-ben) és haza vitte. 23 éves korában 
feleségül vette Dukai Takács Zsuzsannát, Sömjénbe költözött és ott 
verselgetett.

Kis János, akkori nemesdömölki lelkész kapta rajta itt Sömjénben 
a versíráson 1803-ban. Kis János három versét mindjárt elküldte 
Kazinczynak, aki nagy elragadtatással fogadta őket és a felfedezést 
közölte írótársaival is, Berzsenyivel pedig barátságot kötött. Berzsenyi

Petőfi Sándor.
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versei mégis csak 1813-ban láttak napvilágot. Kölcsey ismeretes birálata 
miatt (1817) Berzsenyi elfordult Kazinczytól is és Döbrentei Gábort 
fogadta barátságába.

Döbrentei Gábor (1785—1851) nevével már Dukai Takács 
Judittal és Berzsenyivel kapcsolatban találkoztunk, Ő is a soproni 
lyceumban végezte a tanulmányait. írói hajlama már itt fölébredt. 
Első munkáját itt írta: A szerelem kellemei hat dalokban. (Sopron 1804.) 
Mint nevelő Erdélybe került, ahol az Erdélyi Múzeumot szerkesztette. 
1820-ban Pestre költözött, ahol a Tudományos Akadémia titkára 
lett. Költészetén Kazinczy hatása látszik. Rendkívüli szorgalma és 
becsvágya nem párosult elég mély tehetséggel. Legértékesebbek a 
nyelvészeti munkái: Régi magyar nyelvemlékek (Buda, 1838). Fordított 
németből, angolból és franciákból.

Vajda Pétert (1808—1846) jobbágy szülei 1819-ben a soproni 
lyceumba adták. Kitűnő tanuló volt. 1828-ban Pestre kerülvén, orvosnak 
készült, de az irodalomnak szentelte magát és hirlapirásból élt. 1843-ban 
a szarvasi evang. gvmnázium tanára lett. A maga korában híres elbe
szélő volt. Keleti tárgyú, de hazai vonatkozású elbeszélései tették 
híressé. A természet szépségei iránti rajongás, vallásosság, az elnyo
mottak iránti megértés, emberszeretet jellemzi. A német romantika 
hatása alatt áll. Regénye: Tárcsái Bende.

Szakács József (1809—1876) a mezőberényi gimnáziumból Sop
ronba ment, ahol bölcseletet és theológiát tanult. Kis János csak
hamar felismerte benne a tehetséget és szónoki rögtönzésre tanította. 
Külföldi tanulmányútja után, 1836-ban a pesti evang. egyházközség 
lelkésze lett. Itt tartotta híres szónoklatait és itt folytatta gazdag 
irodalmi munkálkodását. Költeményei az akkori lapokban jelentek meg. 
Számos egyházi munkát írt. Szerb népdalokat fordított. 1860-ban 
szuperintendenssé választották.

Torkos László (szül. 1839-ben Kőszegen) a soproni lyceumban 
érettségizett és tagja volt a Magyar Társaságnak. Versei, színpadi 
munkái (Kigyóbőr, színmű; Hármas szövetség, vígjáték) és költészet- 
tani munkái teszik nevezetessé.

Frankenburg Adolf nemcsakhogy Sopronmegyéből indúl el, de 
élete alkonyán Sopronba tért vissza s így írói munkálkodásának nagy 
része Sopronhoz kapcsolódik. 1811-ben született Sopronkeresztúron. 
Középiskoláit Sopronban, Pécsett, Győrött és Szombathelyen járta. 
Egerben végezte a jogot. Nagycenken Széchenyi István gróf ad neki 
alkalmazást. 1834-ben azonban már ismét Sopronban van, ahol mint 
kadét szolgál a lovasezredben. A katonaságtól csakhamar megválván, 
gazdálkodni kezd, egri ideálját feleségül veszi s közben az irodalom 
felé fordúl. írásait a Regélő, Honművész, Koszorú közli. A gazdálkodás 
nem sikerült, Frankenburg Pestre megy s hirlapírással foglalkozik. 
1841-ben Kossuth Pesti Hírlapjához szegődik. Közben a budai kincs
tári hivatalban kapott állást. Felettesei azonban a Pesti Hírlaphoz való 
viszonyát nem jó szemmel nézték, ezért a Regélő munkatársává lett. 
Ennek hasábjain Budapesti levelek címmel megteremtette a könnyed 
és szellemes irodalmi tárca fogalmát. Magyar életképek címmel maga 
is lapot indított (1843.) 1847-ben a bécsi kancelláriához helyezték. A 
48-as események után sok zaklatásnak volt kitéve s egész sor csa
ládi baj érte. 1866-ig hivatalnokoskodott Bécsben. Ekkor nyugalomba
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vonult s először Pestre ment, 1868-ban pedig Sopronban telepedett 
le. 1881-ben tért vissza a fővárosba. 1884-ben Eggenbergbe (Steier- 
ország) ment, ahol július 3-án meghalt.

Sopronban Frankenburg 1877-ben megteremtette az Irodalmi és 
művészeti kört. Ezzel hatalmas bástyát emelt a magyar kultúrának, 
amely a város kiegyezés utáni rohamos magyarosodását biztosította. 
Frankenburg azután haláláig elnöke volt ennek a körnek. A hálás 
utódok ma is hűek Frankenburg szelleméhez s művét 1912-ben Fran
kenburg irodalmi és művészeti körnek nevezték el.

Frankenburg elbeszéléseivel (Estikék 1844), tárcáival (Budapesti 
levelek), humoros és szatirikus írásaival (Zsibvásár 1852, Sírva vigadók 
1857), emlékirataival (Őszinte vallomások 1861, Emlékiratok 1867, 
Bécsi élményeim 1880. Sopron) írta be nevét a magyar irodalom- 
történetbe. Érdekes megemlíteni, hogy első színdarabját (Der erste 
April) Sopronban mutatták be 1834 november 11-én.

Azzal, hogy Petőfi Sándor 1839—40 telén Sopronban katonás
kodott, Sopron a Petőfi-városok közé emelkedett. Petőfi ugyanis ebben 
az időben szökött meg az apjától, rokona Salkovics Péter pedig 
ígéretét, amely szerint taníttatni fogja, nem tartotta meg s így a 
16 esztendős, hazátlan ifjúnak nem maradt más választása, mint hogy 
1839 szeptember 6-án beállt a soproni Gollner-ezredbe. Petőfinek ezt 
a lépését legtöbben dacosságával, büszkeségével magyarázzák, amely
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nem engedte, hogy bárkinek is terhére legyen. Petőfi és a Gollner- 
ezred azonban annyira két különböző .véglet, hogy Petőfi ezen 
lépésének egészen elfogadható megmagyarázása talán sohasem fog 
sikerülni.

Petőfinek rossz dolga volt Sopronban. Társai gyűlölték benne a 
tanult embert, káplárja üldözte. Csupán egyik újonctársa, Kupis Vilmos 
vonzódott hozzá és segített rajta, ahol lehetett. Hogy a szabadság 
költőjének mit jelentett az osztrák katonai élet kíméletlen fegyelme, 
az elképzelhető. Utijegyzeteiben maga írja: „Strázsáltam vagy főztem 
a kukoricagombócokat közlegény társaim számára s mosogattam a 
vasedényt oly téli hidegben, hogy a mosogatóruha ujjaimhoz fagyott 
s . . .  a káplár „menjen kend!"-je lehajtott a havat kihordani a kaszárnya
udvarból.“ A katonák akkor még ketten feküdtek egy ágyban. Petőfi 
hálótársa egy cigány volt. A téli hidegben gyakran állt őrt a soproni 
posta előtt. De a durva katonaruha zsebében ott volt Horatius, a 
faköpönyeg deszkáján ott csillogott egy-egy rím s a sápadt arc 
közepéből Petőfi szeme égett bele a fagyos éjszakába.

Petőfi Sopronban, a diáktanyákon lelkes barátokra talált, akik 
között legalább némileg elfelejthette a prófunt keserű ízét. Különösen 
Orlay Somához, Nagy Imréhez, Lantay Sándorhoz fűzte a barátság. 
Itt ismerkedett későbbi barátjával Pákh Albertiéi is. Utóbbival gyakran 
eljárt a lyceum előadásaira és a Magyar Társaság olvasótermébe. A 
társaság főjegyzője akkor Pákh Albert volt, könyvtárosa pedig Sass 
István, akinek nagyon értékes följegyzései maradtak Petőfi soproni 
tartózkodására vonatkozóan. Petőfi főleg Horatiust, Vörösmartyt, 
Jósikát és az Atheneumot olvasta és itt ismerkedett meg Schillerrel 
is. Lehet, mondja Ferenczy Zoltán, hogy Petőfi a Magyar Társaság 
ülésein is részt vett.

A diákok mulatságaira szívesen elment, de nem ivott, nem 
énekelt és nem kártyázott.

Petőfi Sopronban is elsősorban költő volt, aki az őrszoba mez
telen faágyán (Úti jegyzetek) megálmodta, hogy nevet szerez két or
szágban, melyet az egész világ kritikusainak ordító csordája sem lesz 
képes megsemmisíteni.

Érdemes tudni, hogy Liszt Ferenc ezen a télen egész hetet töltött 
Sopronban (február 15—21.) s a kaszinó (a mai róm. kath. népiskola 
helyén) termében nyilvános hangversenyt adott. Somssich szerint Liszt 
néhány Schubert átiratot és néhány magyar nótát játszott. Nos : Petőfi 
Sándor ott volt ezen a hangversenyen. A kapitánya ugyan nem adott 
rá engedélyt, de Petőfi Orlay civilruhájában mégis elment. És a soproni 
régi kaszinó termében találkozott a legnagyobb magyar zeneművész 
a legnagyobb magyar költővel. S míg az egyikben talán már benne 
rezgeti a h-moll szonáta, azalatt talán a másikban már bimbózott a 
Jövendölés s valahol az öntudat alatt talán már ott szomorkodott a 
Szeptember végén.

Petőfi századával 1840 március 24-én hagyta el Sopront. Grázba, 
majd Károlyvárosba került, de állandó betegeskedése és dr. Römer 
ezredorvos jóindulata folytán obsitot kapott. Többedmagával Sopronba 
szállították, ahol 1841 február 28-án kikapta elbocsátó levelét, amely 
szerint „treu und redlich gedient “

Petőfi soproni tartózkodása alatt járt a soproni ev. theologiára
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Pákh Albert (1823—1867.) A köztük fenn
állt barátság Sopronból származik. Pákh 
Albert Pestre kerülvén jónevű újságíró lett, 
aki humoreszkjén 1, novelláival lett híressé.
Gyulay Pállal együtt alapította a Vasár
napi Újságot és azt haláláig szerkesztette.
Petőfi társasága a jövő nagy humoristájá
nak tartotta, de betegsége írói pályájának 
az ívét letörte. Humoros életképei l870-ben 
jelentek meg Pesten.

Rákosi Jenő (szül. Acsádon 1842 no
vember 12.) a soproni kath. gimnázium ta
nulója volt (1856—60.). Rákosi már itt írt 
verseket, novellákat s szerkesztett ifjúsági 
lapot: a Derűt. Rákosi 1860-ban családi 
okokból Lengyeltóra ment, de 1863-ban Síremlék a régi ev. temetőből, 
ismét Sopronba jött érettségizni. A vizsga
sikerrel járt, irja Csatkai Endre, s elkészült az Ötödik László című 
tragédia is. Rákosi Jenő azóta tüneményes pályát futott be, de 
Sopronra mindig szeretettel gondol s ha teheti, szívesen látogat el az 
ifjúkori emlékei közé. Erről tanúskodnak az e könyvben közölt gyö
nyörű sorai is. .

Rákosi Jenőnek Sopronban iskolatársa volt a sopronkeresztúri 
születésű Dóczy Lajos (1845—1919.). Budapestre kerülvén, elvégezte 
a jogot s a külügyminisztériumba került. Hivatalnoki pályája végén 
osztályfőnök és báró lett. Szorgalmasan művelte a szépirodalmat. 
Értékes műfordításai mellett különösen Csók című vígjátékával tűnt 
ki. Egyéb darabjai: Utolsó szerelem, Széchy Mária. Ereje főleg a 
szellemes fordulatokban, nyelvi készségben, technikai ügyességben 
rejlik.

Ujváry Béla (1852-ben született) 1877-ben mint tanár került 
Sopronba az állami főreáliskolához. Élénk reszt vett az Irodalmi Kör 
megteremtésében és titkára volt a szinpártoló egyesületnek. 1894-ben 
Budapestre helyezték. Munkatársa volt több lapnak. Péntek Jeremiás 
című humoreszkjével elnyerte a soproni Irodalmi kör pályadíját. Far
kasok közt című színműve Sopronban jelent meg (1881) s ugyanitt 
adták elő (1881 április 30). Játszották még Kolozsvárt is. Híres mun
kája a Század vége. (Szatírák.) írt több vígjátékot (Két apa, A gyer
mek, Gárdistákj és francia nyelvészeti munkákat.

Vojtkó Pál (1867—1909) a soproni lyceum tanára volt. Kedves, 
finom tollú novellaíró. Munkatársa volt az Erdélyi Híradónak, a Pesti 
Hírlapnak. Főtitkára volt az Irodalmi körnek (1896—1902.) Novellái 
Történetek cím alatt jelentek meg.

Gyóni Géza (1884—1917) a háború előtti években újságíróskodott 
Sopronban. Keményjárású, mélyszemű, nagykalapos alakja messzibe- 
nézően bolyongott az utcákon. Egy külön világot hordozott magában. 
1914-ben önként állott be katonának, Przemyslbe került, ahonnét a 
vár körülzárása után, repülőgépen hozták ki a költeményeit. Rákosi 
Jenő látta meg legelőször a gyöngyöt. A magyarság pedig szeretettel 
ünnepelte az új magyar poétát, aki fönt, a lengyel mezőkön, tábor
tüzek mellett álmodozott az itthoni dicsőségről. Orosz fogságba kerülvén,
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a krasznojarszki fogolytáborban pusztult el. Öt kötet vers maradt 
utána: Versek, Szomorú szemmel, Lengyel mezőkön, tábortüzek mellett, 
Levelek a kálváriáról és Rabságban.

A lelke elszállt s valahonnan messziről les bennünket. S ha 
elküldi hozzánk a gondolatát, talán azzal a sóhajjal, teszi, amellyel a 
verseit Przemysl várából útnak indította:

Reménykedő magyaroknak 
Küldöm át a légen.
Reménykedő magyarokkal 
A jó Isten légyen.

Dr. Berecz Dezső.

MERT SOPRON FÖLDJE SZENT! . . .

Kürtök már szólnak: Hidat le ! 
Kálmán király ott á ll!
Bouilloni Gottfried letérdel:
— Vedd eskümet király ! . . . 
Kálmán kinyújtja érckezét:
— Békét Ígértetek !
Itt csendben megpihenhettek, 
Mert Sopron földje szent!

S a bölcs Kálmán után a nagy 
Mátyás, a dalia,
Mint győző néz már Bécs felé, 
így vonul Sopronba :
— Mit kértek itt e hű földön, 
Hol zászlók lengenek,
Két kézzel adok adományt, 
Mert Sopron földje szent!

Most romban a szép országunk 
Bősz ellenségünk szól:
— Széttépve minden határtok 
Hüségtek már botor! —
De Sopron népe ím felzúg:
— Megóv az Isten fent!
Félre a rabló kezekkel,
Mert Sopron földje szent!

Thirring Gusztávné W aísbecker Irén.
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Sopronbánfalva.

SOPRON TERMÉSZETI SZÉPSÉGEI.

Csonkamagyarországnak nincs más városa, mely természeti szép
ségek tekintetében Sopronnal felvehetné a versenyt. A város fekvése, 
úgyszólván kapui előtt elterülő gyümölcsösei s az ezekhez csatlakozó 
hegyeket, völgyeket lomb- és tűlevelű fákkal sűrűn betakaró soproni 
erdő mindenkinek tetszését megnyeri, szíve húrjait rezgésbe hozza, 
legyen vidékünk szemlélője fővárosi vagy alföldi honfitársunk, avagy 
messze földeket, gyönyörű vidékeket bejárt természetbarát.

Akárhonnan jövünk, kocsin vagy vasúton, már távolról szembe- 
ötlik a Sopront főleg nyugaton, délnyugaton körülvevő magasabb 
hegyvidék és a keleti oldalon elhúzódó lankásabb dombsor. Szívet 
gyönyörködtető hatást gyakorol a hegyeket takaró erdő zöld meze, 
a lejtőket borító gyümölcsösök hosszan elnyúló koszorúja, a város 
körüli lapályon ringó kalásztenger s a virágzó rétek tarka szőnyege.

A növényzetnek ezen üdeségét köszönheti Sopron földrajzi fek
vésének, hegyei ugyanis az Osztrák-stájer Alpok végnyúlványai. Tudva 
levőleg hegyes és erdős vidékeken több a csapadék, mint síkságon. 
Fokozza különben a csapadék mennyiségét a Sopronban uralkodó 
éjszaknyugati és nyugati szél is, amely az Alpok felől fúj, amellett 
az éghajlatra lehűtő hatással van.

Akinek akárcsak 1—2 napnyi szabad ideje van, kénytelen szíve 
ösztönzésének engedni és a bájos erdőtakarta vidékre kisebb-nagyobb
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sétaútra indulni. Hegyeinkben az idegen turista is hamar tájékozhatja 
magát, mert a jól gondozott, számtalan átjelzéssel ellátott erdei utak 
mindenkit könnyen elvezetnek a kitűzött célhoz. Az útirányokat le
olvashatjuk az Erzsébet-parkban és a Deák-téren felállított nagy út
jelző táblákról, amelyek nemcsak az útak jelzését, hanem a távolságot 
is feltüntetik.

A városból induló utakon és az erdő keresztútjain felállított tájé
koztató-táblák szolgálnak kitűnő útbaigazítással. Mivel a városi erdő 
területe körülbelül 6000 hektár (10.000 kát. hold), a különféle rövidebb 
vagy hosszabb időt igénylő utakban bő választékunk van. Az idegen 
mindenekelőtt oly pontokat óhajt felkeresni, ahonnan a várost és 
vidékét áttekintheti. Ilyen pontok pl. az Erzsébetkert feletti Panoráma-út, 
vágy a Városligeti vendéglőtől balra egészen a Szt. János-kápolnáig 
elvezető Villasor. Ezen utakról teljesen áttekinthetjük a várost, az 
azontúl éjszaki irányban elhúzódó Dudlesz-erdőt és a keleti oldalon 
elhúzódó Zarhalm-erdőt, sőt ez utóbbinak horpadásain át megpillantjuk 
a Fertő tükrét is.

Hogy erdei utainkról s vidékünkről fogalmat alkothassunk, leírok 
egy kis erdei sétautat. Indulunk az Erzsébetkertnél kezdődő barna 
jelzésű utón, amely egyúttal az erdő alján elterülő számtalan, sok-sok 
szép villával ékeskedő gyümölcsösöket, az ú. n. Lővereket Alsó- és 
Felső-Lőverekre választja szét. Elérve az erdőt, alig haladunk 5 percnél 
tovább, jobb kéz felől fekszik sűrű fák között a Lőver-uszoda, melyet 
egy erdei forrás táplál. Onnan tovább haladva, nemsokára a nagy 
erdei körút keresztezi utunkat; e hely baloldalán látjuk a dr. Printz 
Ferenc-pihenőt, mely Ízléses, szilárd emlékművet a Városszépítő- 
Egyesület nagyérdemű volt elnöke emlékezetére készítette. Innen 
folytatva utunkat, szép völgybe érünk, melyet az ú. n. Deákkút ékesít. 
E helyen tartotta a soproni ev. lyceum tanulói kebelében „Deákkuti 
Vármegye“ elnevezése alatt évtizedeken át fennállott ifjúsági egyesület 
nagy közkedveltségnek örvendő majálisait. Ha a művésziesen foglalt 
forrásból egy pohár friss vízzel üdítettük magunkat, tovább haladunk 
utunkon felfelé a Fáberrétre és onnan balra piros jelzésű utón lan- 
kásan emelkedve feljutunk a Károly magaslatra (396 m), melynek 
kilátótornyáról gyönyörű kilátást élvezhetünk a városra, a Fertőre, a 
Rábaközre és délre s nyugatra a mély völgyekkel barázdált soproni 
erdőre, melynek leginkább szembeszökő pontja a Nyiresen álló Muck- 
kilátó. A Károlymagaslaton veszi kezdetét a Dunántúli Turista-Egye
sület által 1924-ben épített, körülbelül 1500 m hosszú műszánkópálya, 
amely a Várishegy lejtőjén különböző kanyarulatokat képezve és 
siklófalakkal ellátott merészebb görbületek mellett lefelé haladva, a 
Várison végződik, ahol az egyesület egy melegedőházat épített. Vissza
térve a Károly magaslatra, folytatjuk utunkat először vörös, majd
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sárga jelzésű utón a Dalárhegy felé. Az ott álló kő az 1863. évi 
június 19-én Sopronban tartott első magyar dalosünnepély emlékére 
állíttatott fel. Az ez év augusztus közepén Sopronban tartandó nagy
arányú orsz, dalosünnepély dalosai bizonyára nem fogják elmulasztani, 
hogy kegyeletüket e helyen lerójják. A Dalárhegyet alig elhagyva, 
utunk egyik nagyobb fordulóján újra gyönyörű kilátást élvezünk az 
a l a t t u n k  elterülő erdő lombsátorára s azontúl Harka községre és 
tovább már a Burgenlandhoz tartozó Keresztárra. A sárga jelzésű 
út nemsokára újra találkozik a piros jelzésűvel. Ezen utunkat foly
tatva, elérjük a Váris alatt fekvő új erdészlakot, onnan pedig rövid idő 
alatt eljutunk a Városligeti vendéglőhöz, melynek terrasszán pihenőt 
tartva, újra szemügyre vehetjük az alattunk elterülő Sopron város 
panorámáját. Negyedóra alatt onnan az Alsólőver-uton át lejövünk a 
Deák-térre, ahol mintegy 2 órát igénybe vett utunk véget ér.

Muck-kilátó a Nyiresen.
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Ehhez hasonló számtalan útat tehetünk meg Sopron gyönyörű 
erdejében, ózondús levegőben, pormentes utakon. Tehetünk 1—2 
órától 6—8 óráig terjedő erdei sétákat, hol lankás emelkedéseken 
felfelé, hol pedig mély árnyas keresztvölgyeken áthaladva. A legszebb 
kiránduló pont az 517 m magas Nyiresen álló 22 m magas Muck- 
messzelátó, melyet a Dunántúli Turista-Egyesület 1906-ban a folyó év 
január havában elhúnyt Muck Endre városi erdőgondnok tiszteletére 
emelt, aki a DTE. körül felejthetetlen érdemeket szerzett. E kilátó- 
toronyról köröskörül remek kilátás tárúl szemünk elé. Legelragadóbb 
a kilátás nyugat és éjszaknyugat felé. Ez irányban látjuk balkéz felé 
a kőszegi, borostyánkői hegyeket, a Lánzséri vár romjait a Pálheggyel, 
jobbkéz felől a Rozáliát és azon túl az Osztrák Alpokat, különösen 
a Schneeberget, Raxot és Wechselt; éjszakkelet felé látjuk a Lajta- 
hegység lábán fekvő Kismartont, áttekinthetjük az egész Fertő meden
céjét s tiszta időben meglátjuk déli irányban a Ság és Somlyóhegy 
kúpjait is.

A Nyírestül tovább haladhatunk a kékjelzésű úton a Bányász
kereszthez és onnan tovább haladva már a trianoni határ mellett fekvő 
Asztalfőre jutunk, amely a soproni erdőnek legszélsőbb pontja. Innen, 
mindig kék jelzésen folytatva utunkat, felérünk a Rozáliára (746 m), 
melynek tetején a Rozália-kápolna áll. Ezt a híres kilátóhegyet évente 
sok-sok turista keresi fel és ezek között a trianoni béke előtt a 
magyarok, különösen a soproniak, voltak többségben.

Gyönyörű kocsiút vezet Sopronból a festőién fekvő Sopron- 
bánfalva községen keresztül, majd a Rákpatak mentén elhúzódó kies 
völgyön Brennbergbányára, mely vidéknek már stájer jellege van. Itt 
van Magyarországnak legrégibb szénbányája.

A bécsi országút mellett elterülő Dudlesz-erdő egyik magaslatán 
áll a Városszépítő-Egyesület tulajdonát képező Hubertus-vendéglő. 
E vendéglő ablakaiból és terrasszáról ritka szép kilátásban van részünk 
a Rozália hegység, Schneeberg, Hohe Wand és Wienerwald felé. A 
A Dudlesz-erdő keleti szélétől a pozsonyi útig nagyterjedelmü szőlők 
feküsznek, amelyeken kitűnő vörösbor terem. A pozsonyi országúton 
túl pedig emelkedik a Zarhalm-erdő, annak szélén terülnek el a Kis- és 
Nagytómalom. Utóbbinak partján fekszik az Ízléses stílben épült fürdő
szálloda, melyet a soproni Idegenforgalmi Részvénytársaság épített 
és amely gyönyörű fekvésű szálloda és fürdőtelep dr. Heimler Károly 
agilitásának köszönhető. A Zarhalmi-erdőt keleti irányban átszelve, 
eljutunk a soproni fertőmelléki nagykiterjedésű szőlőkhöz, amelyeken 
jobb években olyan finom, erős fehérborok teremnek, amelyek bár
mely más jóhírű magyar fajborral vetekedhetnek. (A béke boldog 
idejében a soproni bornak nagy keletje volt Ausztriában, ma pedig 
a gazdapolgárok legnagyobb gondja, hogy a verejtékes munkával s
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Hubertus-lak a'Dudlesz-erdőben.

nagy kiadásokkal járó eredményt: a bort, hol és hogyan értékesítsék.) 
E szőlők a Fertő felé lejtő dombokon terülnek el, azért mindig előt
tünk látjuk a Fertő nádasait és azokon túl a Fertő vízének tükrét.

A sűrű nádasokkal körülvett Fertő a történelmi időben ismételten változtatta 
nagyságát, sőt alakját is. A múlt század hatvanas éveinek közepén teljesen kiszáradt, 
később újra megáradt, úgy hogy a vitorla- és korcsolya-sportot nagyba űzték rajta. 
A vízmennyisége évről-évre kisebb-nagyobb változásoknak van kitéve, ami az idő
járástól függ. Nagyobb szárazságban természetesen apad a víz és csapadékos idő
járás növeszti a tó vízfelületét. Ha csónakon behatolunk a Fertőbe, a zizegő nád, 
a szellőtől kissé hullámzásba jött víztükör az itt-ott felreppenő különféle vizíma- 
darak lebilincselő hangulatokat keltenek a megfigyelő szívében. A kacsázás, libázás 
a vadászok között sok kedvelőre akad.

A Fertő nádasai s a szőlők közötti út elvezet bennünket Balt 
községbe, mely kénesforrású gyógyfürdőjéről híres. Innen vasúton 
vagy *V4 óra alatt gyalog térhetünk vissza Sopronba.

Az itt röviden leírt vidék feltárását és turisztikai gondozását a 
Dunántúli Turista-Egyesület alapításától kezdve, 1903. óta, odaadó 
szeretettel és nagy áldozatkészséggel gyakorolja.

Ha az itt körülvonalozott módon Sopron közelebbi vidékét be
járjuk, be kell ismernünk, hogy e vidék szép, változatos és mindamellett 
alig találkozunk — különösen az erdei utakon — soproni sétálóval, 
még|kevésbbé idegennel.

A soproni erdős vidék pedig nagyon érdemes arra, hogy a ter
mészeti szépségek iránt fogékony ember figyelemre méltassa. A terep- 
viszonyokjnagyon változatosak, hol mély völgyben járunk, hol pedig 
jó utón kevés fáradsággal feljutunk valamely élvezetes kilátást nyújtó
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hegykúpra, tehát nincs egyhangúság, a tájkép sohasem válik unal
massá. Az erdőgazdaság magas színvonalon áll, a faállomány nagyobb 
részben cser-, tölgy- és bükkfa, de a lomblevelüek gyakran engednek 
helyet fenyveseknek. Sétautunkat megélénkíti a sokféle madár dala, 
pl. fülemile, többféle rigó, pinty, vörösbegy; a nem éneklő madarak 
között gyakoriak a cinkék, harkály, szajkó stb. Nyúl, róka elég gya
kori vadja az erdőnek, távolabbi erdőrészletekben néha őzet, sőt 
szarvast is pillanthatunk meg.

Kulturtörténelmi szempontból világhíre van a soproni erdő Vár
hely (Burgstall) nevű hegyének, ahol Bella Lajos tanár a thrák-illyr 
néptől lakott földvárnak őskori telepét tárta fe l: az itt talált figurális 
népjelenetekkel ellátott agyagedények, holtak hamvait rejtő vedrek a 
bécsi Naturhist. Museum és a soproni múzeum legértékesebb ritka
ságai közé tartoznak. Akiben hajlandóság van erdei bolyongása alatt 
szerzett különféle hangulatok fölött elmélyedni, az zavartalanul teheti 
ezt itt, mert elsétálhat órák hosszat anélkül, hogy emberi lénnyel 
találkoznék.

Hogy a boldog békeidőben nem fedezték fel a magyar turisták és
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nyaralni vágyók Sopron bájos vidékét, azon nem lehet csodálkozni, 
hiszen Magyarország pazarul meg volt áldva mindenféle természeti 
szépségekkel, a szomszéd osztrákok pedig — lévén nekik is remek 
vidékük — nem szorultak erre rá; de amióta meg vagyunk fosztva 
a Kárpátoktól, Erdélytől, a tengertől, érthetetlen, hogy nem akadtak 
még vállalkozók, kik szép, egészséges vidékünkön szanatóriumokat, 
nagyarányú klimatikus nyaralótelepeket létesítettek volna. Nyaraló 
van ugyan szép számmal a gesztenyéről, nemes gyümölcsről híres 
soproni Lőverekben, de ezeket a soproni polgárok saját maguk és 
családjuk részére építették.

Ez év augusztus havában sok látogatója lesz Sopronnak; ragadja 
meg mindenki ez alkalmat, hogy Sopron természeti szépségeiben 
gyönyörködjék; akkor a magyar ember ama rettenetes bánatában, 
amit a trianoni béke szerencsétlen hazánknak okozott, némi vigasz
talást fog találni abban, hogy városunk és vidékünk hovatartozandó- 
sága felett elrendelt népszavazás Sopront s vidékét megmentette a 
hazának.

Hatvan Ferenc,

HÁBORGÓ BALATON.

Mért borult el szelíd arcod,
Mért háborogsz, Balaton ?
— Hajh, tudom már : érzi kebled 
A gyötrelmet, amit szenved 
Testvéred, ott nyugaton . . .

Zúgj ! Harsogd be szent haraggal 
A földet és az eget!
— Mely ringatta ezer éve 
Anyaszívröl őt letépve 
Elrabolták orv-kezek !

Zúgj ! Míg minden magyar lelket 
Föl nem ráz a szent harag —
Magyar szívnek, magyar karnak 
Ne adj igaz nyugodalmat,
Míg a Fertő rab marad !

Lampérth Géza.
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A soproni múzeum.

VÉGSZÓ.
Különös város ez a Sopron. És még különösebbek a 

lakói. Míg idehaza, szülővárosukban egymást marják és 
még a keresztvizet is, úgyszólván, leveszik egymásról, 
addig idegenben, akár a fővárosban, akár másutt a nagy
világban bárhol is összehozza őket a sors, mindig testvéri 
szeretettel és őszinte megértéssel találnak egymásra. A 
szeretetnek és megértésnek ez a bűvös köre nemcsak a 
Sopronból elszakadt bennszülötteket vonja magához, hanem 
azokat is, akik — hacsak néhány évig is — Sopronban 
szítták magukba a magyar kultúrát.

Igen nagy azoknak a száma széles e hazában, de 
különösen az ország fővárosában, akik kikerülve az iskola 
padjaiból, vagy a soproni alma materek öléből, szívükben 
hálásan viselik tovább Sopron képét. De nem is csoda. 
Sopron — mint néhai nagy kultuszminiszterünk, Trefort 
mondá — a magyar Athén, az iskolák városa és különö
sen azzá lett az utóbbi időkben. Évről-évre újabb és újabb 
rajok erősítik az elszakadt elődök táborát és Sopron 
barátainak száma a fővárosban és az országban egyre nő.

Ez a kis könyvecske, melynek minden egyes sora a
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Sopronért rajongók, a hozzá hű fiák szerető melegével 
íródott, első sorban a soproniaknak szól. Azoknak, akik 
még itt vannak és azoknak, akik már elszakadtak. Köz
ismert dolog, hogy egy várost szülöttei és lakói ismernek 
a legkevésbbé. E könyvecske legnagyobb érdeme tehát 
az, hogy felfedezi Sopront a soproniaknak. De nem kisebb 
érdeme, hogy csonka hazánk legérdekesebb és legfestőibb 
városát megismerteti az egész országgal és elsősorban a 
főváros legszélesebb rétegeivel. És hogy meg fogja ismer
tetni, annak biztosítéka a ragyogó névsor, mely tudásá
nak és szeretetének egész erejét állította itt csatasorba 
Sopronért.

Sopron, a hűség városa, hűségéért csak hűséget kér 
cserébe. Hűséget és szeretetet. E könyvecske is csak azt 
kéri Sopron barátaitól — és vájjon ennek a városnak 
nincs-e joga arra, hogy minden igaz magyar embert jó
barátjának tartson? — hogy fogadják e könyvecskét és 
benne Sopront azzal a szeretettel, amilyen szeretettel 
ennek a könyvnek minden sorát megírták.

Sopron, 1925. évi július havában.

Vitéz Simon Elemér dr.
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