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Sopron sz. kir. város művelődéstörténeti
vázlata.

Ir ta : Lauringer Ernő,
a gróf Széchenyi István áll. reálgimnázium és Sopron sz. kir. város múzeuma igazgatója.

1. A történelem előtti idők.
Sopron földrajzi helyzete.

Sopront a kedvező földrajzi fekvés tette alkalmassá arra, hogy 
mai helye és közvetlen környékié már a történelemelőtti időkben 
emberlakta terület volt. Az egészséges ivóvíz bősége, a legelő- és lier- 
mőföld gazdagsága, a védelemre alkalmas hegyek és magaslatok ősr- 
időktől fogva lehetővé tették az e helyen való letelepülést, amit még 
az a körülmény is támogatott, hogy a Keleiir- és Földközi-tenger'vidé
két összekötő legrégibb és legrövideb'ben járható útvonalak Sopro
non vezettek keresztül. Az egyik útvonal: az Odera mentén a morva 
Gesenke-n keresztül a Morva völgyébe s innen a Dunához,, a másik a 
Visztula mentén a Jablunkai-hágón át a Vág völgyébe s innen a Du
nához. Az említett út találkozásánál épült Carnuntum, a mai Deutch- 
Altenburg, ahonnét a nehezen járható Alpok kikerülésével az Adriai
tenger felé irányuló út Sopronon keresztül vezet. A városnak, ille
tőleg mai helyének történelmi múltja több mint 3(XX) esztendösi. 
melynek legkorábbi emlékeit nem írásos feljiegyzések bizonyítjáik, 
hanem a földben talált s jelenleg a városi múzeumban őrzött leletek.

A kultúra legrégibb nyomai.
Az emberi kultiirának tegrégibb nyomai Sopronban és kömyé»- 

kén a neolith!- vagy csiszolt kőkorszakra vezetneki vissza, melynek 
idejét nálunk a Kr. e. 2(X)0—1200 esztendőkre tehetjük. Az elég szép 
számmal talált és összegyűjtött kői- és csonteszközökön, agyagedé
nyeken kívül e kornak legszebb emléke a mai gázgyár helyén talált, 
agyagból készült tűztartó (kiállítva a Múzeumban).

A város területén eddig talált réz- és bronzkori emlékek száma 
viszonylag kevés, de épen elég annak megállapításához, hogy a 
bronzkorszakban sem volt lakatlan e hely. A bronzkor idejét váro
sunk területén a Kr. e. 1200—800 évekre tehetjük. Annál gazdagabb 
városunk hallstatt-kori emlékekben, melyelkinek legszeb b, és legér
tékesebb darabjait a 478 méter magas Burgstallon és a .59ő méter



magas Várision találták (Soipron belváros tengerszín feletti magas'- 
sága 212 méter). A Burgstall és Váris egyaránt földsáncokkal védett 
őstelép volt, lakói — valószinűleg illyri-thrák nép — itt is temet
keztek, halottjaikat elégették, hamvaikat, valamint apró-cseprő ked
venc tárgyaikat agyagurnákba helyezték. A hallstatti kor emlélkéit 
a Burgstallon mintegy 150 tumulns (sírhalom), a Várison pedig kö
rülbelül 37 putri (őskori veremlakás) őrzi. A Burgstall és Váris kul
túrájának idejét a Kr. e. 800—400 évekre tehetjük. Az ú. n. La Téne- 
kori kultúrának leggazdagabb lelőhelye a BécsLdomb és környéke. 
Kora városunk területén a Kr. e. 400-tól 100-ig terjedő esztendők.

Az ú. n. történelmi idő, vagyis az a kor, melynek létezéséről 
nemcsak leletek tanúskodnak, hanem emléikét már írott feljegy;- 
zések is megörökítik, városunkban a Iklelták letelepedésével veszi 
kezdetét.

Mielőtt az őskortól elbúcsúznánk, lehetetlen, hogy legalább név- 
leg fel ne említsem annak a két férfiúnalc a nevét, akilb ennek a 
kornak nálunk a felfedezői, kutatói, gyűjtői és feldolgozói voltaik!; 
az egyik Paur Iván, a Széchenyi grófi nemzetség levéltárosa, poli
hisztor (1806—1888), a tudományos archaelógia első úttörője váro^ 
sunkban, a másik intézetünknek évtizedóklen át (1876-tól 1911-ig) 
kiváló tanára, országos hírű régész: Bella Lajos, nevük és érde
mük elévülhetetlenúl íródott városunk annaleseibe.

A kelták.
A IV. században Kr. e. a kelta-boiok néipe telepedett le a mai 

Sopronban és vidékén. Bégebbi hazájuk Galliában volt, a mai Fran
ciaországban, ahonnan a Kr. e. IV. század elején jutottak el a mai 
Dunántúlra. A boiok a kelta népnek egy törzse volt, mely közvet^ 
lenül előbb a mai Csehországban lakott egy ideig s onnan jövet a 
Fertövidéken telepedett le. A kelták a művelődésre hajlamos nép 
volt, a nomád életmódról hamarosan leszoktak, állandó telepeket 
alkottak. A Dunántúl városainak alapjait ők vetették! meg. Sopron 
város alapítóinak is a keltákat tekinllietjüjk. A város neve, a később 
elrómaisodott «Scarbantia» név is tőlük ered. A kelták évszáza
dokon keresztül háborítlanul laktak e vidékén s a görögökkel és 
rómaiakkal élénk keresikledelmi összeköttetésben állottak. Voltak 
ezüst- és aranypénzeik (fertőrákosi és fraknó-nádasdi lelet), pom
pás vaskardjaik, szép fibuláik (kapcsoló tű), arany- és bronzkarpe- 
receik, ízléssel készített agyagedényeik, vasszerszámaik, stb.

Az ősi illyr-thrák nép egy része beleolvadt a keltákba, másik 
része délre vonult Dalmácia és Albánia vidékére. Az itt maradt illyr- 
thrák és kelta nép összeolvadásából származó és a Dunántúlban 
lakó népeket a rómaiak pannonoknák, országukat pedig Pannó
niának hívták. (Pannus — posztó, szövet, bő ujjas, szoknyás nad
rág, lásd a városi Múzeumban kiállított várisi urnán előforduló 
rajzot).

2. A római kor.

A kelták uralmának városunkban a rómaiaik vetettek véget 
a Kr. u. első században. A Dunántúl meghódítását már Augustus 
császár k .dte meg abból a célból, hogy közvetlen összeköttetésit 
teremtsen Germánia és Itália között. A pannon kelta törzsek eleinlie



szívós ellenállást tanúsítottak a rómaiakkal szemben, mígnem Tibe
rius Kr. u. 9-ben a pannonok utolsó nagy lázadását vérbe fojtotta. 
Ettől kezdve csend volt Pannóniában. Sopron, illetőleg Scarbantia 
a Juliusi-dinasztia idején (Kr. e. 31 — Kr. u. 68-ig) még mint kis 
város (Oppidum) szerepel, de már Flavius császárok idejében (Kr. 
u. 69—96.) municipium rangra emelkedett. Municipiumoknak hív
ták az önkormányzattal rendelkező vidéki városoikat, a municipiui- 
mok polgárainak rendes senatusa (közigazgatási testület) volt, mely 
maga választotta a duumviriket (a város élén álló két főtisztviselő, 
consul), decurio(-kat (tanácsosok), aedetist (rendőrségi felügyelő'» 
stb. A kelta Scarbantia a római uralom alatt gyorsan és tel'jesen 
elrómaisodott, a kelta eredetet csak néhány név (Atebla, Vallaunus 
sfh.) őrizte meg. A római uralommal a római kultúra is bevonult 
városunkba, melynek nagyszámú, értékes és érdekes emléklei a vá[- 
rosi múzeumban láthatók (feliratos kövek, pénzek, szarklofágok, 
borostyánkő- és üvegtárgyak, agyagedények, terra sigilaták, bronz- 
és vaseszköz.ök, mécsesek, gjmrűk, fésüki, hajtük, fibulák, tükrök, 
őrlökövek, mozaiktöredékeik, bélyeges téglák, játékok stb.). A római 
kornak fennmaradt értékes emlékei közé számítjuk a Meggyes és 
Fertőrákos közt elterülő Mithraeum-ot, továbbá a Bécsi-dombon 
nem rég felfedezett amfitheatrum romjait.

Római-kori iskolák.
A római kultúrával kapcsolatban említhetjük az első iskoláklait 

is városunkban. Hogy az írásismeret itt el volt terjedve, arról szá
mos római felirat — nemcsak kőbe vésett, hanem cserepekre irotit 
is — továbbá több stílus (egyik végén hegyes, másikon lapos íriói- 
eszköz) s egy, e korból származó tintatartó (calamus) tesz tanú
bizonyságot. I '

A rómaiaknak háromféle iskolájuk volt: elemi, grammatikai és 
rhetori iskola. Az elemi oktatás tárgyai; olvasás, írás és számolá;s. 
A tanító neve: ludi magister vagy litterator. (A számtant külön 
tanulták a calculator-nál). A tanítás vagy magánúton történt a csa
ládban, vagy pedig az utcától kárpjttal elrekesz'tett fabódékhan 
(pergulae), sőt néha a nyílt utcán is (in triviis). Az elemi iskolákban 
a fiuk a lányokklal Együtt tanultak. A gramm'atikai oktatás elő
készítő iskolaként szolgált a rhetorikaiboz. Cél: a hibátlan, tiszta 
kiejtés és értelmes előadás. A tanítás ezen a fokon a költői müvek 
(Vergilius, Horatius, Lucanus, Piatus, Ennius) tárgyi és nyelvi fej
tegetése alapján történt. Rhetori iskolák csak a nagyobb városok»- 
ban voltak, céljuk az ékesszólásban való kilképzés volt. A taní
tás szónoki vagy prózai remekek olvasásából és fejtegetéséből ál
lott, részint szóbeli gyakorlat útján, részint írásbeli dolgozatok 
alapján. A legmagasaggfokú iskola Rómában volt, az ú. n. Athe- 
neum, amelyet Hadrianus császár alapított (Kr. u. 136.). Az Athe- 
neumban a legkiválóbb költők és tudósok tartottalk felolvasásokat, 
3 római ifjú a legkiválóbb tanítók vezetése alatt tanulhatta a gram
matikát, filozófiát, jogot, politikát és rhetorikát.

Végül megemlíthetjük azt is, hogy Sopron közvetlen környéke 
római korban — a mostani Lövéreket kivéve — sokkal lakottabb 
volt a mainál. Akármerre sétálunk, mindenütt római épületmarad
ványok romjaira akadhatunk, a Dudleszt-erdő keleti szélén élpúgy, 
mint a Csallánkertnél, a Lövölde melletti platón s a Bánfalva köl-
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zelében levő réteken egyaránt. Nem hagyhatjuk említés nélkül azt 
sem. hogy a szőlő és gesztenye meghonosítása vidékünkön a ró
maiak nevéhez fűződik. Három évszázadnál továhh virágzott a ró
mai kultúra városunkban, különösen Traianus (98—117), Hadria
nus (117—138) és Antonius Pius (138—161) idejében, amikor alV. 
század második felében támadt fergeteg a szó szoros értelmében itt 
minden kultúrát romba döntött, elhamvasztott. Ez a nagymértékű 
katasztrófa a népvándorlás nevéhez fűződik.

A történelem több nép vándorlási ismer. Közönségesen népvánf- 
dorlásnak nevezzük azt a hatalmas népmozgalmat, amely a Kr. e. 
II. századból Ázsiából kiindulva útját Európa felé irányította s 
mely először a római birodalmon kívül fekvő európai területekét 
szállta meg, később a Kr. u. II. században már a római birodalmat 
is megtámadta. A népvándorlás főokát a gazdasági tényezőkben 
kell keresnünk. A túlságos elszaporodás követikieztében beállott lele- 
séghiány arra kényszerítette a barbár törzseket, hogy vándorol- 
ianak s maguknak megfelelő új hazát keressenek. A népvándorlás 
korát a történetírók többnyire a húnok megjelenésével szoktálkl kez
deni s a Kr. u. IV—IX. századot tekintik annak.

8

3. A népvándorlás kora.

A népvándorlás első nagyobb csapása Marcus Aurélius csá
szár (161—180) idején érte Pannóniát, amikor a germán eredetű 
quadok és marcomannok áttörtek a Dunán és egész Itáliáig pusztí
tottak (165). A császár maga Carnuntumban tartotta föhadiszálr 
Igsát s csak éveken át tartó kemény harc után tudta az ellenséget 
visszaverni és meghódolásra bírni. Nincs adatunk arra s nem is 

tartjuk valószínűnek, hogy a quadok és marcomannok ekkor váro
sunkat pusztították volna. Ez a germán becsapás városunktól keletre. 
Bregetio (Öszőny) táján történt.

Mivel a római birodalom a IV. század második felétől kez>- 
dődőleg állandóan ki volt téve a germán támadásoknak olyananyi- 
nyira, hogy ezek már magát Itáliát fenyegették, a rómaiak légióikat 
11. Valentinianus császár korában (375—392) Itália felé vonták össze, 
Pannonia lakóit pedig magukra hagyták.

Városunknak, de egész Dunántúlnak történetét ettől az idő
től kezdve, mintegy ezer esztendőn keresztül homály födi. Az a 
gyér világosság, mely a fennmaradt szűkszavú krónikák és újab
ban felszínre került leletek nyomán felcsillan, kevés adatot nyújt 
részletes kultúrhistóriai megáltapításokra. A római légiók kivonu
lása után a IV. század végén germán törzseit szállották meg ezt a vi
déket. míg az V. század első felében a húnok birtokába jut. Attija 
halála után (453) a gótok uralma alá kerül Pannónia, de a gótok 
vezére, Nag^ Teodorich (474—526) népét Itáliába vezieti (489) 
és ott a germán Odoakert legyőzve, egy 62 évig fennálló birodalmat 
alkot, amelyet Justiniánus kelet-római császár (527—565) vezérei: 
Belizár és Narses semmisítettek meg (553). A gótok kivonulása 
után a gepidák szállották meg Pannóniát (526), kiknék' alig 40 esz/- 
tendős uralmát a longobardok döntötték meg (566). A longobar- 
dokat Alboin nevű vezérük rövid kétévi ittlartózkodás után 568-



ban Itáliába vezeti s Felsőolaszországot hódítja meg népe számára. 
A. longobardbk helyébe a turáni származású avarok lépnek, akik 
kétszáz esztendőnél tovább voltak urai a Dunántúlnak, mígnem 
Nagy Károly császár (768—814) uralmuknak véget vetett (796).

Az avar uralom idejéhez fűződik a szláv törzsek betelepedése 
a Dunántúlra, hogyan és mikép történt ez,, nem tudjuk pontosan. A 
frank germán uralommal, mely a Rábáig terjedt, ez a vidék újból 
belekapcsolódik a nyugati keresztény civilizációba. A Nagy Károly 
alapította (803) Ostinark (Keleti bánság) franki-bajuvár népe las
sanként átsziváro^ a mi vidékünkre s letelepedik. Egyházi téMn- 
letben ez a vidék a passaui püspökség fennhatósága alá csatoltatotti. 
Az egykor virágzó Scarbantia helyét romok és elhagyatottság jel
zik csupán (deserta civitas), a félezredeken át pusztító népvándorr 
lás fergelege a régi müvíelődésnek csiráját is kiirtotta. Innen szaiy 
mazhatik «Oedenburg», mely néven Scarbantia-t Német Lajos (843— 
876). 845-ben kelt oklevele említi először. A «Cyperon» név is való
színűleg a «Scarbantia» szóból ered, épúgy, mint a későbbi «Supf- 
run», mely szintén csak a római «Scarbantia»-nak elferdítése.

4. Az Árpádok kora. Sopron várossá alakul 1277>ben.

A magyar honfoglalás 895 és 900 közt ment végbe. A kezdetlqges 
határ nem volt még pontos s valószínűleg csak a Rábáig terjedt és 
tervszerűen tolódott ki a Trianon előtti határig. Honalapító Árpád 
vezérnek Bánhidánál (Komárom m.) 907. évi július 6-án a bajoro
kon vívott döntő győzelme után a németek telepeiket az Enns folyóig 
visszavonták, a magyarok ellenben a határt a Lajta (Sár) folyóig 
kiterjesztették. Szt. István királynak 11. Konrád német-római csá
száron 1031-ben vívott győzelme után a Lajtán tűt fekvő rész is a 
Fischai-folyóig tei-jedőleg magyar fennhatóság alá került. A III. 
Henrik császár és Aba Sámuel közt 1043^ban kötött béke a Lajta 
és Morva folyókat jelöli ki Magyarország nyugati határának. Ezt a 
békeszerződést HL Henrik 1058-ban Triburban is megerősítette I. 
Endre királyunk követelésére. Sopron és vidéke tehát már a hon»- 
töglalást követő időben, de még a királyság alapítása előtt Magyaiv 
országhoz tartozott. Ez a terület, valamint a ma osztrákok által 
megszállott «Burgenland» nagyobb részt lakatlan volt, amelyet a 
Lajta folyón és Fertőn kívül erdőrengetegek és mocsarak válaszü 
tottak el a szomszéd nyugati német birodalomtól. A fél évezreden 
át tartó népvándorlás után a magyarok tették Sopront és vidékéL 
valamint a megszállott «Burgenland».-ot ismét lakhatóvá s a műve
lődés részére megközelíthetővé. Az ezen a területen fekvő, ma német 
nyelvű helyeknek a neve a XIII—XIV. században még színmagyar 
volt. ,

Magyarország nyugati részeinek elnémetesedéste a Hohenstaur 
iök bukását követő időben, a XIII. század vége felé kezdődikl, amir 
kor az éhínség, járványok és gazdasági válságok által sújtott Né
metországból igen sokan Magyarország nyugati vidékére költözködr 
tek. I

A népvándorló barbárok sok mindent elpusztíthattak itt, a hely 
kedvező földrajzi fekvését nem változtathatták meg. a fennmaradt
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romok pedig még mindig megfelelőknek mutatkoztak', tioigy helyü!- 
kön védhető, a művelődésre alkalmas központ keletlklezzék.

Sopron neve okleveleinkben «Suprun» néven először III. István 
idejében 1152-ben fordul elő. Fontos szenepiet játszott Sopron a 
Xll—XIll. századi határvillongásokban. A tatárjárás idején (1241—42) 
Babenberg Frigyes osztrák herceg rövid ideig megszállotta Sopront 
is, de IV. Béla királyunk a tatárok kivonulása után újból vissza,- 
vívta azt 1243-ban. 1273-ban II. Ottokár cseh király foglalja el áru
lás révén s miután kezeseket vitt magával, 1276-ig hatalmában tar
totta. Sopron lakossága a soraiból elrabolt kezesek dacára 1276- 
ban önként megnyitja kapuit IV. László magyar király előtt, E 
hűséget a király 1277-ben kelt oklevelében is felemlíti s a hűség 
jutalmául önkormányzati jogot és vásártartíási engedélyt ad neki 
szóval városi rangra emeli.

A XIV. és XV. század.
Sopron város jelentőségét Károly Bóbert királyunk is kiemeli, 

amikor 1317-ben kelt oklevelében az «ország kapujá»-nalk' nevezi 
s megerősíti régi kiváltságait. Nagy Lajos először 1344-ben, majd 
1377-ben újból egy országos vásártartási jogot, Zsigmond király 
pedig 1402-ben árumegállítási és árúlerakási jogot biztosít a város
nak. A Zsigmond által 1405-ben követküldési joggal felruházott 8 
város közt Sopron is szerepel, ezzel Sopron az ú. n. szabad királyi 
városok sorába (libera et regia civitas) emelkedett.

A Habsburgi Albert király (1437—39) halálát követő belvillon- 
gások idején Albert özvegye, a 31 éves Erzsébet Sopront elzálogoi- 
sítja Frigyes német császárnak és osztrák hercegnek. Sopron oszt
rák fennhatóság alá kerül 1441-ben, ahonnét Mátyás királyunk 23 
év múlva, 1464-ben szabadította fel. Átmenetileg Sopron még két 
ízben kerül osztrák fennhatóság alá: Mátyás halála után és 1506,-ban 
Mind a két esetben Miksa császár és osztrák főherceg hadai tar
tották megszállva, kik azonban rövidesen kivonultak' ismét. E he
lyen említhetjük meg, hogy a szent koronát 1440^ben Visegrádnál 
éltulajdonító Kottaner Ilona Székeles Gelusch Péter soproni pol
gármesternek özvegye volt, aki 1432-ben újból férjhez ment Kot- 
taner János bécsi polgárhoz s később Erzsébet királyné udvarhöl
gye lett. Említést érdemel az is, hogy az osztrák elzálogosítás korá
ban Sopron városában pénzverde is volt, melynek élén Grafeneck 
Ulrik kapitány állott, ki előbb Frigyes hívének vallotta magát, 
majd átpártolt Mátyáshoz. Pénzverdéjét Grafeneck rövid idő múltán 
Trautmannsdorfba tette ál.

Hunyadi Mátyás király az 1465f-ben kelt oklevelében az orszá
gos vásárok számát négyre emelte. Maga Mátyás király 1482-ben 
dec. 28-tól 1483 februárig itt tartózkodott. (Mai Stornó-ház).

5. Középkor.
A középkori eszme.

A népvándorlás századait követő keresztény középkorra (XI— 
XIV. század) vonatkozó művelődéstörténeti adataink nem nagy szá- 
múak ugyan, de elegendők ahhoz, hogy e kor képéről fogalmat 
alkothassunk. A 'középkor eszménye a vallásban csúcsosodott k i
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E cél elérésére egyedüli eszköz: lenyűgözni a testet, hogy a lélek 
annál magasabban szárnyalhassion. A materializmus fertőjében hal
dokló római birodalom és a népvándorló barbárság féktelenségével 
szemben csak az életszentség lehetett az ideál. A haladás és fejlő
dés egyedüli útja csak a keresztény eszme, keresztény gondolat 
diadalravitele lehetett. Az ókori állameszme helyébe a keresztény 
közösség szélesebb rétegekre kiterjedő, demokratüküsabb eszméje 
lépett. A keresztény középkor nem taposta szót a klasszikus ókor 
örökérvényű szépségeit, gyöngyeit, hanem ellenkezőleg, megtisztí
totta azokat a hozzájuk tapadó pogány salaktól s a keresztény esz
mekörbe belevonni igyekezett. Csak a múlt század elfogult, törté- 
netellenes felfogása nevezhette a középkort sötétnek, elmaradott
nak, mivel nem tudta megérteni a hittérítés: a pogány éis barbár 
léleknek kereszténnyé való átalakításának óriási jelentőségét. Per 
cruxem ad lucem! Ora ét labora! A középkor gondolatmenetét e 
szavakkal fejezhetném ki a legtalálóbban.

A tartós művelődés magát hazánkban Géza fejedelem, illetőleg 
fia. Szent István hintette el. Előbbit a politikai éleslátás, utóbbit 
a meggyőződés szent heve vezette a keresztény civilizáció terjesz;- 
tésében. A művelődés világossága a középkorban, a templomokból 
s a velük kapcsolatos iskolákból terjedt szét az egész országra .

A középkori iskolák.
A középkor iskolái a Kr. u. II. században alakult ú. n. kate- 

ehumen intézményből fejlődtek. Aki kereszténnyé akart lenni, an
nak több fokozaton kellett keresztül mennie (audientes, genuflec- 
tentes, competentes) s csak bizonyos idő elteltével vált részesévé 
a keresztény közösségnek. Ezen idő alatt a pap vallási oktatásban 
(katechesiis) részesítette az illetőt. A felnőttek megtéréise után a kisr 
korúak vallási oktatásáról is gondoskodni kellett. Ez eleinte a 
templomban, majd pedig a hitoktató pap lakásán, később külön 
épületben: az iskolákban történt. így alakultak ki az ú. n. plébá
niai iskolák, amelyekben a vallás alaptanain (Miatyánk, Hiszekegy 
stb.) kivül az írást, olvasást, számolást és éneket tanították.

A nyugati szerzetesség elterjedésével (szt. Benedek 480—543) 
a plébániai iskolákhoz hasonló szerepet játszottak a kolostori isko
lák. Ezeknek szervezője Cassiodorus (480—573) gót államférfi, ké
sőbb benedek-rendi szerzetes volt, aki határozottan kimondja, hogy 
az iskolában ne csak az egyházi, hanem a világi tudományokat is 
műveljék. A VII—IX. században Tours, Corvey, Fulda, Reichenau 
és St. Gallen bencés kolostorokban már Cassiodorus szellemében 
tanitottak.

Olyan helyeken, ahol a lelkészkedő világi papság nagyobb 
számban volt, alakultak ki az ú. n. káptalani és székesegyházi iskoi- 
lák. A káptalanok megalapíttása Chrodegang metzi püspök (776) 
nevéhez fűződik, aki a városában élő papságot összegyűjtötte és 
közös életmódhoz szoktatta. A káptalan élén a prépost állott, helyetr 
lese a lector (olvasókanonok), aki egyúttal az iskolának felügye
lője volt, az éneklő kanonok (cantor), az ének és zsolozsma veze
tője, az őrkanonok (custos) a levéltái'ra és kincstárra felügyelt, a 
dékán a jogi és gazdasági ügyeket vezette. A káptalanok kezdetben 
szoros összefüggésben állottak a püspökséggel, a földbirtok is kö
zös volt, csak a XII. században kezdtek egymástól elkülönülni, ami-
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nek következménye a káptalanoki elszegényedése lett. A káptalani 
és székesegyházi iskolákban az elemi ismereteket tanították. Az 
elemi ismeretek befejezés© után azonban a hét szabad művészet (sep
tem artes liberales) tanítása következett, mely abban az időben a 
mi középiskoláinknak felelt meg. Két részből állott: triviumból, 
melynek célja az alaki képzés és quadriumból, melynek feladata 
tárgyi ismeretek közlése volt. A trivium tárgyai: grammatika (nyely- 
tan), dialektika (vitatkozástan, logika) és rhetorika (szónoklattan). 
A quadrium tárgyai: arithmetika (mennyiségtan, különös tekintet
tel az egyházi naptár szerkesztésére), asztronómia (csillagászat ele
mei), musika (elméleti zeneoktatás.^ fúvó és húros hangszerek keze
lésé), geometria (inkább földrajzi ismeretek). A hittudomány, mint 
külön studium nem szerepelt, hanem a többi tárgyakba szőtték bele. 
Az egyetemek csak a középkor vége felé keletkeztek, a XII. század 
második felében, a XIII. század elején. Az iskolákat a középkor^ 
ban főképen a papjelöltek (clerikuSj oblatus) látogatták, de van
nak bizonyítékaink arra nézve is, h o ^  a világi elem sem zárkózott 
el teljesen az iskolától. A leánynevelés ebben az időben kizárólag 
az apácák kezében volt. ^(Margit legenda). Az általános és kötelező 
népoktatást már Nagy Károly császár rendelte el először 802-ben. 
majd nyomatékosabban 813-ban.

Városi iskolák.
A .XIII. század folyamán egy új iskolatípussal találkozunk, az 

ú. n. városi iskolával. A keresztes hadjáratok befejezése után a XIII, 
század végén egész Európában nagy gazdasági és társadalmi váltoi- 
zás áll be. A terménygazdaság helyébe lassanként a pénzgazdaság 
lép, a lovagság hanyatlásával szemben a városi polgárság egyre je
lentősebb szerepet kezd játszani. A városi polgárnak más irányú 
és tartalmú műveltségre van szüksége, mint a papi pályára készülő
nek 'S így lassanként a városi polgárság a maga céljainak megfelelő 
iskolát szervez, az ú. n. városi iskolát. A városi iskola is eleinte a 
templom mellett épült, az iskolamester maga is többnyire papi 
ember volt. De az iskolamestert (Rector, Magister, Scholastikus, Dir 
rector, Schulmeister) maga a városi polgárság választja, illetőleg 
szerződteti, többnyire egy esztendőre. A na,gyobb városokban le^ 
alább két iskola volt: elemi, amelyben az elemi ismereteket tanítotí- 
ták és egy ú. n. latin iskola (schola latina, Gymnasium, Latein 
Schule), ahol az elemi ismereteket kiegészítettéik és latin nyelven taní
tották. Voltak azonban olyan városi iskolák is, amelyekben nem a 
latint, hanem anyanyelven: németül tanítottak, mivel a polgárság 
gyakorlati céljainak ez inkább megfelelt. Ilyen iskolát «német isklo- 
lá»-nak, «Schreibschule», vagy «Briefschule»-nek hívták.

Soproni iskolák a középkorban.
Az a körülmény, hogy Sopron már a királyság első századaiban 

mint várispánság szerepel, mutatja e helynek kultúrális jelentőc- 
ségét. A soproni plébánia neve (parochia Supruniensis) írásos emlé
keinkben először Imre király korában 1199-ben fordul elő, ami nem
csak a plébánia létezését igazolja, hanem megerősíti azt a feltevést 
is. hogy itt már a legrégibb idődben iskola volt, ú. n. plébánia is
kola. Amint nőtt Sopron jelentősége gazdaságilag és polilikailagi, 
(1217-ben sólerakodóhely, a János lovagrendnek a XIII. század fo



lyamán való letelepedése folytán pedig hiteles hely lett), iskolai 
téren sem maradhatott el. A soproni iskoláról való legrégibb emlí
tés a városi levéltárban fennmaradt oklevelekben először 1354-ben, 
majd 1400-ban történik. Az a körülmény azonban, hogy a bécsi egye
tem hallgatói között az 1365'-Jtől 1450-ig terjedő időben 36, 1450— 
152ödg 46 soproni származású tanulóról van szô  amellett bizonyít, 
hogy itt e korban már nemcsak elemi iskola, hanem a mai közóp*- 
iskolának megfelelő városi iskola is létezett. Ez az iskola valószir 
nűleg a Szentlélek!-tem;plom fölött való dombon (am Pflaster) állott 
(mai Szent Mihály-utca 10. sz. ház helyén). Virágzó ipari élet, keres
kedelmi fellendülés, ^nyagi jólét jellemzi Sopron városát a XIII. 
század második felétől kezdve mintegy három évszázadon keresztül. 
A polgári vagyonosodás jele, hogy ebben az időben szerezte a város 
azokat a falukat birtokul, melyek mint földesuruiknak, Sopronnak 
adóztak. Ezek a faluk a következők: Bánfalva (Zoan 1277, 1291), 
Kópháza (Viz 1283, 1430), Balf (Farkasd, Wolfs 1325, 1342), Ágfalva 
(Dágh 1373), Egered (mai Brennbergerdő 1389), Harka (1419, 1425, 
1429), Kelénpatak (1416, 1418, 1419) és Lépesfalva (Gyula 1547).

Minden, még a legtökéletesebb intézmény is — emberi kezek
ben — a gyarlóság és múlandóság csiráit hordja magában. A közép
kor eszménye is akkor ragyogott a legtündöklőbben, amijkor annak 
képviselőjét: az egyházat, illetőleg annak szolgáit és híveit a minden 
önérdektől ment tiszta eszmeiség hatotta át. Mihelyt az eszmeiség 
helyébe anyagi érdek is: a gazdagodás és hatalomszerzés vágya lé
pett, az eszményiség is veszíteni kezdett értékéből.

A renaissance.
A renaissance a klasszikus pogányvilág felújított hagyományai

val igyekezett a már kiélt középkori szellemet újabb eszményekkel 
tartalmasabbá, a haladó kornak megfelelőbbé változtatni. Az új 
világnézet hívei a hit és vallásos meggyőződés helyett a humaniz
mus (emberiesség) jelszavát hangoztatták, pártfogói azonban a ke
resztény civilizációnak csak külsőségeit" tartották fenn, léldkibeni 
gyakorlatban és tartalomban a pogány világ gondolkodásmódját 
követték. Kétségtelen, hogy a renaissance is maradandót alkotott, 
de fénye csak a kor viszonyaihoz mérten magas műveltségi fokon 
álló felső tízezrekre ragyogott, a tömegeket ellenben érintetlenül 
hagyta. Ennek az elpogányiaskodásnak, babonasággal kevert hitet- 
len.ségnek ellenhatásaként született a retőrmáció-nák nevezett nagy
hatású szellemi és erkölcsi mozgalom, mely a tömegek lelkét is 
magával ragadta s amelynek következménye: a nyugati keresztény 
egyház hitszakadása is.

13

6. A reformáció kora.

Hogy Sopron város lakóit is mennyire áthatotta a keresztéity 
középkor művelődésének szelleme a XV. százai'ban, arról tanubii- 
zonyságot tehetnek az ebben a korban itt fenn;'lló ipari és keres
kedői céhek, amelyek a gazdasági tömörülés ij t̂ l̂lett egyúttal val
lási célokat is szolgáltak, továbbá az ú. n. tes:t\(jfegyesületek (Coiii- 
fraternitas Bruderschaft), amelyek a vallási é isimélyítésén kívül
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jólékonysági cs közművelődési cselekedetek gyaiklorlása végett ala
kultak. A lakosság vallásos érzületének legékesebb tanúi a temp'- 
lomok, melyeknek száma 7 s a káj>olnák, melyeknek száma 13 volt.

A magyarországi városok közt Sopron az elsők közé tartoziikl, 
mely a reformáció, nevezetesen Luther tanait befogadta, első ter
jesztői kereskedők voltak, kik Németországban megfordultak. A 
reformáció első nyomai 1522-re vezethetők vissza, amikor a régi 
egyház ellen való első támadás elhangzott és pedig Kristóf, ferences
rendi szerzetes ajkáról a mai bencés templomban. A hitújítás korai 
terjedéséről tanúskodik Luthernek özv. Jörger Dorottyához 1537- 
ben sajátkezűleg írt levele is (Luther eredeti levele a városi lévél- 
tárban van). Az új hitre való áttérés kezdetben szinte észrevétlenül 
történt A XVI. században itt működő plébánosokról nem is tud  ̂
juk biztosan megállapítani, hívei voltak,-e Luthernek, vagy ellen
felei. A Szent Mihály-templomot évtizedeken át közösen használták 
a katholikusők és protestánsok egyaránt. Az elkiülönülés csak a XVI. 
század második felében történt, ekkor már Sopron polgárságának 
tekintélyes része — Hummel Kristóf polgármesterrel az élén — a 
reformáció hívének vallotta magát. A templomokban — a Szentlé- 
lekről elnevezettet kivéve — éppúgy, mint az iskolákban ekkor már 
Luther szellemében prédikáltak és tanítottak. Az első határozottan 
lutheránus prédikátor Gerengel Simon volt (1565—1571). Az 1553. 
évi április hó 9-tőI május 19-ig tartó soproni országgyűlés, amelyen 
Ferdinánd király és fiai, Miksa és Károly is résztvettek, nem volt 
kedvező az új hit követőire^ de már őszrevehetőj hogy a rendek közt 
is sok híve volt a reformációnak, azért újabb szigorúbb intézke
déseket nem hoztak a reformáció tanainak terjesztése ellen.

A protestáns tanok rohamos elterjedésének legfőbb eszköze a 
szószéken kívül az iskola volt. A biblia elolvasásának kötelező volta 
nagyban hozzájárult az olvasás és írásismeret elterjedéséhez s ez
zel együtt az általános értelmi színvonal emeléséhez. protestan
tizmus első nagy sikereit iskolái révén vívta ki.

A protestánsok Sopronban is a régi városi iskola helyére (am 
Pflaster) Hummel Kristóf új, humanisztikus irányú és a reformáció 
szellemétől áthatott német nyelvű iskolát emeltek (mai Szent Mi- 
hály-utcai 10. sz. ház helyén).' Az új iskola 4 osztályos, minden osz
tály két évfolyamú volt, a tanulókat 4 tanár tanította 8 éven át. Az 
alsó osztályban az elemi ismereteket, a felsőben pedig a latint, filo
zófiát, görögöt, sőt hébert is tanítottak. A tanárokat nagyobbrészt 
külföldről hívták be, kik Melanchton, Trotzendorf és Sturm tan
rendszerét követték. Nevelési elv Sturm jelszava lett: sapiens et 
eloquens pietas. Ez a német nyelvű protestáns jellegű gimnázium 
1557-től 1584-ig és 22 évi megszakítással 1606-tól 1674-ig állott fenn. 
Emellett a német-latin iskola mellett a XVII. század közepén az 
itt lakó és környékbeli magyar protestánsok egy újabb magyar 
iskolát emeltek, ez a mai ág. h. ev. lyceum, amely mostani helyén 
Thürk László háza telkén 1657-ben épült. Arra a hírre, hogy'Sop
ronban magyar gimnázium nyilik meg. messze földről küldték ide 
fiaikat a magyar j  rotestánsok, úgy hogy az új magyar iskola csak
hamar túlszárnya'ja a németet. Számos adatunk van arra is. h o ^  
a XVII. század ^^Vainán sok soproni ifjú külföldön folytatta és 
végezte tanulmá j qd. Különösen Wittenbe^, Jénaj Tübingen és 
Gratz protestár °^41emű főiskoláit láltoglattak a soproniak.



15

Sopron a XVII. században.
Süj)rou városa a XVII. század folyamán több ízben fontos tör- 

lénelnn eseménynek volt színhelye. 1605-ben Bocskai hadai hét hé
ten keresztül ostromolják a várost, bár sok kárt oikíoztak, elfogj- 
lalni nem tudták. 1619. november 30-án Sopron önként meghódolt 
Bethlen Gáhor előtt, aki két éjszakát töltött a városban, azután to
vább vonult, de 1500 főnyi hada továbbra is megszállva tartotta 
a várost, mely csak 1621. május 22-én hódolt meg újra a törvényes, 
király előtt. II. Ferdinánd három ízben tartott országgyűlést Sop
ronban. Először 1622-ben (május 15-töl aug. 8-ig), mely alkalommal 
Ferdinánd feleségét, Eleonórát magyar királynévá koronázták, a 
szertartást Pázmány Péter érsekprimás és Ergolich Ferenc^ vesz
prémi püspök végezték a mai bencés-templomban. A koronázás em
lékére Sopron új címert kapott Ferdinándtól: az eddigi bástyás 
címer fölé a német római császári koronás kétfejű sast F. E. be
tűkkel. (Ferdinánd, Eleonóra). Másodszor 1625-ben hivott össze or
szággyűlést Sopronban (szept. 8-tól dec. ICUg) II. Ferdinánd. A 
rendek nov. 27-én II. Ferdinánd fiát, III. Ferdinánd néven királlyá 
kiáltották ki, akit Pázmány Péter érselkiprimás és az ugyanezen 
országgyűlésen (okt. 25.) nádorrá választott Esterházy Miklós ugyan
csak a mai bencés-templomban december 8-án királlyá koronázi- 
ták. Ezen országgyűlés emlékét hirdeti a Városszépítő Egyesület 
által emelt feliratos kőoszlop a Bécsi-domb tetején elterülő koro
názási dombon. A harmadik országgyűlés, amelyet II. Ferdinánd 
Sopronba hívott egybe s amelyen az udvar is résztvett, 1634 no
vember 30-tól 1635 február 15-ig tartott. Lényeges végzéseket ez az 
országgyűlés nem hozott, inkább a korábbi országgyűlések hatá
rozatait újították fel és erősítették meg. Annál fontosabb volt az 
1681 évi, amelyet Lipót hívott össze s amely május 21-én vette kez,- 
detét s csak decemher 30-án záródott. Ezen az országgyűlésen a 
királyon és az udvaron kívül 249 követ vett részt, különösen a val
lás dolgában (artikuláris helyek) hoztak fontos végzéseket (25, 26. 
törvénycikk). Ugyanez az országgyűlés vette fel Buszt városát a szab. 
kir. városok sorába. Az országgyűlés tartama alatt (december 9-én) 
koronázták meg a rendek Lipót feleségét: Eleonórát magyar király
névá. Ebben az évben (szept. 16) húzták fel a várostornyára a két
fejű sast aranyozott L. betűvel (Leopold) díszítve s ugyanakkor 
I. Lipót névnapjának előestéjén (nov. 14.) szólalt meg tlőször a vá
rostornyára helyezett új óra is. A soproni ország^űléseket rész
ben a mai bencés-templomban, részint a városházán, ’észint pedig 
a Müller Paulin- és Szent György-utca sarkán épült, ma már fel
irattal díszített Caeser-féle házban tartották.

Lackner Kristóf (1571—1631).
A vázlatszerűnél is hiányosabb lenne közleményünk, ha fel 

nem elevenítenénk e helyen a város legkiválóbb fiának, Lackner 
Kristófnak emlékét. Sopronban született 1571-ben, ahol ifjúkorában 
atyja aranyműves mesterségét tanulta, majd rövid ideig katonás^ 
kodott. Hazatérve ráunt mesterségére s Grázba ment tanulni. Mint 
a protestáns Sauerwein báró fiának ne elője Itáliába kísérte tanít
ványát s ott hosszabb ideig tartózkoci ,(tt Páduában megszerzi a 
jogi és államtudományi doktorátust. 15 9-ben ismét hazajön, szü-
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lövárosa azonnal városi tanácsosisá válaszlja meg. TudájSának, niű- 
veltSíég*éinek híre a város falain túl is elterjedt. 1062;-ben nemes- 
Béget kap a királytól. l(503-ban városbírává választják. 1604-ben 
«Tudós társaságot alakít a városban, melynek tagjai főként egyete
met végzett polgárok voltak. A Lackner alapította Tudóstársaság 
1674-ig állott fenn. Személyes bátorságának tanúbizonyságát akkor 
szolgáltatta, amikor Bocskai hadai elten vonult. Polgártársainak bi
zalma folytán négy ízben volt polgármester és pedig 1613—14-igl, 
1615—19-ig, 1621—25-ig és 1629—31. években. Az 1622. országgyű
lés idején II. Ferdinánd asztalnokká és palotagróffá nevezte ki. 
Meghalt 1631-ben. Egyházának hű fia, törvényes királyának hűséges 
alattvalója, író és művészember volt egy személyben, aki nehéz, 
válságos időben bölcsen és eredményesen vezette a város és pol
gárság ügyeit. Megvoltak benne mindazok a tulajdonságok, ame
lyek az eglyént egy város vezetésére alkalmassá teszik, prudens el 
circumspectus (okos és körültekintő) volt.

A töröknek 1683. évi bécsi hadjáratába Sopron is belesodródott. 
A város 1683. július 12-énmeghódolt a törökkel egyesült Thököly 
Imre kurucz hadai előtt, de a keresztény seregeknek bécsi nagy 
győzelme (szept. 12.) után a soproni polgárság sietett ismét hűséget 
Lipót királynak. 1669‘-ben éis 1676..ban óriási tűzvész a város leg
nagyobb részét elhamvasztotta, az 1656—57 és 1679. években pedig 
iszonyú pestisjárvány dühöngött a városban, melynek a lakosság 
több, mint negyedrésze áldozatul esett. Ha niindezen eseményekhez 
hozzávesszük ,hogy a XVII. század második felében zajlott le Sop
ronban a katholikusok és protestánsok közt felmerült kultúrharc;, 
akkor jogosan tekinthetjük a XVII. századot SQi[jron város legviha
rosabb idejének.

7. Az ellenreformáció kora.
Jezsuita gimnázium 1636.

Mint fenntebb említettük, a hitújítás tanai Sopronban korárp 
de észrevétlenül és széles rétegekben terjedtek el. A XVII. század 
első évtizedeiben a protestanlizmus már uralkodó vallás lett Sop
ronban, amennyiben a 8000 lélekszámú városban alig másfélezer 
vallotta magát katholikusnak. A vezető, irányító elem csak protestáns 
volt. Kath. vallású polgárt sem a külső, sem a belső tanácsban nem fo
gadtak be. (A küliső tanácsba először 1672-ben, a belsőbe 1673i-ban fo
gadtak be i  atholikusokat, akkor is csak királyi rendeletre.) Meg
változott a helyzet akkor, amzikor Draskovics György győri püspök 
(1635—1650) 1636f-ban letelepítette a jezBuitákat, akik először a kül- 
vároisban, a mai Fövényverem ú. n. Kollégiumi házában helyezkedtek 
el 'S ugyanakkor (nov. 8.) megnyitották latin iskolájulk'at, a gimná
ziumot. A várúsnak ebben az időben 4 elemi iskolája (mind a 4 
prot.) és 3 középiskolája volt: 2 protestáns (köztük egyik! német
nyelvű, a másiik magyar) és 1 kath. gimnázium. Sopron tehát már 
ekkor az iskolák városa volt, mivel annyi számú isklolával abban a 
korban kevés város dicsrkedhetelt. Miként korábban a protestánsok 
főképen kitűnő iskolák révén tudtak nagy sikereket felmutatni, a 
jezsuiták hasonlóképen 'skoláikkal igyekeztek a terjedő protestan
tizmusnak gátat emelni, illetőleg még jobban szervezett iskoláikkal
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a katholicizmusban szunnyadó erőt felébreszteni s a rhekatholizálás 
művét végrehajtani. A harc elkeseredett volt mindkét fél részéről. 
A küzdelem hevében fájó csapásokat mértek egymásra, melyeknek 
emléke máig is sajgó érzéseket kelt.

A Fő vény verem-utcai jezisuita-koll^iumot csakhamar nagy számi
ban keresték fel a vidéki nemes ifjak, úgy hogy az rövidesen szűk
nek bizionyult. Draskovics püspök erre az ő beneficiumához (java
dalom) tartozó IS a jezsuita-kolélgiummal szemben fekvő «Crucigera- 
tuS)' (Jánoslovagrend) templomát, házát és telkét adta át a jezsu
itáknak, melyet azok a város tiltakozásának ellenére el is foglaltak. 
Draskovics püspök Bécsben 1650 október 20-án kelt végrendeleté
ben 40.000 rajnai forintot hagyományozott a soproni jezsuita-gimná
zium fejlesztésére. Ebből és a Lippay György érsekprimás (1642— 
1666) adományából a jezsuiták a Crucigeralus közelében újabb telket 
vlásároltak és ott nemes ifjak részére konviktust alapítottak (Mai 
Mattesz ház.) A városi tanács ez ellen is tiltakozott, de a konviktius 
felépítését megakadályozni nem tudta. A városi tanács ettől fogva 
arra törekedett, hogy a jezsuitáknak a belső városba való letelepiedéi- 
sét lehetetlenné tegye. De ez sem késett sokáig. Az ellenreformációr 
nak vagy katholikus visszahatásnak nevezett mozgalom, melyét a 
katholikus egyház az elszakadt hívek visszatérítése végett ^ s z  Euró
pában megindított, Sopronban a XVll. századi>an éreztette hatását. 
1674. február 28-án királyi bizottság jelent meg a városban, melynek 
tagjai voltak; Szécsenyi György kalocsai érsek és győri püspök, 
gróf Pálfy Tamás nyitrai püspök és kancellár, végül Kollonics Lipót 
gróf bécsújhelyi püspök, a magyar kir. kamara elnöke. A bizotttság 
jövetelének célja volt: a katholikusoktól elvett templomok és kath. 
alapítványok visszavétele. A templomok visszavétele, illetőleg vissza
adása minden súlyosabb incidens nélkül ment végbe. A protestánsok 
ettől kezdve magánházakban tartották az istentiszteletet: A régi 
Lackner-házban, amelyet Ezredes-báznak (Generalhaus) is hívtak, 
miután a városban táborozó katonaság vezetője többnyire ebben 
a házban lakott (ma: Ferenc József-tér 11. sz. ház), továbbá a Schur 
bért házban (a mai ev. templom helyén), végül Eggenberg hercegnő 
házában (Szent György-utca 12. sz.).

Mivel a Szent György-templomot és a mellette levő két házat 
(egyik valamikor Wittnyédy Istváné volt) a jezsuiták kapták me^, 
a jezsuita gimnáziumot és konviktust is ide helyezték. A jezsuitáknak 
a külvárosból a belvárosba való betelepedése azonban csak 1686 kö
rül történt, mivel az 1676. évi nagy tűzvész, az 1679. évi pestisjárvány 
és az 1683. esztendei Thököly-hadak az éjDÍtést és áthurcolkodást 
megakadályozták. Ettől kezdve a jezsuita-gimnázium a mai kath. 
gimnázium helyén 87 éven át fejlődött és virágzott. A tanulók száma 
4(X)—500 közt váltakozott. Amikor Mária Terézia 1773-ban a jezsuita 
rendet feloszlatta^ ezeknek javait a Tanulmányi-alaphoz csatolta. A 
Szent György templom és kollégium a Mária Terézia á tál 1779. okt. 
1-én alapított káptalan tulajdona lett. Az 1773—74. tanévben Primes 
György soproni plébános vezetése alatt még jezsuiták tanítottak, 
1774-tőI 1776-ig világi papok voltak a tanárok, 1777'-től i792-ig do
monkosok vették át a gimnázium vezetését, 1792-től 1802-ig domon
kosok és világi tanárok vegyesen tanitottak, 1802 novembei' 1-e óta 
a gimnázium a pannonhalmi Szent Benedek-rend szerzeteseiufek ke
zében van. Templomuk és kolostoruk a régebbi ferenc-rendí témp- 

m és ferences-zárda. i
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8. A XVIII. és XIX. század kora.

A XVIII. század elején újból l'egyverzörej hallatszik Sopron 
falainál. II. Rákóczi Ferenc idején (1702—1711) a város nem hódolt 
meg a kurucok előtt, akik ezért ostromolni klezdték. A kurucok az 
első támadást már 1704 január 5-én intézték a város ellen, de elfogf- 
lalni nem tudták. 1705 december 23-án Vak Bottyán ágyúkkal löveti 
a várost s 1706 január 6f-ig nap-nap után egyre hevesiehben ostro
molja. A kurucok a várost ezután nem tudták elfoglalni, bár 1710-ig 
hadaikkal majdnem állandóan fenyegették. A hosszantartó kuruc- 
háborúk nemcsak állandóan rettegésben tartották a tömeget, de tö
mérdek kárt i!s okoztak a város szőlőiben, földjein és közvetlen kör- 
n3'̂ ékén.

A kuruc-háborúk lezajlását évszázados béke követte^ mely idő 
alatt Sopron iparilag, kereskedelmileg igen meggazdagodott, borának 
híre messze földre elterjedt s gazdag jövedelmet biztosított a terme
lőknek. A XVII. század második felétől a múlt század közepéig ter
jedő időközt Sopron virágkorának tekinthetjülkl. A polgárság nem
csak anyagilag gazdagodott, de a város szellemi téren is — iskoláinak 
nagy száma és jó hírneve folytán — az ország legelső városai közé 
közdötte fel magát.

A francia megszállás ideje 1809-ben (május 29— november 29) 
csak egy változatos epizód volt a város történetében, mely ugyan 
sok pénzbe került a városnak^ egyébként azonban a franciák itt 
és ekkor Kis .lános szavai szerint «igen kegyes ellenség»-nek mutat
koztak.

A múlt század hatvanas éveitől kezdve általános hanyatlás ta
pasztalható gazdasági téren, ami egyrészt annak tulajdonitnaitó, hogy 
Sopron város a fő vasúti vonalakról lemaradt, részint pedig a foljm- 
víz hiányának is, a trianoni határ meg éppenséggel elvágta Sopron 
kereskedelmének főütőerét, hiszen Sopron gazdaságilag teljoscn ösz- 
szelörrott volt az osztrák megszállás alatt levő «ßurgenland»-dal.

9. A legújabb kor.

A világháború borzalmait Sopron központi helyzeténél fogva 
közvetlenül kikerülte, de az a körülmény, hogy a reánk! erőszakolt 
«trianoni szerződés» Sopront Ausztriának Ígérte oda, szörnyű válság 
elé állította a város magyar érzésű lakosságát. Az egész ország meg  ̂
mozdult Sopron elvesztésének hírére. Az 1921. évi nyugatmagyar
országi felkelés eredménye az 1921. október 12-én kötött velencei 
egyezmény ennek következménye: az 1921. évi december 14-iki 
népszavazás folytán Sopron magyar maradt.

A törtéjjelmi távlat ma még kisebb, semhogy erről a küzdelem
ről tiszta klipet alkothatnánk. Az azonban kétségtelenül megállapít
ható, hiogy Sopron sorsát a felkelők vitézsége és a város polgársá
gának (7 /7o/o) hazafias magatartása döntötte el. De tartozunk az 
igazságn.'.k, hogy legalább névleg felemlítsük azoknak nevét, akik 
e válságos időkben, mint vezetők Sopron sorsát irányították: Sigray, 
Osztenburg, Zsembery és Thurner nevei a «civitas fidelissiiiih»- nevé
vel elévülhetétlenül összeforrottak.



19

Történelmi eseményként kell felemlítenünk azt a tragikus esetet 
is, hogy Sopronból indult mártírútjára utolsó koronás királyunk: IV. 
Károl3 ' 1921. október 21-'én.

Sopron régen az «ország kapuja», ma Magyarország legerősebb 
nyugati bástyája, mel^^ ha anyagi téren, ipari és kereskedelmi tekint 
tetben le is szorult bizonyos mértékig, szellemi téren, erkölcsi tekin*- 
letben ma is az ország legelső városai közé tartozik, számos és jóhírü 
iskoláival a magyar nemzeti művelődésnek egyik legszámottevőbb 
harcosa, legelső zászlóvivőinek egyike.

Lauringer Ernő.

Sopron város az utolsó húsz év tükrében.
1914— 1934.

irta: Dr. Vitéz Házi Jenő,
Sopron szab. kir. városi főlevéltárnoka.

Az idő g^mrs múlását és a feledés sűrű homályát a maga valósá
gában akkor érezzük át, amikor világosságot óhajtunk! teremteni 
a múlt eseményei között. Az elmúlt húsz év a sziemünk előtt pergett 
le és mégis, mennyi sok minden tűnt le ismereteink síkjáról és mily 
sok dolgot látunk és ítélünk meg ma másként, mint akár pár évvel 
ezelőtt! E kis összefoglalás is, sem részletességre nem kíván töre
kedni, sem bírálatot nem akar mondani, csupán emlékeztető óhajt 
lenni néhány fontosabb alkotás keletkezésére nézve és egy-két szór- 
val megemlíteni kívánja azokat a terveket, amelyeket jó lett volna 
megvalósítani, de legtöbbször pénzügyi neíáézségek miatt e tervek a 
jövőre maradtak. Az elmondottak alapján teljesen mellőzzük a szo
rosabb értelembe vett közigazgatást, amely a legkülönfélébb ügy
iratok elintézése által a városi tisztviselői kar munkaerejének nagy 
részét igénybeveszi és amelyek lehetnek fontosak, lehetnek érde- 
kesek és egyesek részére létérdeket érintőik és jelentők, sőt a sok
féleségük által csodálkozást kelthetnek, lényegükben azonban a tár
gyalt korra nézve csak részben jellemzők, mert velejárói az emberi 
természet gyarlóságának, örökös elégedetlenségének és annak amind“- 
inkább elhatalmasodó áramlatnak, amely nem magától, hanem a ha
tóságtól vár minden bajára orvoslást.

1914. elején a város élén Dr. Töpler Kálmán polgármester állt, a 
főispán Dr. Baán Endre volt, míg az országgj'űlésben Báró Sóly
mossá' Ödön képviselte Sopron városát. Ez év alkotásai közé szá
mít a tűzoltólaktanya, amelj'el Bösch Frigyesről neveztek el, a Sop- 
ronvármegyei 'Tejszövetkezetek Szővetségé-nek központi telepe;, 
araeljdiez a város 10.000 K segélyt adott. Sok-sok évi előkészület, 
tervezgetés és vita után megkezdődött a közkórház építése is, ame
lyet az állam 20.000 K támogatása vitt dülöre^ ellenben csak terv 
marad az új közvágóhíd megépítése, melynek gondolata azóta is 
többször kísértett, de a megvalósílá.sa a jövő feladata leend.

E hasznos alkotások közepette tört ki Ferenc Ferdinánd trón
örökös és nejének meggyilkolása nyomán a világháború, amelynek
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súlyos következményei csakhamar érezhetőkké váltak. Járványkór- 
házat és fertőtlenítő-intézetet kellett sürgősen felállítani, elelmiszerr 
és tűzelőanyaghiány lépett fel és ez kísértett nemcsak a háború, ha
nem néhány évvel még azután is. A városba idegen ezredek pótf- 
keretei kerültek, 1915-ben már hat osztrák ezred potzászlóabának 
adott Sopron otthont és a 11. Landweehr-ezred keretének elnelye- 
aese miall az a veszély fenyegette és ez be is kövietkeztejtt, h o ^  a 
megmaradt egyetlen soproni ezrednek, a 18. honvédgyalogezrednek 
pótzá'Szlóalja is más helyre költözik át, mely ellen a közgyűlés ért
hető okból tiltakozotit, de hiába.

A háborús közigazgatás olyan feladatok megoldását kívánta a 
várostól, így elsősorban a közélelmezés biztosítását, amelyre a bol
dog béke éveiben még Qsak gondolni sem mert volna sienki. Ennek 
következtében városi mészárszék alakult, városi kenyérgyár, majd 
utóbb műj'ég^ár épült, kifejlődik a liszthivatal, majd utóbb mind
ezeket egyesítő közélelmezési üzem. Sok gondot okoz a szénellátás és 
mindezek nyomán a közönség köréből panaszok és támadások'hang
zanak el, hogy megkeserítsék az éjt-napot átdolgozó tisztviselők 
nehéz munkáját anélkül, hogy a valóban meglévő hiányokon és ba
jokon 'Segíteni lehetett volna. Nem lehet csodálkozni tehát azon, hogy 
az új, ú. n. Károly-laktanyán kívül ez években nagyobb építkezést 
nem tudunk felsorolni, bár az Erzsébet-utca folytatásában egy alag
út építésének gondolatával is foglalkoztak, de az még ma sem való
sult meg.

Az új laktanya építése azért is nagy fontosságú, mert a vasúti 
síneken túl fekvő városrész kifejlődésének adta meg a lökést. A 
Hofäcker, amely az Árpád-kori Udvarnok-föld német fordítása, sza
bályozás alá kerül és így a háború alatti időre nyúlik vissza az la 
csendes előkészítő munka, amely azután a vi.szonyök némi javulá
sával máról-holnapra egy új városrészt varázsol elő a földből.

A város áldozatos lélekkel minden hadikölcsönj egy zésből ki
vette a részét, miközben maga is törlesztéses kölcsön után kutatott, 
hogy a rendkívüli iszükségleteinek meg tudjon felelni. Sikerült is 1910. 
végén 5 1 / 2  millió koronát szerezni, mi azt mutatja ,hogy a pénzügyek 
terén még nem voltak olyan súlyos állapotok, mint a folyton rosz>- 
szabbodó élelmezés tekintetében. Ezt bizonyítja még az a körülmény 
is, hogy 1918. legvégén is kapott a város 7 millió koronás kölcsönt.

Időközben a város élén állók körében is változás állott be. Baán 
Endre több mint tízéves főispánsága után 1917-ben a kormány válto
zással kapcsolatban e méltósiágáről lemondott, helyébe Gróf Cziráky 
József lépett, ki 1918-ban szintén lemondott. Báró Solymossy Ödön 
elhalta után 115-ben Dr. Szilvássy Márton lett Sopron országgjm- 
lési képviselője, ki 1918-ban meghalván, örökébe Dr. Töplier Kálmán 
lépett, míg a polgármesteri szélűje 1918. augusztus 1-én a közgyűléis 
közfelkiáltással Dr. Thurner Mihályt választotta meg.

Közvetlenül az októberi forradalom előtt sikerült az augsburgi 
társaság tulajdonában lévő villamostelep megváltása. Ennek a sze
rencsés vételnek nagy bordereje csak a későbbi években tűnt Ikti. 
•Ez év utolsó napján tartott közgyűlésen még az általános lisztújítás 
símán megtörténhetett, de már 1919. év elején úgy látszott, hogy a 
város közigazgatásában mélyreható változások következnek el. A 
közgyűlés helyébe a néhány tagból álló ú. n. néptanács ült, amely 
két ízben ülésezett, hogy a kommún kitörésével hatásköre átmenjen
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a megyei és városi intézőbizottságra, amely elsőízben 1919. április 
24-én jött össze, legutoljára pedig 1919. augusztus 1-én és a fennmai- 
radt jegyzőkönyv tanúsága szerint 616 ügy felett határozott.

Az intézőbiziottság működéséről ^mivel néhány beavatotton kívül 
alig van erről tudomása másnak, álljon itt néhány jellemző adat.

A katonai főreáliskolai hallgatók» kértélk' a népkonyhában való 
étkezés megengedését. Az intézőbizottság annak megivizsgálását ren
deli el, hogy tényleg proletárgyermekek-ie a folyamodók (7. sz.).

Május 13-iki ülésen Horváth Ödön elnökölt, aki nagy beszédet 
tartott antialkoholizmus érdekében ,amely kérdéssel «ő már gya
korlatilag és tudományos szempontból is foglalkozott. Vitának itt 
helye nem lehet. Ha valaki a bizottság tagjai közül vitába akar vele 
bocsátkozni, úgy holnap délután 5-kor a felsőleányiskola helyiségéi
ben szívesen rendelkezésre á ll__ »

A volt huszártisztek sétalovaglását — úgy látszik — nem szí
vesen nézték, mivel az intézőbizottság «megbízza a közigazgatás vezei- 
lőjét. írjon át a katonai parancsnokho.z, hogy a sétalovaglást, valamint 
a sétakocsizást a mai komoly időkhöz képest tiltisa be.» (313. sz.)

Május 22-ién az eddig együttes intézőbizottság vármegyei és vá- 
ro'sira vált szét, mely alkalommal Kellner Sándor népbiztos bejelenti, 
«hogy ő nem fog már az ügyek vezetésénél beleszólni, de megjcöveteli 
a legintenzívebb munkát. Betekintést fog nyerni az ügyek mikénti 
elintézésére, mert azzal szemben, ki nem teszi meg kötelességét, majd 
intézkedési jogot formál magának.»

Még csak egyet akaro,k megemlíteni. 1919. április 14-én Knapp 
Gábor, ki Sopron város biztosa volt, Kellnerhez beadványt intézett 
kedves elvtárs megszólítással, amelyben elmondja, hogy «már na
pok óta tapasztalom, hogy a város felett oktalan repülőpróbák tél
tetnek,» miáltal «oktalan benzinpazarlásra fordítják az időt.» Kéri 
ennek megtiltását. Az ügy elintézéseképen ceruzával a beadvány 
balsarkában ezt a feljegyzést olvashatjuk; «Rendeletileg eltiltom 
az oktalan anyagpoosékolást. 14. IV. 1919. Kellner.»

'Miként a felhozott adatokból is láthatjuk, nagy önbizalom
mal, de kevés hozzáértéssel kívántak több olyan dolgot megol
dani. amely szakemberek számára is sok fejtörést okozhatott volna 
és ki tudja, hogy hová fejlődtek v̂ olna az állapotok, ha a kommún 
131 napos uralom után meg nem bukott volna és a közigazgatás 
vissza nem zökken a régi kerékvágásba.

Teljesen meddőén azért ez a sívár idő sem telt el. Közvetlen 
a kommún kitörése után Sopronba költözött a Selmecbányáról el
menekült bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola, a Lö^r-kÖrút 
kiépítéséhez pedig, mely a nyaraló-városrész kifejlődését vonta maga 
után, az első lépéseket meg íehetelt tenni, hasonlóképen a még 1918- 
ban a Kőiszegi-úton épült kislakások mellé a Sziélmalomrlaktanyia 
átalakítása járult, melyhez csatlakozott utóbb a régi közkórház 
ez irányú igiénybevétele.

A kommún után 1919. szeptember 27-ién ült össze az első köz
gyűlés. Ügy ez, mint az utána következőek viharos lefolyásúak vol
tak, interpellációk tömege szierepelt mindig a tárgysorozaton és a 
kedélyek megnyugvását az elcsatolás veszélye még csak késleltette. 
Kijutott a támadásokból a szabadkőműves páholyoknak is, melyek 
feloszlatása érdekében Sopron is felírt a kormányhoz, Nyugatma- 
gyarország elcsatolása miatti tiltakozás pedig állandóan napirenden
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volt. Sajnos, ez utóbbi eredménytelen maradt, de — ha nem hang
zottak volna el hivatalos formában és hatalmas népgyűlések alak
jában, kétségtelen, hogy Sopron hűségén nagy fogyatkozási hiányt 
kellene megállapítanunk. A népszavazás előtti bizonytalan helyzet 
erősen éreztette hatását. A vízmű kibővítésén és a villamos vasút 
megváltásán kívül, mely beruházás.okat a rendőrség államosítása 
megelőzött, több fontos kérdést nem is igen említhetünk meg, 1921 
június 30. után ez évben több közgyűlés nem volt tartva. Ügy láll- 
sz'ott, hogy Sopron kikapcsolódik a nemzet vérkeringéséből. Ez 
azonban csak látszat volt, mert az államhatalom amily mértékben 
visszavonult, épen olyan mértékben támadt fel Sopron
ban a hazához való görcsös ragaszkodás, mely a felkelőmoz^lom 
dicsőséges lezajlása után az 1921. december 14-én megtartott nép
szavazásban érte el teljesítménye legmagasább fokát. Azok, akik 
az idegek szétpattanásig feszült időket átélték és érezhették a bámu
latosan megszervezett és Judástallérokkal dolgozó osztrák propa
ganda félelmetes erejét, tudják igazán értékelni ezt az eredményt, 
amelyet az áldozatos hazaszeretet is csak ritkán tud felmutatni.

A népszavazás feletti örömének a város lakossága zenés fák
lyásmenettel, kivilágított ablakokkal, a hivatalos város pedig párat,- 
lanfényű díszközgyűléssel adott kifejezést, melynek lelkes hangu
latával Sopron történetében egyedül az 1463. évi gyűlésiek verse
nyezhetnek, amikor Sopron felszabadult a zálogjog alól. Ez a kitörő 
öröm a népszavazás első évfordulója alkalmával is alig talált méri- 
téket, amikor a város falai között üdvözölhette Horthy Miklóst, 
Magyarország kormányzóját.

De a népszavazás sikeres kimenetelének hatása nemcsak múló 
lelkesedésben nyilvánult meg, hanem maradandó alkotásokban is. 
Ezekhez tartozik a város részéről a vitézi lelkek felajánlása, azután 
a városi történet megírásának az elhatározása, az állam részéről pe
dig a Hűség-kapu felállítása és a «Civitas fidelissima» cím adomá:- 
uyozása, végül Gróf Széchenyi Bertalan hűség-serleget ajándéko
zott a városnak, amellyel minden hetedik évben a népszavazás em
léke feleleveníttessék.

Más irányban is engedett a dermedtség és Sopronra olyan fej
lődési idő köszöntött, amikor hovatartozandósága véglegesen el
dőlt, hogy azon csak csodálkozni lehet.

A 48-as laktanya egy része lakásokká lesz átépítve, a csapat
kórházból vincellériskola lesz, a Preiss és Tsa Szövőgyár letelep
szik ,a kormány megépíti a hatalmas pénzügyi palotát, a Kuruci- 
flombon olcsó házhelyeket ad el a város és ezzel lehetővé válik e 
részen is egy új városrész keletkezése, ugyanitt az állam a várossal 
együtt kislakásokat épít. A fejlődés még gyorsabb lesz, amikor 1925- 
ben a város dollárkölcsönt vesz fel., amelyből a villany telepet tel
jesen átalakítja, az újabb dollárkölcsön révén pedig a vízművel lehét- 
tett bővíteni, járdákat építeni, csatornázni és utakat burkolni. Tre- 
bitsch S. és Fiai cég selyemgyárat alapít, a reformátusok Hunyadi 
János-utcai telektömbje a város tulajdonába megy át, hogy azon 
rövidesen családi házak épüljenek. Az Isteni Megváltó Leányai hatal
mas iskolát emelnek, sziép iparkiállítás nyílik meg az Erzsébeh 
kertben, a kórház új osztályokkal bővül, és a Szerit Imre Ikiollégium, 
valamint az evangélikus teológiai otthon felépül. Ezzel egyidőben 
a háborús gazdálkodás utolsó maradványai is lassan megszűnnek.
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Ügy látszik, hogy a gyors fejlődés iramát semmi sem zavarja meg. A 
gázgj'ár átépül és megindul, a Györi-úton városi kislakások épülnek, 
az új evangélikus teológiát az államnak köszönhetjük, a Zrínyi 
Ilona leánynevelő-inlíézet telkét kibővíti, a Madarász-féle selyem
gyár letelepszik, a zsidók is megépítik az aggok házát, a katolikusok 
és evangélikusok pedig egy-<egy új elemi iskolát emelnek az állam 
és a város hathatós támogalásával, a Lackner Kristóf-utca és Patak
utca menti városi telkek beépülnek, egyedül a gőzfiüjrdő nem tud 
megvalósulni, mert a kilátásba helyezett állami támogatás az időköz
ben bekövetkezett pénzügyi helyzet rosszabbodása miatt elmaradt. 
Ezzel a világválsággá kimélyülö általános gazdasági romlással Sop
ronban is meglassúdott a fejlődés, a város vezető körei okos taka
rékosságra tértek át és ezzel a még idejében végrehajtott irányváltoz<- 
zással sikerült elérni azt, hogy a város háztartása mindeddig minden 
irányú kötelezettségének eleget tudott tenni.

A súlyos idők azért nem állították meg teljesen az életet jelentő 
fejlődést, sőt épen a napjainkban sikerült a lövéri nyaralóváros ki
alakulásai céltudatos lépésekkel biztos aljipra fektetni, mely a tu
ristaszálló felépítésében, a Lövér fürdő átépítésében, legutóbb' pedig 
a Lövér-szálló tető alá hozásában és a közművek kivezetésében 
nyilvánult meg. Elkészült az Ifjúsági Vörös KereszÜEgylet üdüjlö 
otthona is, az ev. líceumi diákotthon pedig épülőben van. Sikerült 
ezenkívül a Vöslaui Fésüsfonógyárnak fióktelepét, mely már csak
nem készen áll, Sopronba hozni és végül remény van arra, hogy az 
állami nyugdíjas-ott hon is rövidesen felépül.

Íme az elmúlt húsz esztendő története bemutatva eredményes 
alkotásokban, melyek mindegyikét távolról sem soroltuk! fel és el- 
halgattunk több olyan kérdést, amelyek megoldása sok-sok gon
dot koozott, így pl. a földbirtjok-reform ügye, a határszéli forgalom, 
az idegenforgalom és ennek érdekében kifejtett pi^úpaganda, az inségr 
munkák istb. stb.

Nagyon hiányos maradna az^ban-.e-^las összefoglalásunk, ha 
röviden nem emlékeznénk mieg a főispáni székben és a város kép
viselőjében beálló változásokról, a tisztújításokról és a közggyűlés 
újjáalakulásáról.

Az 1918-ban lemondott Gróf Cziráky József főispán helye be
töltetlen maradt, úgy hogy 1918. augusztus Ipén a polgármester,- 
választó közgyűlésen külön királyi megbízással Ostffy Lajos vas
megyei főispán elnökölt. A Gróf KárolyLféle népkormány ez év 
legvégén ideigelnes kormánybiztosnak Dr. Thurner Mihályt nevezte 
ki Sopron város területére, kinek megbízása végétért a kommún 
kitörésével, mikor is Kellner Sándor népbiztos uralma következett 
el, mely tartott a kommún bukásáig. Ezit követőleg átmeneti idők 
jöttek és kormánybiztoiSphelyettes lesz Fertsák Jenő, ki 1920-ban 
a lövői kerület képviselőjévé megválasztva, helyét Dr. Zsembery 
Istvánnak adja át. Zsembery eleinte kormánybiztosi minőségbten, 
.utóbb pedig, mint főispán működött. 1922. tavaszán utána ismét 
Fertsák Jenő következett, végül 1922. őszén Dr. Vitéz Simon Elemér 
lesz a főispán általános szeretettől körülvéve egészen a napjainkig.

A város képviselőjének 1920. elején Gróf Klebelsberg Kunó lett 
megválasztva, ki 1922-ben a polgári pártok torzsalkodása miatt alul 
maradt és a két veszekedő párt között a harmadik lett a győztes; 
Dr. Hébelt Ede szociáldemokrata képviselő, kinek műkiödése azon-

2 *
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ban nyomtalanul múlt el. A legközelebbi ciklusban ki is bukott 
ós azóta Herrmann Miksa a város képviselője.

A törvényhatósági bizottsági választások 1914. legvégén zajlottak 
le és ezután időszaki választás csak 1926-ban volt' míg végül 1929» 
őszén az új törvényhatósági törvén}  ̂ alapján folyt le a választás, 
hasonlóképen az 1918. legvégén megtartott tisztújítás 1929. decem
berében ismétlődött meg.

Sopronnak 1927. januárja óta a felsőházban is van egy tagja, 
amely méltóságra ekkor Dr. Töpler Kálmán. 1930-ban pediig Dr. 
Pinezich István lett megválasztva. Ha még megemlítem, hogy a 
város kegyurasága alá eső városplébánosi székbe 1925-ben Papp Kál
mán került, ezzel a fontosabb állások betöltésének a kérdését is 
elmondottuk.

Nem hagyhatom említés nélkül a város közigazgatási szervezie- 
tében 1929. július 1-én beállott azt a fontos változást sem, amellyel 
a városi tanács több évszázados működése megszűnt, hogy helyébe 
lépjen a polgármester hatásköre. Ezzel az újítás.sal gyorsult ugyan az 
adminisztráció, másrészt azonban lényegesen nagyobb felelősséget 
rakott úgy az előadókra, mint a polgármester vállaira. Az ügyek 
gyorsabb elintézését szolgálja a városi közgj'űlés mellett életrehívott 
városi kisgyülések működése is.

A város gazdálkodására nézve végül szolgáljon útbaigazításul a 
költségvetések nyers végösszegeinek a felsorolása olyan formában, 
ahogy azokat a közgyűlés elfogadta, 'rermészeiesen a teljesség ked
véért szükséges lenne egj- táblázatban ö.sszcállítani azokat a változta
tásokat, amelyeket a belügyminisztérium végzett a jóváhagyások 
során és végül tanulságos lenne a zárszámadások feltünlelése is, 
azonban a szükreszabott keretek miatt mindezt mellőznünk kellett.
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Végére jutván összefoglalásunknak, ha az elmúlt húsz eszten
dőre vonatkozólag véleményünket röviden összegezni akarjuk, úgy 
akaratlanul is Lackner Kristóf polgármester által a régi városház 
külső falára festett és már elpusztult jelképes festmény elevenedik 
meg lelki szemeink előtt: a magyar címer alatt hábqgó tengert lá
tunk, a tajtékzó hullámokon pedig egy kereszt hányódüki, melyre 
a leviathán és más szörnyek leselkednek. A kép alatt ez aláírás 
volt ovaslható; Me r g i t u r ,  — n o n  s u b m e r g i t u r .  Igen, ez a 
felirat jellemző Sopron városára! Az események, a mostoha körül- 
inények sokszor alábuktatták a városi, de soha el nem merült és 
remélhetőleg a jövőben sem fog elmerülni.

Dr. Vitéz Házi Jenő.
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Sopronvármegye húsz esztendeje,
Irta: Hőgyészy Pál,

Sopronvármegye főjegyzője.

Egy vármegye története olyan mértékben íuggvénye, szerves ré
sze az ország történetének, hogy irányaiban, nem is alakulhat más
képen, mint az utóbbi. így az utolsó húsz év Sopronvármegye tör
ténetében is a hősies küzdelem, megpróbáltatásiok, gazdasági harcok 
időszaka. Területe megcsionkult, lakosságának nagy részét elveszí
tette, ezer sebből vérzik a gazdasági háborúban, de ezen megpró- 
báltatások dacára is törhetetlen hittel küzd, hazafias áldozatkész
séggel munkálkodik a jobb jövő érdekében.

A világháborúból ä vármegye közönsége derekasan kivette a 
maga részét. Ennek bizonyítására elég rámutatni arra, hogy e vár
megye lakossága szolgáltatta a 18. és 13 honvéd gyalogezredek, a 
7ü. közös gyalogezred, 9. Nádasdy huszárezred, 7. honvéd huszárezU 
red és 13. tűzérezred legénységét, amely ezrediek haditettei vérrel 
vannak beírva a világhábiorú történetébe. A vármegye fiatalságának 
színe-java, jövő reménységének nagy része vesizett el a véres harcok 
során és talán joggal mondhatjuk, hogy alig volt az országnak még 
egy oly része, amelytől a háború ily nagy emberáldozatot kívánt 
volna.

De az itthon maradtak is kivették a részüket az áldozatolkl váb 
lalásából. A Rábaköz áldott földje a háború évei alatt is ontotta a 
gabonát, a fejlett állattenyésztés fokozotit mértékben szolgáltatta az 
élelmiszereket, de azért e vármegye népe épen úgy n é l k ü l ö z ö t t ,  mint 
a közeli Bécs lakossága, mert minden élelmiszert becsületesen el
szállított a hadsereg élelmezésére, a hadikölcsönjegyzés eredménye 
})edig még országos viszonylatban is az elsők között volt.

A proletárdiktatúra idején a vármegye lakossága ellenforrada
lomban fordult a tanácskormány ellen, amelynek leverése után 
Szamuelly terrorcsapatai Csornán és Kapuvárott 14 embert akasz
tottak föl, igen sokat megkínoztak és börtönre vetetteik'. A tanács
kormány bukása után a román megszálló csapatok egészen Csor
náig hatoltak és csak a véletlen szerencse mentette meg a vármegye 
többi részét is a megszállástól.

Ezután következtek a vármegye történetének a legszomorúbb 
napjai. Az igazságtalan és páratlanul kegyetlen trianoni békedik
tátum a megye területének majdnem a felét, a Nyugatmagyaror- 
szágnak nevezett országrészt a szövetséges Aussztriának ítélte oda. 
A szerződés rendelkezéseivel a vármegye területéből a felsőpulyai, 
kismartoni és nagymartom járások teljesen^ a soproni járás 29 köz
sége, Kismarton és Ruszt szab. kir. városok és a vármegye ősi szék
hely szakíttattak le Magyarország ezeréves törzséről.

A kérdéses területek átadásának ideje az 1921. évi augusztus hó 
29-ére volt kitűzve. A felkelők hősies támadása az osztrák megszál
lásnak ezen időpontjában való megkezdését meggátolta ugyan, mint
hogy azonban Nyugatmagyarország kormánybiztosa már augusztus 
hó első felben elrendeélte az átadandó területek kiürítését, az eb 
halasztás híre a vármegye központi hivatalait már nem találta a 
helyükön. Az alispán! hivatal az összes segédhivatalokkal Csornára,
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az árvaszék Kapuvárra a, levéltár Eszterházára helyeztettek át és 
ott müködiésükel augusztus végén meg is kezdették.

Az elszakításra ítélt területeknek a felkelőik által való megszál
lása következtében az osztrák kormány nem volt képes ezen te
rületeket birtokba venni, amire megindult a két kormány és az 
antanthatalmak között az egyezkedés, ameltynek eredménye lett a 
velencei egyezmény és ennek következtében Sopron városra és a 
vármegye 8 községére nézve a népszavazás elrendelése. Ezt meg
előzően a magyar önkén les csapatok a népszavazás alá nem eső te
rületeket kiüritették és a tábornoki bizottság a magyar kormány 
és a hatóságok közbenjöttével a Soprontól északra eső területeket 
november 30-án Sopronban, a délre eső területeket december 2-án 
Sopronkeresztúron az osztrák kormány kiküldöttjének átadta.

A népszavazás antant ellenőrzés mellett Sopron városában de
cember 14-én, a vármegye 8 községében decemljer 16-án zajlott le 
és azon a város és vármegye német és horvát nyelvű lakossága is 
tanúságot tett az ezeréves hazához való ragaszkodásáról. Ez a 
népszavazás országos szempontból is nagy jelentőséggel bír. Az 
első rést ütötte a békeszerzödésiek megdönthetietliennek hírdietett 
ércfalán, bizonyságot szolgáltatott a szerződések azon érvének a 
tarthatatlansága mellett., hogy az ország meglcsonkítására a népek 
ónrendelkezési jogának a biztosílása érdekében volt szükség.

A népszavazás megmentette számunkra a vármegye kulturátiSj 
ipari és kereskedelmi gócpontját és egyútlal ősi székhelyéit a kö
rülötte levő 8 községgel, de elveszel! a vármegye 103 közs^e és 
2 rendeziett tanácsú városa 125.379 lakossal ,míg a vármegye kölelé- 
kében maradt 127 község 147.018 lakossal.

A háború és a forradalmak lezajlása, a békeszerződés fájdal
mas rendelkezéseinek a végrehajtása után kezdődött meg a romok 
eltakarítása és az újjáépítés nehéz munkája. Nehéz volt ez a munka, 
mert hiszen tulajdonké})en ekkor kezdődött meg és még ma is for- 
lyik a gazdasági háború és a vármegye gazdasági élete, amelynek 
Ausztria és főleg Bécs közelsége korábban előnyt jelentéit, kétsziere^ 
sen megérezte és még ma is érzi a gazdasági elzárkózás súlyos kö'- 
vetkezményeit. A vármegyében gyáripar, — épen ezen helyzete 
folytán, — alig volt, a mezőgazdasági termények értékesítése pedig 
mind nagyobb nehézségekbe ütközik. Csak természetes, hogy ilyen 
körülmények között a vármegye állattenyésztésében bizonyos visz- 
szaesés következett be. az alacsony gabonaárak, az értékesítés ne
hézségei pedig a majdnem kizárólagos mezőgazdasági lakosságot 
alig elviselhető helyzetbe boizták.

Hogy ennek dacára sem következett be visszafejlődés, sőt a 
legtöbb téren a fejlődés kétségtelen jelei tapasztalhatók, fajunk 
életerejének és a falusi nép példás kötelesiségérzetének beszédes bi
zonyítéka. Elég itt arra hivatkozni ,hogy a várrnegye adóhátraléka, 
ezen nehéz helyzet dacára, a múlt évben is alig haladta meg a 
15 o/o-iot, ami jelentékenyen az országos átlag alatt van, sőt az egész 
országban a legjobb eredmények közé tartozik.

A fejlődés majdnem minden téren tajjasztalható. A vármegye 
nagy áldozatkósziséggel rendbehozta a háború és forradalmak alatt 
nagy mértékben leromlott lithálózatát, úgy hogy ma minden köz
sége minden időben autóval is járható műúttal van bekapcsolva 
az általános úthálózatba és a vármegyei utak jobb karban vannak.
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mint a béke boldog éveibien. Fejleszltítle és a kor köveifcelményei'- 
nek megfelelőien általakítotla a kapuvári vármegyei kórházat, épí
tett két járási székházat, helyrehozta és stílusosan berendezte a 
levéltár helyiségeit, amelyekben 53 színes ablak és 60 kép örökíti 
meg a megye történetében szerepet játszott családok címereit és 
kastélyait. Nagy áldozatokat hoz a kisgazdák érdekében a törzsr- 
könyvezés támogatása, a tejérlékesítés előmozdítása által. ,a fertőző 
állati betegségek leküzdése érdekében az állati betegségék elleni 
védőoltások előmozdítása által.

A vármegye közigazgatása nagy erélljel vette kézbe a községek 
háztartásának ellenőrzését, a takarékosság szempontjainak úgy a 
községek, mint a vármegye háztartásában való lehető érvényesítését 
is. Ennek következménye az, hogy a községeik' kölcsöntartozása az
1931. évi 606.207 pengővel szemben a múlt év végén már csak 380.889 
pengőt tett ki, az átlagos pótadó százalék pedig az 1931. évi 83.8 o/o-al 
szemben az 1932. évben 50.9 o/o-ra csökkent.

Azonban a takarékosság szempontjainak érvényesítése mellett 
is nagy fejlődés észlelhető a községekben is. így az utolsó tíz évben 
8 új orvosi, 4 új állatorvosi kör létesült a községekben pedig 5 llempr 
lom, 2 'Szolgabírói hivatal, 1 járásbírósági épület, 1 adóhivatal, 17 
elemi népiskola,^ 21 községháza, 22 tanítói lakás„, 17 jegyzői lakás, 7 
pásztorház, 24 bikaistálló, 4 községi korcsma, 3 csendőrlaktanya, 2 
polgári iskola, 4 zárda, 6 orvoslakás, 2 postahivatal, 4 kultúrház, 1 
iparos székház, 1 sportház épült, illetve 12 új artézi kút létesült, 
nagyrészben a vármegj^e, illetve a kormány támogatásával. A köz
ségi közigazgatás követelményeinek megfelelően 5 község nagyközr 
séggé alakult, a kisebb és összeépült községek pedig egyesíttetteiki és 
így 26 község 12-vé olvadt össze.

A vármegye magas kultúrnívójának megfelelően gondoskodás 
történt a kulturális szükségletek kielégítéséről is. Az islkolánkívüli 
népművelési bizottságok az 1922. évben kezdték meg a működésüket 
és az 1932. évben már a vármegye 109 községében B484 népművelési 
előadás volt, ezenkívül 3 községben analfabéta tanfolyam és ma már 
a vármegye az egész országban vezet az írni-olvasni tudók számá
ban. A községi könyvtárakban 21.204 köiy^vet gondoznák, amelyek
ből 13.129 egyén 57.850 darabot vett ki olvasásra. A levenbeintézmény 
szintén nagy sikerekre hivatkozhatik és a vármegye leventéi orszái- 
gos viszonylatban is szép eredményeket értek el.

A külföldön tanuló vármegyei ifjak támogatására a vármegye 
tanulmányi ösztöndíjat létesített, ezenfelül alapítványi helyet tart 
fönn a Ludovika akadémiában és az Örkényi kisgazdalképzö is
kolában is.

A lakosságról való szociális gondoskodás is fontos feladata a 
közigazgatásnak. Sopronvármegye ezen a téren is igyekeziett fel
adatának megfelelni. A községenkint megalakított ínségenyhítő bi
zottságok ezen tevékenység legfontosabb szervei. Felkutatják köz^ 
ségenkint a kereset nélkül maradt és siegítéisre szoruló embereket és 
a helyi viszonyok szerint leghatásosabb mutatkozó módon lehetőleg 
helyi eszközök igénybevételével igyekeznek rajták' segíteni. A főelvet 
az képezi, hogy aki munkaképes, csa'k munka végzése ellenében 
részesüljön ellátásban. A községek alapjaik felhasználásával igye
keznek 'munkaalkalmalklat teremteni, a vármegye pedig e célra 
rendelkezésre álló alapjából azokat a helyi segélyzőbizottságokat
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lämo^iatja, amelyek a rendelkezésre álló helyi eszközök igénybei- 
vételével feladatukat megoldani nem képesek. A legnehezlebb idői
ben, az 1931—1932. év telén a vármegye rendelkezésére álló mérséi- 
kelt árú búza felhasználásával sikerült is az ínségenyhítés kérdését 
olyképen megoldani, hog\' ténylegesen ébséigéf szenvedő a vármegye 
területén nem volt és a kiosztott kenyérliszt, amellett, hogy hat:- 
ható's segítséget képezett, a vármegye közönségét súlyosabban nem 
terhelte meg.

A jövő feladata is hasonló. A megkezdett munka folytatása, a 
lakosság szociális,, gazdasági és kulturális szükségleteinek klielégíl 
tése és emellett a közberbek lehietö csökkentése. Hogy az utóbbi téren 
is lehet még eredményeket elérni, mutatja, hogy a vármegye a jövő 
évi útügyi költségvetésében a közmunka váltságárát jelentősen leu 
szállítotla és emelletlt az útadó kivetési kulcsát is mérisékelbe. Ek 
a ménséklés a közmunka váltságáránál az 1930. év óta már közel 
2i o/oHot tesz ki.

Hőgyészy Pál.
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A vármegye levéltárának válságos esztendei.
Irta Sűmeghi Dezső,

Sopronvármegye főlevéltárnoka.

Sopron vármegye levéltárának törlénelében két szinte végzet
szerűen ismlél'ődő esemény játszik igen fontos szerepet. Ez a két 
esemény két kényszerköltözós. Kálváriás útjának erre a kiét állo
mására nem kulturális életünkben igen gyakran kiütköző közöny 
és nemtörődömség, hanem az országos politika forgataga sodorta 
a levéltárat. 1786-ban II. József rendelkezéséből szállították át első  ̂
már meglehetősen berendezett o'tithonából, Nemeskérről, a megye- 
székhelyül kijelölt Sopronba, ahol akkor még nem volt a vármegyéd
nek székháza s éveken keresztül huroolták a bérházak egyik nyirkos,, 
szűk odújából a másikba. 1920-ban pedig azok az ellenőrizhetetlen 
hírek, hogy cseh-délszláv korridor van készülőben és vagy ennek, 
vagy a trianoni békének Sopron város is áldozatul esik, tették szük
ségessé, hogy a levéltárat az idegen kézre jutástól megmentsék éís 
e végből sürgősen elszállítsák Eszterházára. Az első költözés ini- 
kább csak a levéltári rend felbomlására vezeteti, a második rombat- 
döntötte a levéltárat.

Mindkét elgondolás, tudniillik a levéltár áthelyezése Sopronba, 
illetőleg átmentése Eszberházára, alapjában helyes volt, hisz az egyik 
magasabbrendű politikai célokat szolgált, a másikat a köteles elő
vigyázatosság tette megokolttá. S mégis mindkettőnél végzetes hiba 
történt, senki sem számolt azzal a nagy nehézséggel, hogy a levéltár 
elhelyezésére legalkalmasabbnak vélt helyen erre a célra megfelelő 
épület nem áll rendelkezésre.

Ezért történhetett meg az is, hogy a vármegyeházáról a helyzet 
nj^omasztó kényszerűségéből társzekerekkel úgyszólván pár óra alatt 
vasútra hordott levéltári anyag Eszterházán egy ideig nyitott vag;ót- 
nokban hevert a pályaudvaron, majd egy becsorgó üvegházbari
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összezsúfolva, utóbb pedig egyik magtár padlásán halomra dobálva 
várta a lassú, de elkerülhetetlen pusztulást.

Amikor a korridor \eszedelmétől megszabadult, de Trianonban 
csakugyan elcsatolásra ítélt Sopront és közvetlen környékét a sop
roni népszavazás mégis csak megmentette számunkra, a levéltár is 
viisszaköltözhetett régi otthonába, ahová azonban már nem mint «le
véltár», hanem mint szinte hasznavehetetlennek látszó papírtönicg 
érkezett vissza. Ig|y lett az akkori viszonyok egyéb súlyos bajai 
között is eglyik legégetőbb kérdés a roniök ell'alkíarítása, a levéltár! 
újjáépítése.

A rendezés már kezdetben kettős célkitűzéssel indult meg': 
egíyrészt minél előbb visszaadni a levéltárat eredeti rendelteliésének, 
másrészt a sok szenvedésen átment anyagot olyan díszies külső^ kö
retben elhelyezni, amilyent ezek a vármegyei multat őrző emlékek] 
méltán meérdemelnek.

Az erre irányuló munka azonban, amilyen elkerülhetetlen, ép
pen olyan nehéz feladatot is jelentetlt. A legaia'gyobb niehéiz(séig 
nem abban állott, hogy a levéltár eddigi kezelési rendszere teljesen 
felbomlott és a különféle gyűjtemények egyes iratcsomói a legna
gyobb összevisszaságban és mennyezetig érő halmokba tornyossiulva 
hevertek a szekrényekbcm, állványokon, padozaton, sőt még az ablak- 
mélyedésekben is. bár ennek az óriási irattömegnek megmozdítása, 
egyik helyről a másikra való átrakosgatása, az emeleti és földszinti 
helyiségekbe való szétosztása sem csekély munkát követelt. Mégis 
sokkal kétségbeejtőbb volt ennél a sebtében végrehajtott kényszer- 
költözések azon következménye, hogy a szállításra elő nem klészíCett 

- szemtanuk szerint — lapáttal és vasvillával egymásra dobált irat- 
csomagokról és kezelési segédkönyvekről a tárgy'klört és évszámot 
jelző felírások leszakadoztak ,vagy leváltak, ezenfelül az iratok igen 
jelentékeny, mennyiségileg mintegy három vagónra^ tehető részié 
— ne keressük most, kinek bűnös lelkíismeretlenségéből — szerte
hullott. darabokra bomlott. Tetézte a helyzet reménytelenségét az 
is, hogy az úgynevezett szanálás miatt, melynek a létszámcsökkien- 
tésre vonatkozó intézkedéseit talán sehol sem hajtották végre olyan 
becsületesen, mint Sopron miegyében, a rendezésnél igénybevehetö 
segédmunkaerő sem állott rendelkezésre.:

Ebből a romhalmazból új levéltárat építeni csak rendszeres,, 
tervszerű munkával lehetett. Ennek a munkának kliinduló pontja a 
levéltár rendezési terv elkészítése volt és ennek alapján történt az 
egész anyag szétválogatása, csoportosítása és elhelyezése a levéltár 
emeleti és földszinti helyiségeiben.

A rendezés munkáját kezdettől fogva nerncsak nagy^ érdeklő
déssel kísérte, de a leglmesizebbmenő támogátásban is részesítette 
Gévay-Wolff Lajos alispán, aki a levéltár helyiségeit még az Esz- 
terházáról történt ' visszaköltözés előtt rendbehozatta és mihelyt 
a körülmények lehetővé tették, kisegítő muníkaerőt is osztott be a 
levéltárba; ezenfelül a rendezés munkáját azzal is előbbre segítette, 
hogy teendőim sorából a levéltári ügykört nem érintő^ ügyek intézé
sét az igazi levéltári munkának ezt a sok helyen divó kerékkötőjét 
már eleve kiküszöbölte. . .

Amikor pedig a rendezés körvonalai és eredményei egyre job
ban kezdtek kirajzolódni a levéltár arculatán, a legfinomabb kultúr- 
érzékre valló megértéissel és lelkieiSiedéssel karolta lel a rendeziés
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második oélkilűzésének, a belső tarlalommal harmónikus klülső ke
ret feléi)ítésének nagy áldozatot követelő eszméjét is. S ettől kezdve 
ez a kettős munka, a belső és külső rendezés, ])árhuzamosan(haladva, 
sok-sok bensőséges lelki örömet adó megbeszélések és terviezgetések 
mellett, lépésrőHéi>ésre új gondolatokkal gazdagodva szolgálta azt 
az elgondolást, hogy a hatósági levéltárnak eddig jóformán szokat
lan, de nem felesleges, sőt kultűrális jelenlöségének nagyon is megi- 
felelő, tehát új típusát teremtsük meg, mely a levéltár értékeit nem
csak a szakkörök, hanem a nagyiklözönség számára is közkinccsé teszi 
s a «kultúrintézmény» jelleget már a külsőségekben is visszatükrözi.

Ez az új típus — és ezt szeretném hangsúlyozni - nem a csak 
mindenáron feltűnést kereső újítók tervezgetésének eredménye volt, 
mert hiszen alapját egy évszázaddal ezelőtt rakták le azok az elődök, 
akik az 1832. évben épített mai megyeháza új levéltári helyiségeit 
művészi érzékkel és nagy áldozatkészséggel a nemes tölgy finom 
Pantheoni mezébe öltöztetiték fel. Megvalósulása sem a mai viszo
nyokhoz nem illő fényűzés bűnös túlhajtásából, hanem a vármegyei 
múlt emlékeinek mégbecsüléséből és szeretotéből és Gévayf-Wolff 
Lajos alispán alkotókészségének szinte csodálatos erejéből vette 
ihletés lendületét és sikerét.

Mert mi is történt levéltárunkban az elmúlt 10 esztendő alatt? 
Ezzel az újtípusú levéltárral sikerüli az általános érdeklődést a sok 
helyen még napjainkban is mostohán kezelt levéltári kérdés iránt 
felkelteni s ennek révén lényegesen megváltoztatni azt a köztudalban 
élő, meglehetősen ferde felfogást is, mely a levéltárakat az egymás 
mellé sorakozó szekrényekbe és állványokra zsúfolt po
ros régi írások és köny^vek haszontalan tömkelegének' tekinti. Si
került továbbá a nagyközönség szivében a múlt emlékei iránt való 
szeretet és tisztelet nemes érzetét átültetni és ébrentartani s mindez
zel a levéltár ügyét népszerűsíteni, vele a nagj^közönség legszélesebb 
rétegeit nevelni s így közvetve a népművelés nagy ügyét is seiol- 
gální. ;

S minő eszközöket választottunk e feladat betöltéséhez? Tárló
kat állítottunk fel a levéltár helyiségeiben s ezekben a különféle 
iralgyüjtemények egyes darabjait állandó kiállításban tárjuk a szem
lélők elé; az iratszekrények tetején 56 darabból álló képgyűiteményt 
helyeztünk el, mely az ősi integer Sopron megye területén lévő 
várak, várromok, várkastélyok, nemesi udvarházak hosszú siorál 
vonultatja f el előttünk s véigfül a levéltár ablakait a vármegyében élt 
és részben még ma is itt élő azoknak a cisaládoknak színes üveg - 
mozaik-címerével ékesítettük fel, melyek vármegyénk lörténetében 
a középkortól kezdve szinte napjainkig szerephez jutottak!.

Ezek az első pillanatra talán csak külső dísznek látszó tárlók,, 
kéj)ek és címerek ilyké])en nem merő külsőségek, hanem a levél
tár anyagával szoros vonatkozásban álló, a várm e^e múltját elénk 
vetítő, némaságlukban is igen beszédes illusztrációk. A tárlók segít
ségével ugyanis egyrészt könnyebb megismerni a levéltár anyagát, 
másrészt az anyag bemutatásával és az ehhez fűzött ismertetéssel 
reáirányítjuk látogatóink figyelmét a múlt emlékeinek megbecsü
lésére, megőrzésére és felhívjuk ezek megmentésére. Nemcsak az 
értelmiséghez tartozók, de egészen egyszerű földmívesek és iparo
sok is gyakran felkeresik levéltárunkat, ahol megfelelő magyará
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zatokkal kísért séta közben megismerilk vármegyénk múltjának nem 
egy érdekes fejiezetét. Szinte külön lelki élmény figyelni, milyen 
meghatott csodálkozással állanak meg ezek az egyszerűbb emberek 
az eddig sohasem látott 6—700 éves írások elötit, milyen csendes 
áhítattal nézegetik az előttük leginkább ismert nagyjaink, Mátyás 
király, a «törökverő» Hunyadi János, a «szabadságért küzdő» Rá
kóczi Ferenc éis Bercsényi Miklós, a «legüagyobb magyar» Széchenyi 
és Kossuth «apánk» emlékét őrző írásokat, milyen érdeklődéssel 
keresgélik a régi kéziratos térképelk'en megyénk azóta nagyon eb 
változott arculatát és milyen mohó kíváncsisággal olvasgatják a 
kiállított céhlevelek magyarázó feliráisait, a negyvenyolcas idők s 
az ezeket követő elnyomatás korának érdelkies nyomtatványait.

A képgyűjtemény pedig és a levéltári ablakok címersorozatának 
minden egyes darabja kegyeletes visszaemlókezés és néma tisztelgés 
az ősök emléke előtt és egyben a vármegyei múlt egynegy kpnnyes 
vagy derűs (,̂ de mindig tanulságos fejezetének mozaikszerű meg  ̂
elevenítése. Bennük és velük a régi letűnt századokból lép ©lélniki 
az Oslu nemzetségben Kanizsaiak, Viczayak és Ostffyak, a Nagy- 
martoniak, a Czirákyak, iNádasdyak, Esterházyak, Kisfaludyak, 
Niczkyek, Döryek, petőházi Zekék, felsőbüki Nagyok, Széchenyiek 
és a többi, vármegyénk közéletében kimagasló érdemes családok dk 
szes, hosszú (bár nem teljes) névsora. És itt látjuk a közelmúlt fájó 
emlékeit is, hogy ne feledjük el Kismarton, Buszt, Borsmonostor, 
Kabold, Szarvkő, Fraknó, Lánzisér elvesztését sem ...

iHogy ebben a levéltár újjáépítésére irányuló munkában a vár
megye törvényhatósága is szívvel-lélekkel vett részt, a legsúlyoisabb 
gazdasági helyzetben sem riadván vissza az anyagi áldozatoktól és 
hogy törekvéseinkhez a magánosok messzemenő támogatását is megí- 
kaptuk, ez ennek a hivatását emelkedett szellemben betöltő testülejtl- 
nek és az egyes adományozóknak egyaránt nagyon értékes jellemvo;- 
nása, de Gjévay-Wiolff Lajos alispánnak is nagy erkölcsi sikere. 
Nekik köszönhetem, hogy vármegyénk levéltára ma már nem holt 
töke. mely a közre semmi hasznot nem hajt, hanem olyan intléz- 
mény, mely egyébb (mondjuk, hivatalos) feladatainak betöltése mel
lett Sopron v&megye kulturális életének eddig ismert képét kívánja 
színesebbé, jellegzetesebbé lenni s e törekvésiével — és most áldott 
emlékű Klebelsberg Kunó grófnak a levéltárunkbán tett első latol
gatása alkalmával moindott szavait idézem — «becsületére válik 
Sopron megyének». A levéltár helyiségeinek rendbehozása, két új 
helyiségnek a levéltár céljaira történt átengedése s valamennyinek 
villanyvilágítással történt felszerelése s teljes tűzbiztossá tétele, a 
nemeskéri vármegyeháza nagy termében állott, megkapó szépségű 
XVIII. századi barokdíszű cserépkályhának a levéltár részéire tör
tént megvásárlása, újabb férőhelyek biztosítása céljából új állványok 
beszerzése a földszinti helyiségek számára^ az emeleti term eden a 
100 éves bútorzatnak az eredetivel mindenben egyező, empirersti- 
lusú ú> szekrényekkel való kiegészítése, a közgyűlési jegyzőkönyvek 
eddig csak fűzött (1803—1929 évf) darabjai. nak a már bekötött 
sorozathoz illő, művészies bőrkötésbe foglalása, a levéltár középkbri 
okleveleinek publikációja, a különféle gyűjtemények^ elenchusainak 
beköttetése, a könyvtár költségvetésileg biztosított évi támogatása, 
mind-mind csak egyt-egy kiemelkedő jelzőtáblája annak a jelen- 
ttékeny (számszerűleg kb. 30.000 P-t jelentő) anyagi áldozatnakj.
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mellyel a törvényhatóság a levéltárrendezés már körvonalazott cél
jait az utolsó tíz év alatt segítette és egynegy lélekemelő miegtnyilat- 
kozása annak a szeretettel, [szívvel telített gondoskodásnak is, 
mellyel a törvényhatós^i bizottsági tagok a levéltár ügyeit minden 
vonatkozásban felkarolják.

A törvényhatóság nemes példaadását mások is követték: vitéz 
Simon Elemér dr. főispán egy egész szobát rendezett be saját költsé
gén új szekrényekkel; virtsologi Rupprecht Olivér földbirtokos a 
felsőházi tagsági tisztségével járó jelenléti díjait engedte át a törvény- 
hatóságnak a levéltári ablakokra készült címerm' költségeinek fér 
dezésére; a már említett képgyűjtemény költségeit az érdekelt csa
ládok vállalták magukra, eörsi Balogh Brúnó sopronmegyei föld- 
birtokos jelentős adományából a levéltári helyiségek szárnyasajtói 
készültek el az eredeti berendezéssel összevágó kivitelben. Mindeiz 
pénzértékben megközelíti a 20.000 P-t.

Ezeket az anyagi támogatásokat méltóképen egészítik ki azok 
az adományozások» melyekkel levéltárunk anyaga tartalmi érlélkr 
ben is gyarapodott. Ostílfy Lajos törvényhatósági bizotts^i tag, 
nagybirtokos, a vármegye történetében is fontos szerepet játszó Oslur 
nemzetség sarja ,a birtokában és őrizetében levő családi levéltár 
17 drb. (eredeti és fényképmásolatu) középkori oklevelét engedi© 
át levéltárunk tulajdonába; a nemrég'iben elhúnyt fielsöbüki Nagy 
István ny. főrendiházi elnöki tanácsos, az édesapjának, felsőbüki 
Nagy Pálnak, a vármegye hírneves fiának, Széchenyi tanítómesteré
nek hagyatékából származó iratokkal gazdagította levéltárunkat. B,ajr 
tűk kívül a maglánioisoik egész sora, testületek és több község is 
adomiányozott levéltárunknak XVI—XIX. századi, főleg a helytörté
neti kutatásoknál értékesíthető iratokat és emlékeket.

A törvényhatósági bizottságnak a levéltár iránt megnyilatkozó 
bőkezűséigíében s az egyes adományozóknak ebben a bizonyára nem 
egy helyen feltűnést keltő jjártfogásában még a mai viszonyok köí- 
zepette sem szabad csupán az anyagi vonatkozásiokat keresni és 
mérl^elni, mert ez a bőkezűség és pártfogás rendkívül becses en- 
kölosi értékhez is juttatta a levéltárat: és pedig ahhoz a bensőség^ 
lelki kapcsolathoz, mely a levéltár és a nagyközönség legszélesebb 
rétegei között megteremtődött és amelynek melegsége és őszintesége 
ezt az intézményi az egész vármegye szívéheíz nőtt gyermekéivé 
avatja. S az ebben rejlő kincs megszerzése, a látogatók nagy számá
ban Is megnyilvánuló széleskörű érdeklődés felkeltése a romjaiból 
újjáépült, új típusú levéltárnak egyik leginegkapóbb. a vármegye kuL 
túrális széliemét leghívebben visszalükröző sikere, továbbá fejlődéi 
sének is legbiztosabb alapja, a levéltár rendezésére fordított mun
kának pedig legszebb jutalma.

Sümeghy Dezső.
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A soproni és sopronmegyei katona a 
világháborúban.

„Fegyveres beavatkozás a politikába, a nemzet életképességének
biztosítása."

Irta ; xHtéz Kő József,
nyug. tábornok, vm. frontharcos elnök.

A történelem igazolja, hogjf az a nemzet, amely érdekeit fegy
verrel nem képes megvédeni, a megsemmisülésre és pusztulásra van 
ítélve.

vHála a Mindenhatónak, hogy a magjart oly kiváló katonai eré
nyekkel áldotta meg, hogy több mint ezer éven át a léginehezeihb 
viszonyok között is meg tudta magát védeni és létét biztosítani.

Tatárjárás, törökdúlás, szláv és német inváziók elhárítására 
csakis a haláltmegvető és mindenre kész, hazáját szerető magyar 
volt képes.

A magyar vitézség, bátorság, szívósiság és kitartás nélkül e 
nemzet már régen földönfutóvá vált volna.

A nagy világháború, minden idők legrettenetesebb és legborzal
masabb létküzdelme ismét próbára tetté ezt a sokat szenvedett, ül
dözött és sanyargatott magyar nemzetet és íme bámulatba ejtette 
ismét az egész világot, mert megtismerte a világ majd miinden ná
ciója a magyar hazaszeretetét, hősiességét éis vitézségét.

Ahol a magyar katona megjelent, ott kiváló katonai erényeivel 
tisztelet parancsolt az ellenségnek.

Az összbirodalom külső határának minden táján ott volt a 
magyar katona, haláltmegvetően, bátran és vitézül védte szeretett 
hazáját, nemzetét.

Galiciában, Oroszlengyelországban legveszélyesieb'b ellenségét, az 
orosz gőzhengert nemcsak megfékezte, hanem visszagurította és 
szétrobbantotta és ezzel az első halálos döfést megadta Nagyoroszi- 
országnak.

Polichna, Krasznik, Luczk, Ivangorod, Rownio, Kowno, Grodno, 
Przsemisl, Tarnopol, Lemberg, Limanov, Satanov, Bukovina, Gort- 
lice. Kárpátok, Uzisok, Ojtoz, mindmegannyi véres határköve vár- 
megyiénk területéről toborzódott háborús alakulatok hősiességének

.'Fanatikus, elkeseredett ellensége volt a szerb a magyarnak, 
amely erejét Sabác, Belgrád, Valjevo, Kragujevác, Drina és a Balkán 
hegyeiben, Lovcen, Skutari és Albániában mérte össze és a győzelem 
pálmáját e helyeken is a magyar katona vitte el.

Harmadik ellenségünk az olasz volt és ez a nemzet is megta
nulta a magyart bátorságáért, vitézségéiért becsülni és szeretni.

Isonzo, Doberdo, Piáve, Monte Tómba, .\siago, Hernada, St 
Gabriella, St. Michelo, Tóiméin stb. mind magyarvérrel áztatott he- 
l3 'ek. örök mementói a magyar bátorságnak, vitézségnek és halált
megvető hősiességnek.

A negyedik ellenségünk a román bocskoros had volt, amely 
alapos megleckiéztetésben részesült hűtlenségéért és álnokságáért.

A derék 18-as honvédeink a francia harctérre, Verdun tájékára 
is elkerültek a világháború utolsó szakában és csupán a német



front összeomlásán múlott hatásos, nagyvonalú beavatkozásuk.
A Piaven és Dél-Tirolban megismerhették azonban a franciák 

is katonáink hősiességét és vitézségét.
Kedves soproni bajtársaim, én, aki 36 hónapig az északi és dél

nyugati frontokon végig veletek együtt szenvedtem és küz
döttem, harcoltam és véreztem, szemtanúja voltam a Ti halált- 
megvető, bátor, hős és vitéz magatartástoknak, hálát adok az Ornak, 
hogy derék földieimmel együtt vehettem részt az emberfeletti küz
delmekben.

Büszkék lehetnek a vármegyék, ahonnan e Mváló katonák 
származnak.

Tűzben tisztul az arany. És Ti kedves Bajtársaim aranyai 
vagytok a Hazának és Nemzetnek.

Nagy Széchenyi István 1813-ban a lipcsei csatában ,mint hu
szárszázados ismerte meg a magyart és háborús tapasztalatai után 
merte azt a kijelentést tenni;

«Magyarország nem volt, hanem lesz.»
Nemzetem iránti szeretetemet és a magyar fajba vetett tántOi- 

ríthatatlan bizalmamat megacélozták a háború borzalmai és ren- 
dithetetlenül és szentül hiszek Nagymagyarorsizág feltámadásában.

Hiszem azt, hogy nagy Széchen3Ö szavai megivalósulnak és 
Nagymagyarország lenni fog.

E rövid visszapillantásomat fegyver- és csapatnemre való te
kintet nélkül Nektek szentelem, kedves nagyrabecsült és szeretett 
soproni és sopronmegj^ei baj társaim.

Vitéz Kő József.
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Csoda történt.. .*)
Irta : Gévay- Wolff Lajos

Sopronvármegye alispánja.

Az évfordulók nemcsak egyszerű emlékeztetők, hanem gon
dolkodásra, leki elmélyülésre is késztető alkalmák. Értékük is attól 
függ, milyen mértékben hatnak lelkünkre s hogyan telítik meg azt 
bensőséges tartalommal. Az ilyenkor felújuló emlékek gjmkran mint 
lobogó máglyatüzek világítanak rá a múlt egyre jobban homályosodó 
körvmialaira. Ezek legtöbbször csak világítanak, de vannak közöttük 
szelíd fényű apró kis mécsesek is. Ezek melegítenek is.

A soproni népszavazás tizedik évfordulóján én nem a nép
szavazást megelőző világégés, ösiszeomlás és politikai zűrzavarok .sok
szor raegrenditö máglyatűzeire gondolok, amelyekben szívünkhöz 
nőtt legszebb emlékeinket, legszentiebb nemzeti hagyományainkat 
akarták az ellenünk törő halalmasok és hatalmasikodók elhamvaszr 
iani. most, ezen az évfordulón, csak azoknak az apró kis mécsiesök- 
nek lángjánál metegszem, melyek a legnagyobb bizonytalanságban 
a jövő ködös kontúrjait rajzolgatták elém és amelyek azokban a 
végtelenül nehéz órákban reménységgel töltötték meg aggódó tel
kemet. i

*) E cikket szerző a népszavazás tizedik évfordulójára írta és mi e mű népszava
zási fejezetét ú^y érezzük, méltóbb írással nem tudnánk befejezni.
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1921 augusztus hó 26-án veröfényes reggel köszöntött Sopronra, 
számunkra — akkor sokan úgy hitték — talán az utolsó nap a ma
gyar Sopronban. Az éjjelt már nem a megyeházán virrasztotlam át, 
mert bútoraimat onnan az előző napon elszállíttattam Kapuvárra. 
Családommal együtt mégegyszer elmentem az ősi vármegyeházára. 
Éreztem, búesú nélkül nem tudom itthagyni. Üres lakásomban az 
előző napi költözködés nyomai. Mintha romok között lennénk. A 
A minden díszétől megfosztott közgyűlési teremben lépteink zaját a 
puszta falak valami fájdalmasan tompa kongá.ssal verték visszla. 
Szinte azt hittük, kriptában járunk, ahol legszebb emlékeinlki ma»- 
radtak eltemetve. Könnytől fátyolosán tekintetünk néma búcsújával 
hagytuk el az épületet, hogy lelkünk nyomasztó feszültségén egy 
bensőséges fohásszal könnyitsünk. Betértünk a Benc“ések ódon temp- 
lomába s azután — nehéz szívvel megindultunk kálváriás útunkon 
a Széchenyi-térre.

A napsugárban fürdő házsorok, mint óriási gyűrű vették körül 
az ott szorongó emberáradatot. ,mely a hatalmas tér minden zugát 
megtöltötte. Néma, szinte nyomasztó csendben áll a tömeg. A megi- 
rendült lelkek várakozásának szótalan csendjében csak' a térre fel
vonuló gyalogság ütemes lépéseinek zaja, az ágyúkerekek dübör
gése és a huszárlovak patkóinak csattogása hallatszik. A katona
ság élén Fluck huszárezredes állomásparancsnok halad. Szobor- 
szerűen szép lovas, az elfojtott dac perzselő tüze izzik arcán, galamb
ősz fürtjei tiszteletet parancsolóan égnek a napsugaras fényben. A 
Széchenyi szobor előtt megáll, pár katonás rövidségű mondattal 
búcsúzik Soprontól s kiadja a parancsot: hozzátoik elő a Szűz Máriás 
lobogót! A zászlótartó kezében meghajtó zászlóra gyászfátyolt köt, 
azután kardot ránt, ajkáról elröppen az egész teret betöltő fájdalr- 
más felkiáltás: a viszontlátásra! S megindüh utána a felsorakozott 
katonaság is kivonul Sopronból...

Döbbenetes halálos csend, csak a magyar Soprontól búcsúzók 
megrázó zokogása hallatszik. Némán mozdulatlanul áll a tömeg;, 
mint egy kővé meredt szörnyű élő fájdalom. Minden tekintet az el
vonuló katonaságra figyel. A csodaszépen ragyogó verőfényes sop
roni ég még sohasem volt olyan szomorú, mint ezekben a fájdalmas 
pillanatokbna.

Megvárom, míg a katonaság elvonul s azután a SzéchenyKtéren 
várakozó megyei autóba szállók, velem van feleségem és leányom^ 
de elkísér a kocsihoz hűséges öreg barátom, az azóta már elköltö
zött Zalka Pál árvaszéki ülnök is. Lehajtott fővel, szinte imbolygó 
léptekkel halad mellettem, sápadt arcára kirajzolódik a mélységes 
megrendülés, hogy annyiszor emlegetett jóslata ezzel a nappal szív- 
bemarkoló valóság lett.

Amikor beszállok a kocsimba megindultan, szótlanul vesz bú
csút családomtól, majd hirtelen megtöri a csendet:

— Hát Te még most is bizol?
— Bizom — feleltem.
— S ugyan miben bizol? — meredt rám kétkedőén.
— Csodában — válaszoltam, mert akkor hirtelenében úgy érezi- 

tem, hOigiy a porbatiport magyarság nágj' fájdalmára most már 
csak valami csoda hozhat gyógyító írt.

Leértünk Kapuvárra, ideiglenes új otthonunkba. Mintha va
lami v^telenül szomorú temetésről tértem volna vissza, lázasan
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fogtam munkába, hogy gondolataimat más irányba tereljem. Az 
új berendezkedés nehézségiéi nem igen hagytak időt arra, hogy mun
kaközben az átélt izgalmakra gondoljak, de az éjszaklák nyomasztó 
csendjében újból és újból átéltem e napnak minden gyötrelmes 
szenvedését. Ebben a nyomasztó lelki lehangoltsá^an telt el két 
nap és én vártam — a csodát.

Augusztus hó 28-án az esti órákban az alábbi szövegű táviratot 
kaptam Zsembery főispántól:

(«Alispán. Kapuvár. Gróf Sigray Nyugatmagyarország főkor
mánybiztosa elrendelte, hogy a csendőrségi alakulatok a ma délben 
elfoglalt vonalon további parancsig megálljának. A m. kir. csend- 
őrség visszavonulása tehát a kormány rendeletére ezzel megszűnj 
Nyugatmagyarországnak holnap, hétfőn délután négy órára terve
zett átadása nem fog megtörténni. Főispán.»

A nagy vihar után a foszladozó fellegek közül előretört hát az 
első bágyadt napsugár, a magyar igazság diadalának első bíztató 
jele. Egy szinte végtelennek tetsző éjszaka után alig vártam, hogy 
.Sopronba érjek. Az állami és megyei hivatalok már korábban el
hagyták a várost, megjelenésem tehát nagy feltűnést keltett. Min
denki kedvező fordulatot sejtett. A kaszinó előtt meleg üdvözlés 
fogadott, minden oldalról a megkönnyebbülés szava hallatszott s 
alig győztem felelni a reám zúduló kérdésáradatra.

Első utam Zsembery főispánhoz vezetett, akivel némán meg
öleltük egymást.

S amikor rövidesen megérkeztek Sopronba Ostenburg csendőrei 
is. valami csodálatos érzés lett úrrá rajtam, úgy éreztem, hogy az 
a csoda, amelyet azon az emlékezetes napon vártam, csakugyan 
megtörtént: a magyar erő, a magyar elszántság csakugyan csodát 
művelt. I

S most. amikor a tizedik évfordulón ezeknek az emlékleknek 
kis mécsesei mellett melegszem, egyre erősebbé, egyre szilárdabbá 
válik az a meggyőződésem, h o ^  a magyar összetartás, a magyar 
összefogás és egyetakarás egyszer meghozza majd a másik nagy 
Gsodát is: Nagymagyarországot.

Azután folytatódatt az örvendetes események sora: a felkelők 
megjelenése, az ágfalva! diadal, a velencei egy^ezmény, majd pe
dig a népszavazás, amikor Sopron talpraugbott, magához ölelte a 
környező falvak népét is, merész lendülettel áttörte az útjába állí
tott akadályokat és emelt fővel határozott, magabízó lépésekkel 
indult el a magyar hazához visszavezető rögös úton — új ezredév 
felé. 1 1

S azután elérkezett 1922. január eleje is, a legszebb, a legmeg- 
kapóbb, a legmaradandóbb emlékű soproni újév, a népszavazási 
terület hivatalos átadásának, helyesebben visszaadásának napja, egy 
új. nehéz honfoglalás sikerének ünnepe.

Fluck ezredes vezetésével visszatért a katonaság is. A parancs
nok arcán most már a lelkesedés pírja égett, fehér fürtjein az öröm
teli mosolygó napsugár játszadozott és gyászfátyol helyett a maí- 
gyar trikolór és magyar szívek ujjongása ölelte körül a magasba 
emelt Szűz Máriás lobogót.

Magyarok Istene, mikor hozol Nagymagyarországnak is ilyen 
boldog újévet?

Gévay-Wolff Lajos.
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A magyar igazság kálváriája.
írta : Sopronyi- Thurner Mihály dr.

Sopron szab. kir. város polgármestere.

Több, mint ezer esztendeje, hogy a magyarság Árpád vezetése 
alatt elfoglalta a Kárpátok medencéjét. Több, mint ezer esztendeje, 
hogy az irigység támadja a magyarságiot, hol keletről, hol délről, hol 
északról, hol nyugatról és a m a ^ a r történet több olyan esetet is 
tud, amikor az irigység egyszerre minden oldalról támadta meg a 
magyart.

A soproni népszavazásra visiszaemlékezvén^ az irigység nyugati 
támadásai tarthatnak érdeklődésre számot. A németség következe
tesen törekedett a magyarságot hatalma alá hajtani. Eze'k a törek!- 
vések gyakran elmosódtak, mert a németség és magyarság helyesen 
felismert közös érdekek szolgálatában sokszor és sokáig vállvetve 
küzdöttek egymás mellett is. Önző és rövidlátó férfiak a németség 
javára, a magyarság elnyomására törekedtek. Ezeknek a tanácsa 
néha uralkodóinkra is tudott befolyást gyakorolni. Ez a káros be
folyás az osztrákokkal közös uralkodóinkra abban mulatkozdtt. hogy 
az é\"századok folyamán a magyar állami önállóság elnyomáisára és 
az összmonarchia felállítására ismételten történtek kísérletek. A lih 
valalos politikai állásfoglalás az osztrák iskolákban és irodalomiban 
hangosan hirdette tanítását, amellyel sikerült az osztrák népet poli
tikai hitvallásában megrriételyezni.

Ennek a mételynek a terméke a bécsi «Altdeutsches Tagblatt» 
kiadásában 1906-ban megjelent egyik röpirat, amelynek címe: «West
ungarn zu Deutschösterreich!»

Ez a röpirat akkor jelent meg, mikor a horválok Dalmáciát kö
vetelték a maguk számára. A röpirat megrag|adja ezt az alkalmat, 
hogy végigmocskolja a magyarságot, amelyet véleménye szerint «a 
gyönge császár hűséges népeinek rovására enged nagyra nőni». Azt 
hirdeti, hogy Magyarország nem magyarajkú népei a magyarok erö'- 
szakos uralma alól való felszabadításiukat várják. Jóslásokba is bo
csátkozik a névtelen hős, amikor világgá kürtöli, hogy tíz év múlva 
vagy egy Apponyi, vagy egy Andrássy fog a magyar trónon ülni. 
Nagy kegyesen beleegyezik, hogy Dalmáciát a magj^ar szent korona 
jogán Horvátországhoz csaLolják, de ezzel szemben kárpótlájsiul kö;- 
veteli, hogy a Duna és Rába között elterülő országrész, melynek la  ̂
kosai részben németek. Ausztriának jusson. Étvágj'a még tovább is 
terjed Pozsony, Győr és Komárom városát is követeli. És mivel még 
ez sem elégíti ki, a Csallóközre és a Szigetközre is ráveti mohó te
kintetét és ráadásul elvárja, hogy a Stájerországgal határos vidéken 
elterülő német községeket is engedje át Magyarország Ausztriának. 
Ezt a röpiratot olvasva, az ember nem tudja, min csodálkozzék, vagy 
min botránkozzék meg inkább, a szerző vakmerő mohóságán-e v ^ y  
a naivitásán. Mohó vágyainak igazolására egyszerűen arra hivatko«- 
zik, hogy magyar területet csak közgazdasági okokból akarnak har 
talmukba keríteni. «Szántóföldre van szükségünk, ahogy azt nektüpk 
a Kismagyaralföld nyújtja. Pozsonyt nemzeti okokból nem hagy
hatjuk a magyarok kezén. Győr városának az osztrák kereskedelem
nek van szüksége, Komáromra pedig az osztrák honvédelemnek,



mert a kurucok ideje visszatérhet és 30.000 ember, ennyi fér a koi- 
máromi várba.^ nem sok egy nyugtalan szomszéd határán».

Ez a métely gondosan el volt hintve az osztrák társadalomban^ 
lapjaiban és iskoláiban. Jutott belőle Magyarország nyugati végének 
is. Szentmargitbányán Wurditsch János dr., aki a bécsi emelem or
vosi karán szerezte oklevelét, évekfen ált mérgezte meg betetgl éts 
egészséges polgártársainak a lelkét.

A háborús közélelmezés az osztrákok irigykedését felfokozta 
úgy, hogy a magyar búzatermő földekre egyre növekedő mohósággal 
vágyakoztak.
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1918. Őszén az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlásakor Bécsi
ben a nemzetgyűlés egyik legeísö ülésén elhangzott a követelés, hoigy 
Magyarország nyugati végének németlakta vidékeit meg kell kiap- 
niok, különben az osztrák nép élelmezése nem lesz biztosítható, kz
1919. május havában, mikor Magyarország a vörös rémuralom alatt 
njögött, az osztrákok St. Germaimben béketárgyaláson voltak és 
magukkal vitték «Burgenland» képviselőit is. «Burgenland», vagyis 
az elszakításra ítélt német vidék nem küldött ki seniMt a maga képvi- 
seletére, nem is tudta, ma sem tudja, hogy kik éltek vissza az ö 
nevével. Egy-két ember nevéről lehetett hallani, ezek azonban olya
nok voltak, akik még gyermekkorukban elszakadtak a szülőföldtől, 
kiváltak a magyar állam kötelékéből és szerencsét próbáltak más(- 
felé. Mivel a szerencse nem kedvezett nekik, Burgenland képviselőiül 
tolták fel magukat abban a reményben, hogy a Magyarország testé
ből kihasítandó tartományban sikerül majd szerencséjüket meg- 
fogniok. I

iMikor St. Germainl-ből világgá futott a hír, hogy Sopron és a 
nyugati végek Ausztriához vannak odaítélve, a döbbenet morajlotl 
végig az elszakításra ítélt területen és egész Magyarországon. Tenni 
nem lehetett semmit, mert a vörös uralom miatt el voltunk vágva a 
világtól. '

Sopron az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlásának pillanatá
ban megérezte a válság szelét. Az 1918. szeptember 29-én a Magyar 
Turístaszövetség vándorgyűlése volt ősi falaink között. Ezen a gy'ű- 
lésen az osztrák turisták képviselői is réisztvettek. A vendégeinkl 
tiszteletére rendezett vacsorán felszólaltam és rámutattam arra, 
hogy a megpróbáltatások ideje közeleg; vigyázzunk, hogy ne tágulr 
jón az ür köztünk, amelyet külső és belső ellenségek robbantottalkl, 
mert bele találnak zuhanni ebbe az űrbe azok a népek, akik egy
másra vannak utalva.

Alig, hogy a vörös uralom összeomlott, Sopron népe megiSzállta 
a gátat, hogy az elcsatolás veszedelmét elhárítsa. Horthy fővezért, 
a nemzeti hadsereg szervezőjét nagy lelkesedéssel fogadtuk. Kértük, 
tegye lehetővé, hogy megmaradhassunk ezeíéves hazánk kebelén. 
Egjmiást érték a tüntető felvonulások, amelyek a város ősi tereit és 
utcáit ezernyi tömegekkel töltötték meg. Ezer és ezer ajkról hang
zott el dörgésszerűen a «Nem, nem, soha!» A hősi temetőben hőseink 
sírjánál hűséget fogadtunk az ezeréves magyar hazának. Huszár Kái- 
roly miniszterelnök előtt, majd Sir Georg Clark, Angliának buda^ 
pesti megbizottja előtt tettünk vallomást rendíthetetlen hűségünkről. 
Mikor az osztrák türelmetlenségében kísérletet tett arra, hogy betör

3 *
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jön a neki ítélt terület elfoglalására a Gyón! emléktábla avatására 
összegyűlt hatalmas tömeg dörögte oda neki a figyelmeztetésit: «Nem 
hulla még, ami fekszik!» A nemzeti hadseregnek Budapestre való 
bevonulását Sopron azzal ünnepelte, hogy megfogadta, hogy a hű
ség meleg fényű drágakövét nem engedi kitördelni a magyar szent 
korona ékességeinek kosziorújából.

Mikor Apponyi Albert gróf Párizsba ment a oékeparancs átvé
telére, Sopronból hosszú kúlönvonat szállította a polgárok tömegét 
Brucki-Királyhidára. Felkértük az agg államférfiüt, vigye magával 
üzenetünket és szilárd elhatározásunkat, hogy Magyarországtól nem 
tudunk és nem is fogunk elszakadni.

1920. január 20-án sürgöny érkezett Sopronba, hogy délután 
városunkba érkezik Vigna olasz ezredes. Fogadtam. Kíséretében volt 
Keresztes Artur, akkor m. kir. őrnagy; ma, mint nyugalmazott tás- 
bornok teljesít szolgálatot Ottó király körül. Az olasz ezredestől 
nem lehetett megtudni, miért jött közénk. Sok mindenféle kérdés 
után azt a kijelentlést tette, hogy Sopron hangulatát akarja megy 
ismerni. Ez a kijelentés a Tíéső délutáni órákban hangzott el és 
másnap déli 12 órakor 15.000 főnyi tömeg vonult fel a Városháztérre 
és a beléjük torkoló utcákba. A nemzetiszínü zászló akkbr ritka 
volt Sopronban, mert a kommun idején összeszedték és vörösre 
festették, vagy egyes óvatos polgárok elpiusztították. A 15.000-nyi 
tömeg soraiban egy-egy egyesületi zászló lobogott magasan és sok!- 
sok gyászlobogó fejezte ki a vergődő soproni lelkek hangulatálti 
Lackner Kristóf, a néhai nagy polgármester házának a népkonyha 
felett lévő erkélyéről hirdettem, hogy: «Vae victis!» «Vox populi 
vox Dei». Es a legyőzötték jajától kísérve követeltem: «Legyen nép'- 
s\zavazás!»

A komor tömeg viselkedése, az itt-ott feltörő zokogás megretidí- 
tették az olasz ezredest. A tüntető tömeg elvonulása után leült és 
éjfélen túl dolgozott, leírta tapasztalatait és beszámolt Sopron hani- 
gulatáról Párizsnak.

Alig múlt el hét, hogy hatalmas tömegek ajakáról fet nem zú
gott volna Sopron terein vagy termeiben a «Nem, nem, soha!» da
cos tiltakozása.

1920. szeptember 26-án a Magyar Férfidalkör hívására az ország 
sók-sok vidékéről összesereglették a dalosok', akik azzal a tudat
tal tértek vissza őíthonukba, hogy Sopron el van tökélve arra, hogj^ 
hűségesen kitart Magyarország mellett mindhalálig. A «Petőfi Tár
saság», a «Történelmi Társulat» és a «Fáklyatartók» gróf Klebes,- 
berg Kurió nemzetgyűlési képviselőnk vezétésie alatt eljöttek az 
ország fővárosából, hogy a soproni magyarok lelkét megacélozzák 
a Frankenburg Irodalmi Kör kohójában.

Apró gyermekeink szivárvány láttára örömkiáltásra fakadtak: 
«Nem leszünk osztrákok, nemzeti színű híd van felettünk!»

Sopron lelkes seregíe rajokat küldött a nyugati végekre. Lajtaf- 
szentmiklós, Tormafalu, Fraknó, Márcfalva, Németgyiról, Pörgö- 
lény stb. község hősiemlék-avátó ünnepein Sopron tüze lángragyúji- 
totta az elszakításra ítélt vidék lakosságának kebelében a hűség 
áldozati tűziét.

Sopron polgári csapa'tai ezekben az időkben azt a szerepet ját
szották, ami a tüzérségnek jut a harctereken. Elkészítették a hely<- 
zetet a támadásra. A Soproni Magyar Férfidalkör ünnepének év
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fordulóján, 1921 nyarán, megjelenlek az ország minden részéből 
a felkelők. Mintha az egy eszlenclővel itt járt dalosok küldléik volna 
őket Sopronnalí megsegilesére, Sopronnak megmeniésére.

Sopron «polgári tüzérsége» lelkének lángoló tüzével előkészít 
tette a talajt, amelyen a felkelők Sopron fiatalságával karöltve vlszi- 
szaverhetlék az osztrák bitorlókat és megteremtették a népszavazás 
lehetőségéi. A népszavazáskor a soproni polgárok hűsége teljessé 
tette a felkelők diadalát. Ahogy a tüzérség üldöző támadása teljessé 
teszi a visszavonuló ellenség vereségét, úgy a soproni népszavazás 
feltette a koronát a felkelők véres áldozatának a munkíájára.

Ha az elszakított vidéken a polgárság, a lelke mélyén lobogfó 
érzéseinek olyan hangon es olyan módon mert volna kifejezést 
adni. mint Sopron polgársága: meggyőződésem szerint a felkelők 
harcainak dicső teljesítménye után egész Nyugatmagyarországot 
meg lehetett volna menteni. Kár, hogy a nyugjati végjek vezetői nem 
merték öklüket rázni Bécs felé. Az óvatos viselkedés az osztráko
kat felbátorította és így megtörténhetett, hogy mikor 1921. elején 
a magyar kormány meghívása folytán résztvettem abban a küldöttr 
ségben, amely Csáky Imre gróf volt külügyminiszter vezetésé alatt 
tárgyalásokat folytatott az osztrákokkal, hogy mondjanaíki le Nyut- 
galmagyarországról; az osztrák küldöttség vezetője, Davys Róbert 
miniszteri osztályvezető, aki Burgenland tartományi főnökéül volt 
kiszemelve, azt felelte nekem: Wir werden dort erwartet». Gőgösen 
merte hangoztatni, hogy okét, mint felszabadítókat várják a nyugati 
végeken. En azzal biztattam, hogy csak jöjjön, majd meglátja, ho
gyan várják, örülök, hogy Sopron kapujában, az ágfalvi ül árká
ban a fölkelök beváltőtták jóslásomat, amikor TDavys, mint győz.- 
tes hadvezér Soproniján készülvén, a fölkelők ott marasztalták őt 
az útárokban a harc izgalmainak közepette.

A velencei egyezményben a szerződő felek arra kötelezték ma'- 
gukal, hogy a soproni népszavazás eredményét elfogadják és belei- 
nyugosznaic.

A hivatalos Ausztria állja a szerződést, de nem így a társa,'- 
dalmi szervek. Dr. Viktor Miítschinsky «Das Verbrechen von Öden
burg» címen 1922-ben könyvet adott ki, amely mohóság és történeU 
hamisítás tekintetében méltó folytatása a «Westungarn zu Deutsch>- 
österreich!» című alldeutsch röpiratnak. Miítschinsky ismeretlen 
nagj»ság nyugati végeinken. Az ügyeslollú szerző azok közé a «gyüMí- 
mentek» közé tartozhatik, akik vagy elmentek a «burgenlandinak» 
elkeresztelt nép soraiból, vagy idegenből jöttek, tolakodtak közéje 
azzal a szándékkal, hogy érvényesüljenek. Nem hiszem, hogy Bur- 
genland népe azonosítaná magát a «Verbrechen von Ödenburg» 
című, a «Sopronban elkövetett büntetl»-röl szóló röpirat megálla -̂ 
pításaival. Ismerem Burgenland népét, hiszen velem egy test, egy 
vér. Ez a nép inkább Anton Wildgansí-nak, a nagy osztrák írónak 
ad igazai, amikor 1930 január Kén a bécsi rádióban elmondott beszé
dében azt hirdeti: «Más dolog egy népről csak úgy messziről, úgy
szólván hírmondások alapján tudomást szerezni, olyan hírek alapi
ján, amelyek nem éppen a legtisztább forrásokból származnak és
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megint más, ha az ember azt mondhatja, egy vérből származunk, 
ott nőttem fel annak a riepnek a kebelén, vele megosztottam a jólét 
napjait és vele végig szenvedtem a nyomorúság idejét».

Jó volna, ha az osztrákok a burgenlandi népről szólván, Wild- 
gansnak ezt a megállapítását szemük előtt tartanák. Miltschinsky 
könyvének bevezető soraiban azt meri mondani, hogy ami Sop
ronban 1921. december 14-én történt, az annyit jelent hogy Bur- 
genlandot erőszakkal megfosztották természetes fővárosától: a sop
roni népszavazás a szegény Ausztrián elkövetett erőszak, amely
nek durvaságában nincsen párja. A könyv befejező részének egyik 
lapján azt mondja: «Ausztriának nem lehet az á rendeltetése, hogy 
állandóan áldozati baromnak tekintsék, amelynek testéből mind
annyiszor egy-egy húsdarabot kitépnek, valahányszor vad szom
szédja megéhezik». A könyv eleje és vége a közepével és minden 
lapjával hazugság és vakmerőség: dolgában méltő összhangban áll. 
Az embernek eszébe jut a farkasról és a bárányról szóló mese, mely 
szerint a farkas felfalta a bárányt, mert a patak als'ó folyásán «za
varta» a vizet, amelyből a farkas feljebb ivott. Millschinskytől és 
társaifól persze hiába kérdezzük: minek minősítse a világ, hogy 
az osztrák Magyarország ezeréves testéből elevenen kitépte a nyu
gati végeket, megfosztván Sopront az élet lehetőségétől.

Hogy Miltschinsky nem tartotta be Wildgans ismertetett taní
tását, azon ne csodálkozzunk, mert Wildgans maga is tudva, vagy 
öntudatlanul vét a történelmi igazságszolgáltatás ellen. A nagyvilág 
előtt elmondott rádióbeszédében azt mondja, hogy Ausztria és Mâ - 
gyarország évszázadokon 'át állami egységben, májd kettészakadva 
tartozott egy uralkodócsalád alá. Vét a történelmi igazságszolgáh 
tatás ellen Wildgans akkor is, amikor Ausztria érdemének hirdeti, 
hogy Európát ismételten megmentette, mert megakadályozta az 
«ázsiai káosz betörését a nyugati kultúrába». Egyszóval nem tesz 
említést arról a magyar népről, mely évszázadokon át patakokban 
ontotta vérét Ausztria és a rriögötte elterülő nyugati államok védeb 
mében. Nem emliti, hogy a leölt magyar százezrek htelyébe telepb 
tették az osztrákok a különféle idegen népekiet, amelyeknek felsza
badítására napjainkban feldarabolták ellenségeink Magyarországot. 
Hogy ezt a hamis tanítását a mai kor gyermekének léikéhez kiöze- 
lebb hozza. Wildgans igyekszik elhitetni a világgaf, hogy a világháj- 
ború kárpáti harcaiban is csak az osztrákok tettek' szolgálatot az 
európai kultúrának az orosz hordákkal szemben.

Az osztrákok évszázadokon át kínozták' a keresztrefeszített maw 
gyár igazságot, amelyet vonaglásában oldalba döftek egy-egy lánd
zsával. Ne csodálkozzunk rajta, ha a Herder kiadásában 1926-ban 
megjelent «Staatslexikon» I. kötetének 1125. oszlopában azt olvassuk, 
hogy a soproni népszavazás a «magyar csapatok nyomása» alatt 
Magyarország javára 13;347 szavazatot, Ausztria javára 8323 szava
zatot eredményezett. Minden soproni gyermek, aki 1921. december 
18-án az elemi iskolából hazatérőben elolvasta az entente misszió 
hirdetményét, emlékezni fog arra, hogy Magyarország javára 15.334 
szavazat. Ausztria javára pedig 8227 szavazat esett. '502 szavazat 
érvénytelen, a szavazásra jogosultak száma pedig 26.900 volt.

A lexikon cikkírója elveteltic a sulykot, messze az igazságtól. 
Minden soproni emher tudja, hogy a népszavazás idején magyar 
katonaság nem volt Sopronban. De ha hangulatot kell csinálni, né
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mely osztrák írók nem jutnak zavarba. Csinálnak egyeseik! statisz
tikát és ha kell, történetet is olyat, amilyenre éppen szük|siégük 
van. Már nem is csodálkozunk rajta. De azon csodálkozunk, hogy 
Herder Staatslexikonja is rúg egyel a magyar igazságon. És azon 
is csodálkozunk, hogy a lexikonba a cikket Franz Hlawati írta, 
akit nem tudom honnan importáltak a magyar püspökségek terü-- 
letéböl kiszakított «burgenlandi» katolikusok élére apostoli kor/- 
mányzónak. Hlawati sem tartozik azok közé a férfiaík közé, akik 
Wildgans elmélete szerint az «egy test, egjy ver» jogán szólhatnak 
a burgenlandiak ügyéről.

Minden kálvária a feltámadás hirdetője.
Fertőrákos határa szomszédos két elrabolt község, Fertőmegy,- 

gyes és Szentmargitbánya "községek határával. Szentmargitbányán 
működött és Fertömeggyesen működik még ma Is Wurditsch orvos, 
aki az alldeutsch, a nagynémet eszméket hirdette és hirdeti. Voltak, 
akiket el tudott kábítani maszlagjával. Vannak, a'klk azóta kijó
zanodtak. Ezek a kijózanődottak a hármas Tiatar pontján türelmet- 
Tenul kérdezgetik a szántó-vető németanyanyélvű gazdáktól: «Mi
kor jönnek a magyarok felszabadításunkra?» A felszabadulás váf- 
gya több oldalról száll suttogva, sohajtozva Sopron felé.

A kálvária legmagasabb pontján a feltámadás ígérete ragyog. 
«Das Verbrechen von Odenburg» tulajdonképen «Verbrechen an 
Ödenburg». A Sopronban elkövetett bűntettről össz^ércelt förmed- 
vénye helyett jobban tenné Miltschinsky, ha magába szállna és 
elmélkednék a «Sopronon elkövetett bűntett»-röl. Ez a bűntett igaz
ságért kiállt az égre. Ezt az igazságot Istenbe vetett hittel várjuk és 
meg is érjük.

1931,
Dr. Sopronyi-Thurner Mihály.

A leghívebb magyar város történetének 
aranynapjai.

Irta : Missuray-Krúg Lajos.

A dőlt fának fejét a gyermek is ráncigálja! — vallja egyik régi 
közmondás. Nagy nemzeti elesetlségünk idején, a meglpróbáltalásoik 
nehéz óráiban, — amikor mindenki csak a maga kis létét mentegette,
— nagyot gondolt, az összeomlás után szinte idegén nagyhatalmak 
Lázármorz'Sáin tengődő, örökös gyámolílásra szór ilt és így való
ságos gyermeksorsra jutott « l e g h í v e b b  s z ö v e t s é g e s ü n k »  is;
— de megtorpant hódító vágyában patinás Sopron kapui a la tt...

Glóriás szavakat keresek, ha e város örszellemei, a nemzeti 
eszme fanatikusai: a f e l k e l ő k  jutnak az eszembte, akik a legválsá- 
gosabb időkben nőttek ki az áldott magyar rögökből s életüket 
dobták véres gátul, hogy a leghívebb magyar város hitet tehessen 
magj^arsága mellett. Mert Ágfalva,  S z e n t  m a r g i t b á n y a ,  P i n 
kafő,  S z e n t e l e k ,  S z é n á s g ö d ö r ,  Nád,  F e l s ő u j l a k ,  Sala*- 
monf a .  L a n t o s f a l v a ,  P ö r g ö l é n y ,  ; Ki r s c h l a g ,  Gyanat-



f a l va ,  S l z á r a z v á m  Véráztalta rögei felelt vezetieit el az út a 
Del la  T o r e t t a  olasz miniszter állal javasolt v e l e n c e i  k o n f e 
r e n c i á i g  és azon létrej ölt v e l e n c e i  e g y e z m é n y i g ,  amelynek 
érett gyümölcseként hulloitt ismét Hungária ölébe Sopron hűsége.
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1921 december 12--én a magyar csapatokat a Marini olasz ezredes 
parancsnoksága alá rendelt entente katonaság váltja fel Sopronban 
és pedig a Schleswig-Holstein németrlengyel népszavazási területek
ről lerendelt negyven angol, százhúsz olasz sorkatona és s,zázötven 
francia vosgesi vadász. A város készül a népszavazásra, lelkesen, 
bizakodón! A föiiskolások is kemény munklába fogtak, ezerféle megh 
bízással agyonterhelve. A soproni polgárőrség éjjelrnapppal szol
gálatot teljesített a vidéki «löverek» villáiban. Portyázott a határszél
ien és így Ausztria felől a bámulatosan megszervezett propaglandai- 
bizottságok tagjait és agent provokatőrjeit ihathatósan távollar- 
totta, illetőleg elzavarta.

A határvédelmi parancsnokság élén vitéz Karcsay Béla alezre
des, Sopron vármegye székkapitánya, bölcs körültekintéssel elháf- 
rított minden veszélyt, amely a várost érhette volna. Az emigránsok 
és osztrák csapatok betörési tervei meghiúsultak. Hála az éber jól 
szervezett szolgálatnak. Főiskolás járőrök cirkáltaik! éjjelrnappal a 
Sopront övező erdőkben, különösen az Ujausztriával határos része-- 
ken. úgymint a Dudles-erdő ,Hubertusi-turistaház vidékén, vagy a 
katonai lőtér mögöitlt, Sopronnyék környéikén, Himmelsthron fen- 
síkján stb.

A várost a főiskola Ifjúsági Körének elnöksége felosztotta tíz 
ellenőrzési kerületre. Minden kerület élére egy^gy választmányi 
tag került, aki a melléje beosztott főiskolásokat pontos terv szerint 
hely- és időrendben rendelte ki szolgálattételre. Az úgynevezett 
megbizható kerületek szigorúbb ellenőrzés alá nem kerültek, ellen
ben a meghízhatalLannknak jelzett városrészek és a gyári negyedek 
éjjel-nappal szemmel tartattak. Itt szigorított szolgálat lévén, kétórás 
váltással kéit-két főiskolás járta az utcákat s figyeltek arra, hogy 
az osztrák propagandisták nem lázítanak-e valahol, vagy nem ra
gasztanak-e az utcák szegleteire, kapukra, táviróoszlopokira Ausztria 
mellett korteskedő röpiratokat. Eközhfen pedig szellemes magyar 
propaganda cédulákat helyeztek el a város egész területén. A szel
lemesebbek közül megemlítek egynéhányat. Magyar röpcédulák: 
«Rongyszedő osztrák papírpénzt keres. Egy kilogramm belőle egy 
magyar koronát ér. Leadóhely: Ödenburger Heimatsdienst. Wien, 
Hl. Marxi-ucca 2.», — «Proletárok egyesüljetek, hogy a parasztot 
kínozhassátok! Le a szabadkereskedelemmel! Bécsi elvtársaitokn» 
— «Burgenlandiak! Kommunista érzelműek! Szavazzatok Ausztria 
mellett!» — «Polgárok, gazdák, arra gondoljatok, hogy a vörösök 
mit csináltak veletek. A szavazás napján megfizethettek nékik' a 
rajtatok elkövetett gyalázatért s kínzásokért; mert a vörösök! azon
nal jönnek, amint Ausztria mellett szavaztok!» — «Aki Magyarország 
ellen szavaz, az hazaáruló. Az árulót még az ellenség is megveti. A 
hazaárulás vétkét sem az égben, sem a földön nem bocsátják meg és 
Isten büntetése utóléri az árulót még földi életében is». — «Inkábpi 
ne szavazzatok, mintsem, hogy hazátok ellen szavaznátok». — «MaK
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gyarok! Átkozott legyen az, aki hazája iránti kötelességlét most 
nem teljesíti!»

Természetesen a legtöbb szöveg magyar, német és borvát nyel
ven is megjelent.

Az osztrák propagandaanyag legalább tízszerese volt a magyaréi
nak. Csak egyet-kettőt említhetek; «Sopronban nevelneik' a tyúkok! 
Miért? A kormány azt ígéri, a gazdáknak, hogy megveszi a borukat, 
ha Magyarország mellett szavaznak!» — «Sopron körül karintiai. 
stájer, tiroli és más osztrák csapatok állanak. Ne féljetek! A ti vé'- 
delmelekre állanak ott!» — «Soproniak! Burgenlandiak! Az osztráik 
határt lezártuk! Ninos szükségünk rátok!»

tjgyesebbníél-ügyesebb illusztrátorok remekeit is láthattuk.
Például Bér karikatúráját: «Der unersättliche Stiefpapa». — 

A telhetetlen mostohaapa. Toprongyos, züllött, pálinkás alak: Né- 
metausztria, mint elvált férj azt mondja Hungáriának: «Ide a gye
rekkel, Nyugatmagyarországgal! A saintgermaini árvaszék nekem 
ítélte oda. Még a vak is látja, hogy az ifjúnak jobb sora lesz nálam»! 
Egy másik. Ausztria kopogtat Sopron kapuján; «Macht auf! Die 
Mutter i'st’s!» — Nyissatok ki! Anyátok van itt!» — A magyar felelet 
rá: kissé átrajzolt kép: Ausztria álarcát tartja szeme elé egy, élelmi
szercsomagokkal jól felszerelt vörös katona. — «Macht auf! Wir 
haben noch nicht genug geraubt!» — Nyissatok ki! Még nem rabol
tunk eleget! — És ki tudja még hány száz hasonló röpirat, falragasz, 
karikatúra!

A «Move» helyiségében volt az Ifjúsági Kör központi szervező 
irodája. Ide futott be minden jelentés s innét érkeztek az összes 
utasítások. Voltak úgynevezett «repülörajok» is, akilk a «Buschen- 
schankokat» ellenőrizték. Ezeken a belydk,én folyt tudniillik legza- 
vartalanabbul az ausztrofil agitáció. A leghirhedtebh ilyen kocsma- 
mahelyiiség, a később kormányzói kegyelemben részesült Holzmann 
Teofile volt a Balfi-utcában. December első napján azonban rajta!- 
ütésszerű «puhítás» után, csodamódra megijedtek az osztrák lází- 
tók. De már másnapra ez ellen is szervezkedtek. Izmos «gazdapol
gár» legényeket béreltek fel, kikndki — mint később' kitudódott — 
mindenike parittyamódra zsebkendőbe kötött vassúlyokkal volt fel
szerelve. Ezen az éjszakán ütötték ki Kresadló kollégánk' egyik szfe- 
mét.

Miután Magyarország pacifikálása december 3“-án véget ért, u. 
e. hó 12-'én már megjelentek a hivatalos szavazókörök beosztásai. 
A város 8 részre osztották.

Mindegyik szavazókörnek megfelelő propaganda irodát állítot
tunk fel. Ezen irodák ellenőrizték december lí-én, — a népszava
zás napján, — ho.^ az összes utcák «házbiztosai» szép sorrendben 
hozzákf-e a szavazásra jogosult lakókat. Az aggokat és betegekét per 
dig kocsin, autón szállítottuk az illetékes szavazóbizottságok elé. 
Az entente missziók minden utcának egy -̂két házát rajtaütésszerűen 
ellenőrizték, hogy a házak szerint csoportosított névlajstrom meg
felel-e a tényleges állapotoknak.

Az osztrák delegáció addig okoskodott, míg; a tábornoki ta
nács törölte a főiskolásokat a szavazásra jogosultak közül. Erre az 
Ifjúsági Kör helyiségében kifüggesztettünk egy félre nem érthető fel
hívást, következő szövegezéssel: A tábornoki tanács határozata ér
telmében főiskolai polgár a soproni népszavazáson részt nem ve-



46

hei. Pékeknek, suszteroknalk ,̂ kéményseprőknek, útkaparóknak, pon- 
ciklereknek. munkásolklnak ellenben szabad szavazniok! Hál mi ezl 
lűrjük? — Sopron hazafias lakosságál nagyon elkeserílette ez a hir. 
Csak a fiuk mosolyoglak a rendelkezés s,zigorúságán.

A lábornoki bizol'liság eltiltóit minden nyilvános hangulalkel- 
léisl, sőt Gothié ezredes a helyi lapokat is cenzúra alá helyezte. De 
a soknyelvű hivatalos falragaszok szinle elborílolták egyes háẑ - 
sarkok falát. «Sopron lakosságához!» — Arréte. Kundmachung^ 
Hirdelmény.» «Ai cittandi del territorio del plebiscito!» — An die 
Bevölkerung der Ab'stimmungsgébielesf A népszavazási terület poK 
gáraihoz!» «Commission centrale du plebiscite. Abstimmungs-Zenr 
tral-Kommission. NépszavazásKKözponli-Bizottság». — A szavazó
helyiségek és a hozzájuk tartozó utcák beosztása. — «Plébiscite! 
Volksabstimmung! Népszavazás!» — «A tábornoki bizottság a nép
szavazást Sopron városában 1921. december 14-én, a határos közé[- 
gekben 1921. december 16-án tartja meg. A szavazatok reggel 8 órá
tól este 6 óráig vétetnek át», stb.

Végre felvirradt «nagyszerda» napja. Már kora reggel akcióba 
léptek az egyes propagandabizotteágok. A főiskolások egy része 
felcsapott «nemzetközi-rendőrnek» s kellő igazolvánnyal, jó fize
téssel a közbiztonság őrei lettek. Mindegyik viselt fehér karszalagot, 
amelyen három betű díszelgett; A. F. I. (Anglia, Franciaország és 
Itália rövidítése). A rosszmájúnk ezt úgy értelmezték: (Ausztria! 
Fuss Innen!» Minden szavazónak kézbesítettek 1921 november 25̂ - 
éről keltezett, a «városi tanács» aláírásával és a tábornoki bizottság 
francia nyelvű bélyegzőjével («Commission Militaire Interalliée de 
Oedenburg. Sousi-Commission No. 1»; illetőleg Nou 1—No. 8) el
látott szavazóigazolványt. Ezt egy osztrák és egy magyar meg- 
bizott ellenjegyezte. Minden igazolványra kézírással került a sza
vazásra jogosult teljes neve, pontos lakáscíme és az igazolvány 
száma.

A város lakosságát úgy osztrák, mint magyar részről bősége
sen ellátták «Hogyan szavazzunk?» — «Wie wird abgestimmt?» cí
mű röpcédulákkal. Pl. az egyiknek szövege; «A szavazó bemegy a 
bizottság helyiségébe, ott az elnöktől átvesz egy kék színű (magyar) 
és egy narancssárga színű (osztrák) cédulát, azonkívül egy borí
tékot. Erre a szavazó bemegy egy kijelölt fülkébe, ott ketté tépi 
a narancssárga osztrák cédulát és ezt, valamint az épségben maradt 
kék magyar cédulát a borítékba teszi és a borítékot leragasztja. Erre 
visszamegy a bizottsághoz és a borítékot leragasztja. Erre vissza
megy a bizottsághoz és a borítékot az asztalra helyezi. A cédulákra 
semmiféle megjegyzést nem szabad írni, sem azokat megcsonkítani, 
mert különben érvénytelen a szavazat». — «Jeder ungarische und 
jeder österreichische (reichsdeutsche) Staatsbürger, der seit 1. Jän
ner 1919 Oedenburg wohnt, ist stimmberechtigt, auch wenn er nicht 
im Abstimmungsgebiete geboren oder zuständig ist». — Wahret 
Euer Stimmrecht!» — «Wer im Abstimmungsgebiete geboren oder 
zuständig ist und seit 1. Jänner 1921 dortselbst wohnt, ist stimmbe
rechtigt und hat sich sofort darum zu kümmern, ob er in den 
Stimmlisten enthalten ist. Jeder Abstimmungskommissär erteilt Aus
kunft!» Rövidre fogva magyarul e két németnyelvű szöveg arra 
figyelmezteti híveit, hogy kik szavazhatnak, illetőleg kük' jogosul
tak a szavazásra. — Minden osztrák vagy magyar állampolgár, aki



47

1919 jan. 1. óta Sopronban lakik, ha nem is született a népszavazási 
területen; vagy aW az említett területen s z iü le te tj t ,  esetleg odavaló 
illetőségű, vagy 1921 jan. 1. óta ott lakik, szavazásra jogosult és azor 
nal járjon utána, hogy a szavazási névjegyzékbe felvették-e? Fel
világosítással szolgál minden szavazási biztos.

Az egyes szavazókerületek utcáinak élén egy-egy mindenképen 
megbízható, magyar érzésű úriember állott, aki azután a házbiztosó- 
kat irányította.

Határozott utasításunk volt arra nézve, hogy mindenkinek, akit 
a bizottság elé vezetünk, meg kell magyaráznunk, hogy miképen 
kell helyesen szavaznia. Ugyanis két cédula volt. Az egyik vékony, 
kékszínű papiros «Magyarország—Ungarn—Ungersko», — a másik 
narancssárga színű karton «Ausztria— Österreich— Austrija» fel
írással. ' I

Szavazásnál egy spanyolfallal elkerített helyiségbe vonult az 
illető fél és ott eltépte annak az államnak szavazócéduláját, amelyre 
nem akart szavazni és a másikkal együtt beletette a borítékba. Lera
gasztotta, kiment az urna elé, ott átadta az entente tisztnek, aki szie*- 
meláttára beledobta az urnába. Utóbbi szétnyithatatlan egységet 
képezett. Felső felén akkora nyílás volt csak, hogy a boríték éppen 
beleférhetetett. Mikor azután az egyes szavazókörök lezárták a népi- 
szavazást, az urna nyílását a teljes bizottság jelenlétében az illető 
entente-tiszt fehér gaze^-szalagokkal és pecsétviasszál zárta le. Min
den esetben a misszió hivatalos pecsétnyomóját használva.

A város lakossága sokféle minőségben szolgálta a jó ügyet. Egy 
derék «poncikter» majdnem elvert egy francia tisztet, mert azt 
hitte, hogy kételkedik meggyőződéses hazafiságában. A propagandar 
bizottságok irodáiba óránként futottak be a jelentések. Az illető 
körzetbe tartozó főiskolások cserkiészfiukkal szolgálati jegyeket 
küldtek be, jelezvén, hogy hány szavazott le a gondjaikra bízott 
névsorból, mennyi a biztos magyar szavazat és mennyi a bizonytalan 
a legreálisabb számítás szerint. Mint később megállapítottuk: 10—12 
százalék volt csak a differencia a valódi és becslésünk szerinti ered
mények között. De hiszen műszaki főiskola végezte a számításolklat 
és ugyancsak «háromszoros biztonsági tényezővel». Nagy elismerés 
illeti meg a testvér főiskola hallgatóságát is. Az evang. teológiai 
akadémia minden polgára versenyre kelt a műszaki főiskola ifjú
ságával.

Mivel Ausztria szavazólapja karton volt, összetépésekor elég 
hangosan reccsent. így a «jóhallású» főiskolások mindig tisztád 
ban voltak azzal, hogy ki hová adta le szavazatát.

Végre elmúltak a verejtékes nagy napok s noha biztosak vol
tunk Magyarország győzelmében, izgatottan vártuk a végleges ered!- 
mények kihirdetését.

Ugyanaz a nyolc szavazóbizottság mely előtt 14. és 15i-én a 
soproni kerületek, Brennbergbánya, 16-án pedig a többi községek 
szavaztak, már 17>-én reggel nyolc órától kezdve a tiszti leánynevelő 
intézet földszinti ebédlőjében megkezdte a szavazatok összteszám»- 
lálását. A teremben kilenc asztal volt. Az egyiknél a központi bizotU 
ság tagjai, többieknél pedig a nyolc bizottság foglalt helyet. Aszta
lukon kéb-két urna állott: az illető bizottság városi kerületéneki éis 
községének urnái. Minden ceremónia nélkül megkezdődött a borír 
tékok felbontása, miután az elnökök az urna pecsétjének sértetle<r'
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«égét megállapílolták. A bizottságok déltájban végeztek a Sopron 
városi szavazatok összeolvasásával, utána nyomban a községi ur
nákra került a sor. Pontban négy órakor már a teljes és véglegles 
eredményt is megállapították és a szavazatok arányának százaléika 
is ki volt számítva. A jegyzőkönyveket ezután a bizottságok összes 
tagjai aláírták, minek megtörténte után ugyancsak minden t'ormar 
litás mellőzésével egyenként eltávoztak a teremből a bizottsági ta
gok. I

Magyarországra szavazott 15.334 =  65.16 o/o
Ausztriára szavazott 8Í227 =  34.84 o/o

Szavazásra jogosult volt 26.900. Leszavazott 24.063, érvénytelen 
volt 502.

A soproni eredmény lényegesen jobb volt az összeredménynél. 
Itt 18.994 jogosult egyén közül

Magyarországra szavazott 
Ausztriára szavazott

12.327 =  72.75 o/o 
4.620 =  27.25,0/0

Az újságok különkiadásai ujjongva hirdették, hogy 7017 szói- 
többséggel magyarok maradtunk! Egyúttal közölték az egyes sopt- 
roni szavazókerületek és egyes községek részletes eredményeit is.

A város örömmámorban úszott. Egyik hivatalos és magánsürí- 
göny a másikat érte, boldogan hirdetve a teljes győzelmet. neiur 
zetgj'ülés, a törvényhatóságok, mind, mind a legnagyobb elismerér 
süket fejezték ki Sopron városának hazafias megnyilatklozásáért.

Francia, magyar és német nyelvű új plakátok is jelentek meg 
a következő szövegezéssel:

— «Commission des Generaux Alliés de Sopron. — Transfert 
du territoire de Plébiscite».

— «Interalliierte Generalskommission. — Uebergabe des Ab
stimmungsgebietes».

«Szövetségközi Tábornoki Bizottság. A népszavazási terület áP 
adása. A Szövetségközi Tábornoki Bizottság igazolja a népszavazási
nak a központi bizottság által december 18i-án közzétett eredményéit.

A Nagykövetek Tanácsa ezt az eredményt jóváhagyta.
Ennek folytán és a velencei szerződés értelmében a népszavazási 

terület Magyarország birtokába kerül, amely állam a területet a 
Szövetségközi Tábornoki Bizottságtól 1922. január 1,-én veszi á;L 
Sopron, 1921. december 24-én. Ferrario, tábornok, a Szövetségközi 
Tábornoki Bizottság Elnöke».

És felvirradt Sopron legszebb karácsonya után Sopron városáí- 
nak legboldogabb újesztendeje is. Minden házon nemzeti színű zászló 
lengett. Az emberek így köszöntötték egymást: «Boldog magyar 
új esztendőt kívánok!» Az ablakokon piroshfehéri-zöld papírszalagok 
százai és ezrei hirdették, hogy: «Hála Istennek!» — «Rendületlenül!» 
«Magyarok maradtunk!» — «Gott sei es gedankt!» — «Treu geblie
ben!»

Valami ünnepi megbatottság sugárzott az arcokon, öröm, neve
tés visszbangzott az utcák közt... Reggel a templomokba hálaün
nepre gyűltek össze kacagányos díszmagyarban az előkelőségig 
a leánykák, asszonyok szebbnél-szebb magyaros selyemrubát öltöt
tek, zászló alatt vonnlt fel a főiskola ifjúsága festői áttillájában, 
faányaingében, sötétbe öltözött tudós professzoraival együtt.
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Tizenegy órakor tartották a díszszemlét a Pannonia előtti téren. 
A szövetséges tábornoki kar, Guilleaume Árpád, főkormánybiztos, 
altábornagy és a helybeli előkelőségek előtt vonult fel a nemzetközi 
csapatok díszmenete. Olaszok, franciák. Mikor az angolok' is elvoi- 
nultak, egyszerre halk morajlás zúgott végiig a tömegen: A magyar 
katonák jönnek! Egy-két perc után megdobban a föld a díszszemle 
helye előtt a széles frontban közelgő magyar századok alatt. Dü
börög a Várkerület kövezete. Ezek a mi katonáink!! És felzúg az 
éljen azon a helyen, ahol néhány hónappal azelőtt keserűség köny- 
nyei fakadtak a búcsúzó magyar katonák láttán. Ma büszke öröm 
futott könnyekbe!

Ahogy nyomukban vonultunk a Széchenyi-tér felé, ott voltak 
a menekült falvak zászlós küldőtts>égei: Nagycenk, Kópháza, Har'ka, 
Ágfalva, Rákos, Balf, Boz, Bánfalva...

Ezután kölcsönös üdvözlésre a postapalota elé vonult a kator 
naság. A főépület előtt a szövet.séges csapatok, velük szemben pe
dig a magyar csapatok foglaltak helyet. A két élő fal között léptek 
el Ferrario, Hamelin^ Gorton és Guilleaume tábornokok.

Déli 12 órakor tömegesen lódult a nép a tiszti leánynevelő-in- 
lézet felé. Itt irta alá a tábornoki bizo-tlság az átadási jegyzőkönyvet.

Az átadási jegyzőkönyv szövege:
— «A szövetséges tábornokok kellőképpen felhatalmazva a nagy

követi tanácsban képviselt szövetséges nagyhatalmak részéről.^ most, 
miután 1921. október 3f-án a régi magyar királyság azon területeit, 
melyek a trianoni békeszerződés II. része II. ^-ának 27. pontjában 
megállapított határokon túl fekszenek, a magyar királyi klormánytól 
átvették és miután ezeket a területeket, a soproni népszavazási te
rület kivételével, 1921. dec. .Tán a mellékelt Jegyzőkönyv szerint a 
Velencében 1921. nov. 13-án megkötött szerződés II. §-ának értel
mében az osztrák köztársaságnak átadták és miután 1921. dec. 24nén 
értesíttettek,, hogyha a népszavazás eredménye, amelynél fogva a 
népszavazási terület Magyarország birtokába kerül, a nagykövetek 
tanácsa által jóvábagyatott, kijelentik, jhogĵ  a nevezett területet 
Magyarországnak átadják».

Sopron, 1922. január 1.
A szövetséges nagyhatalmak képviselői:
A britt meghatalmazott: R. S. G. Gorton, s. k.
Franciaország meghatalmazottja: J. Hamelin s. k.
Olaszország meghatalmazottja: Carlo Ferrario, s. k.
A magyar királyi kormány teljhatalmú megbizottja: Guilleaume 

Árpád s. k.
Az aláírások megtörténte után Ferrario beszélt. Kijelentett^, 

hogy a szövetséges tábornokok m^jndulással gondolnak vissza arra 
a napra, mikor egy magyar tábornok könnyes szemekktel írta alá 
Magyarország végleges lemondását eg>' németnyelvű többséggel bíró 
területről. Hozzáfűzte még, hogy Sopron és vidéke lakosságának 
nemzetiségi összetétele következtében a két or.szág határán súlyos 
viszályok keletkezhettek volna...

Ezért is a két érdekelt kormány Velencében kötött közös meg
állapodással elhatározta, hogy ezt a fenyegető veszélyt elhárítja.

Ferrario tábornok azzal fejezte be beszédét, hogy most, mikor 
a népszavazás kifejezte Sopronnak és vidékének alkiaratát és a szö
vetséges tábornokok, akik a nagyhatalmaik nevében e területen ^



fennhatóságot gyakorolbák, azt Magij^arországnak átadják, kijelent; 
tik. hogy a jövőben minden kérdés, ami a két nemzet között mé|g 
felmerülhet, a legengedékenyebb sziellemblen fog miegoldatni.

Ezután Guilleaume Árpád fökormánybiztos emelkedett szólásra. 
Történelmi jelentőségű beszédének teljes szövegét adom;

— «A jelen ünnepélyes pillanat, amikor kormányom nevében 
aláírom azt a jegj'zőkönyvet, mely végleg visszaadja Magyarországi
nak az ezer éves Sopron városát és környékét, életem legörViende.- 
tesebb eseménye.

'A népszavazás eredménye, mely teljesfen m ifé lé i a m. kir. 
kormány és nemzet várakozásának, minden magyar embert a hála 
érzetével tölti el a Szövetséges Nagyhatalmakkal szemben, amelyek 
lehetővé tették, h o ^  Magyarországnak egyik elszakított része él
hetett önrendelkezési jogával.

Ezen alkalommal egy kedves kötelességnek tesziejk' eleglet, mikör 
a szövetséges tábornok uraknak különös köszönetét mondok azért 
a loyális és lovagias magatartásért és teljes pártatlanságért, melyet 
a népszavazás előtt és alatt tanúsítottak.

Hangsúlyozni kívánom még, hogy Magyarország békés fejlődéj- 
sének érdekében, a legjpbh viszonyban kíván élni minden nemzet
tel. Ausztriához való viszonyát illetőleg is mindent el fog követni, 
hogy a most megpecsételt béke műve tartós legyen.

Végül eltelve az engedékenység szellemével, kijelentíem, hiogy 
a visszacsatolt területnek egy polgára sem lesz üldöztetésnek kitéve 
azért a politikai magatartásáért, amit a terület végleges átadásáig 
tanúsított.»

Az elhangzott jelentőségteljes beszédek után befejeződött a tör
ténelmi esemény. A szoba, ahol az ünnepi aktus végbement, ugyanaz, 
amelyben 1921. október 3-án Hegedűs tábornok a magyar kormány 
megbízásából átadta Ferrario, Gorton, Hamelin tábornokoknak a 
megszállott nyugatmagyarországi részeket. Mint Ferrario mondja; 
könnyes szemmel adta á t...

A főiskola ifjúsága harminc névre szóló «Főkormánybiztossági 
Elismerésen és a Hátárvédelmi Parancsnokság dicsérő parancsán» 
kívül megkapta a népszavazási urnák immár történelmi értéket kép
viselő tartalmát. Az Ifjúsági Kör elnöksége pedig Bartha Lajos err 
dőmérnökhallgató, festőművésszel megterveztette «Népszavazási em
léklapját». A műhely és tanulószoba ügyes szembeállítása mellett 
a narancssárga és kékszínű népszavazási cédulák is rákerülték a 
tábornoki bizottságok bélyegzőivel ellátott borítékkal együtt, ame
lyen dr. Thurner Mihály polgármester sajátkezű aláírá,s,ával 
bizonyította előbbiek eredeti voltát. Felírása; Memento et labora! 
A soproni népszavazás emlékére. 1921. december 14. Majd a borí
tékon; «Ezen Szavazatot a Sopron és környéki népszavazás alkal
mával adták le, amit ezennel hitelesítek. Dr. Thurner Mihály, s. k., 
Sopron !sz. kir. város polgármestere». A befolyó tiszta jövedelem a 
menekült Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Főiskola «Ifjúsági 
Kör»-ének házalapjára fordíttatik».
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Míg hazánk többi elszakított határvidékén az elcsatolás a nagy 
világégés összeroppanásával kapcsolatban, reánk nézve szinte ellen- 

t«állhatatlan elemi csapásként ment végbe, anélkül, hogy a menni,
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vagy maradni akai'ásnak megnyilatkozásra ideje maradhatott volna„ 
itt a nyugati végeken először merült fel ez a végzetes kérdés ol3  ̂
körülmények között^ hogy maradt idő egy utolsó akarásra. Ha ez 
dermesztőén rövid is volt, elég volt ahhoz, hogy egymásra talál
janak a tizenkettedik órában mindazok, Ikäkre nézve a magyar ha
zához való tartozás több volt a megszokásnál, akiknél ez lelki szükl- 
séglet volt, és akiket cselekvésre tudott kéisztetni az a meggyőződéi, 
hogy nemcsak érdemes, de kötelesség is az ilyen súlyosán megtpró- 
báltatott s ily nehéz viszonyok közé sodort haza mellett a jobb jövő 
reményében, vagy a férfias, végső bukás esefén is kitartani.

Ha a viszonyoknak reánk nézve kedvezőtlen alaklulását még 
oly eréllyel igyekeztek is egyesek ellenünk kihasználni, ha még 
ügy akadtak akárhányan szebb reményekre jogositó fiaink között, 
akik nem tudták, vagy talán nem merték a felmerült súlyos kérdést 
teljes horderejével felvetni, volt mégis valami, ami mély gyökeret 
adott mindazok reménységének, akik semmiképpen sem lettek volna 
hajlandók a várost ölbe telt kezekkel beláthatatlan sorsának marr- 
talékául átengedni.

Akár földrajzi, akár gazdasági rúgóit keressük annak, hogy ezen 
vidék németajkú lakossága évszázadok viszontagságai között, elzá
logosítás és kamarillai fondorkodások dacára soha sem kívánt a 
vele egy nyelvet beszélő szomszédhoz csatoltatni, holott .sokszor 
kínálkozott volna erre, — talán bőséges jutalmazásra való kilátás 
mellett, — alkalom, el kell ismernünk, hogy itt mélyen gyökerező, 
ösztönös idetartozandóság érzése uralkodott hosszú századok óta. 
Hogv ez mennyire rejlett elejétől fogva ennek a népnek vérmérsék
letében, mennyire volt a magyar lelkűiét behatásának betudható, 
azt nem lehetne megállapítani. De úgy igaz, hogy semmiképpen 
sem vezethető vissza külső kényszer, pláne elnyomatás hatására, 
mert az országhatár s az időnként olyannyira magyarellenes köz
ponti hatalom közelsége ezt mindenkor játszva ellensúlyozhatta 
volna. Valami mélységes kapcsolat idézhette volna csak fel a magyar 
üggyel való közösség iránti törhetetlen lelkesedést egy magyarul 
alig tudó lelkész szívében is, amikor a nagy magyar szábadságharc 
idején, szinte kizárólag németajkú hallgatióságát egyhanigulag ra
gadta magával és forró esküt tett ezeréves hazája mellett.

Nincs talán a világnak olyan határvidéke, ahol átmeneti súlyos 
megpróbáltatások és lelkiismeretlen érvényesülni akarás ne tudna 
az egyszerű emberek lelkületében elégedetlenségiet felidézni. Itt nyu
gaton sem mutatkozott hálátlan vállalkozásnak a lakosság egyes 
rétegeivel elhitetni azt, h o ^  ők voltaképen eddig csak mostoha- 
gyermekei voltak a magyar nazának.

Lelketlen demagóg agyában született meg egy eddig ismeretlen 
fogalom: «Nyugatiriagyarorszag». Igaz, hogy néki is leginkább csak 
a szélső baloldal felé hajló néprétegben sikerült elhintenie a siár- 
kányfogakat. A Károlyi Mihály-uralom gerinctelenségének talajából 
nőtt ki egy Vierburgenland» című szépirodalmi folyóirat is, amely 
ismeretlen am'agi forrásból merítve hathatós támogatását, szokatla
nul tetszetős alakban folytatta majdnem Végzetessé vált aknamun
káját és addig-addig tömte olvasóiba Vierburgenlandjáról szóló köz
leményeit, míg tényleg «Burgenland»-dá vedlett az elharácsolt földr 
terület.



A soproni népszavazás névtelen ezrek hittevése volt. Nagy töme
gek spontán me^gnyilatkozása pedig erőt sugároz!

Csodálkozom azon, miért nem emelik nemeti ünneppé december 
14-ét? Nemcsak azért^ mert rést ütött Trianon halálgyűrűjén, hanem 
azért i's, mert azon a napon e g y i d ö b e n  kondullak meg az ö s s z e s  
h a r a n g o k  és e g y e t  kértek az Egek Urától. Ez pedig Csonk'ama- 
gyarországon nagy dolog! Milyen felemelő "tudat lenne az: legalább 
évenként egyszer mindenki rádöbbenhet arra, hogy elsősorban ma
gyar!

Fajtánk életereje fölött már nem egyszer kondították meg a 
lélekharangot, de örök szerencsénk, hogy a Kárpátok mágnespatlkiói- 
jának delejes magja a lelkek mélyén fészkel és erőszakos külső be- 
hatásiok idején, a válság pillanataiban, nem veszít összefogó ősere
jéből ■

Missuray-Krúg Lajos.
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Vármegyei népművelési munkánk fejlődése 
és eredményei.
írta Csuppay Lajos,

a soproni All. Polgári Leányiskola igazgatója.

Az iskolánkívüli népművelés rendszeresítésére való törekvés 
gondolata már csaknem száz esztendő óta foglalkoztatja Magyar- 
ország kultúrpolitikusait és a magyar közoktatásügy férfiail.

Száz esztendő óta sokirányú kísérlet történt arra^ hogy az ele
mi népiskolai tanköteles koron túl lévő lakosság szellemi képessé
geit miként lehetne kultúrális és gazdasági téren to vábof ej letz tem . 
De egészen a legutóbbi időkig sem a hivatalos körök, sem egyes sze
mélyek, sem kultúrális intézmények nem tudtak ezen a téren ma
radandót alkotni. Száz esztendő óta mindig felmerültek olyan sürgős 
megoldásra váró feladatai a magyar kulhirpoliitikának, hogy az isko
lánkívüli népművelés törvényhozási úton való rendezéséi'e nem ke
rülhetett !Sor.

iSopronvármegye iskolánkívüli népművelési munkájáról folya
matosan az alábbiakat mondhatjuk el:

Az iskolánkívüli népművelési tevékenység 
kezdete Sopron vármegyében.

A viláeháborút megelőző időben Sopron vármegye községeiben 
már említésre érdemes népművelési tevéldénység folyt. A Kolping 
.\dolf által Németországban alapított legényegyesületek Magyaror
szágon is gyökeret vertek a múlt század utolsó két évtizedében. Több 
községünkben megtaláltuk az ifi. egyesületek életére vonatkiozó ada
tokat. sőt vannak községeink, amelyekben ma is virágzanak ezek 
az egyesületek. A Sopron vármegyében megialakult ifjúsági egye
sületek szervezői a rém. kath. lelkészek és tanítók voltak. A téli 
időszakban a bét két-három estéjén rendszeres összejöveteleket tar
tottak, amikor színdarabok betanulásával foglalkoztak, ezen kívül
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ismerelterjeszilő előadások megtartásával is kisérletet tettek. Az 
egyesületek vezetői az iparos ifjúságból toborzott egyesületekbm 
főképpen kiváló iparoisóik élettörtiénetét állították példaképül hall
gatóink elé. Több helyen az egyházi énekek gyakorlását is bevezet
ték és az ifjúság nemes szórakoztatásáról igyekeztek a vezetők gon
doskodni. I I i

Az ág. hitv. evangélikus egyházak lelkészei és tanítói pedig olvar 
sókörök létesítésével igyekeztek egyházuk tagjainak művelődési szük
ségleteit szo'lgálni. Ma Is virágzik vármegyénk néhány községében 
néhány több évtizedes múltú ág. hitv. ev. olvasókör.

Az 1911-ben megszervezett Országos Szabadoktatási Tanács szin
tén Igyekezett Sopron vármegyében az iskolánkívüli népművelési 
előadásokat meghonosítani. \  tanítók készséggel vállalkoztak is az 
előadások m^tartására^ mert az Orsz. Szab.-okt Tanács ai‘ánylag 
jól díjazta ezeket az élőadásokat. Azonban hiába volt meg a tanítók 
jószándéka az előadások rendszeresítésére, a kezdő évek Iklisérletei 
után a lakosság részvétlensége miatt nem lehetett az előadásokat 
rendszeresen megtartani.

Népművelési tevékenységem során a vármegye községeiben jár- 
tomban-kellemben azt az örvendetes megállapítást tettem^ hogy a 
világháborút megelőző időben akadtak a vármegye egyes községeiben 
élő. n§igy tudású gazdák, gazdatisztek, akik a szó szoros értelmében 
tanítóikká váltak gazdatársaiknak, akiknek nevét, bár már régen 
porlad a testük, ismételten nagy tisztelettel említették előttem.

A Dunántúli Közművelődési Egyesület és a m. kir. földművelési 
minisztérium e század elején sok község számára ajándékoiztak ki
sebb könyvtárakat^, amelyekben a lakosság megtalálhatta a gazda
sági szaktudásának fejleszté.sére szolgáló műveket és a népies ma
gyar irodalom sok értékes alkotását. A világháború és a forradal
mak ideje alatt azonban ezeknek a könyvtáraknak könyveit részint 
a szabadságon lévő katonák^ részint felelőtlen elemek széthordták 
és soha többé nem szolgáltatták vissza.

Az Országos Szabadoktatási Tanács 1920-ban újból megkezdte 
Sopron vármegye községeiben az ismeretterjesztő előadások meg
tartásának szorgalmazását^, így amikor 1922-ben bizottságiunk megf 
alakult és tevékenységünket raegkezdtükj, már bizonyos niértékben 
elő volt készítve számunkra a munka lehetősége és nem volt isme
retlen az iskolánkívüli népművelés gondolata, mely azonban csu
pán nevében volt iskolánkívüli^ meri az egy fertőendrédi népház 
kivételével minden szabadoktatási tevékenység színhelyei az iskolák 
tantermei voltak.

'Mindezek a felsorolt adatok azt bizonyítják, hogy vármegyénk 
községeiben már ötvenéves múltra tekinthetünk vissza az iskolán- 
kívüh népművelés történetével kapcsolatban.

A világiháború ős az utána következő forradalmi korszak hihe
tetlen romboló hatást gyakorolt a lakosság fiatalabb korú tagjainak 
a lelkére. A világháború idején a tanítók harctéri szolgálata miatt 
az elemi népoktatás színtája is világszerte nagy mértéiÖien lerom
lott. pzért 1922. tavaszán á m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
ter kiadta 132.213/1922. III. b. számú rendeletét, amelyben utasította 
a törvényhatóságokat, hogy meg kell alakítaniok a törvényhatósági 
Iskolánkívüli Népművelési Bizottságokat. Ezt azzal okolta meg, 
hogy «a néiplélek kedvezőtlen alakulása égető nemzeti és korszák-
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ségletté tette a nemzet minden rétegére kiterjedő hathatós iskolán- 
kívüli népművelést».

E rendeletnek Sopron varmegye törvényhatiósága igyekezett mi
nél előbb eleget lenni. Már 1922 máius hó 9-én megalkotta Sopron 
várrregye törvényhatóisági hizottsága az iskolánkívüli népművelés 
előmozdítására szolgáló szabályrendeletét majd a szabályrendelet
ben foglaltak szerint megalakította Iskolánkívüli Népművelési Bi
zottságált Ez idő óta folyik Sojaron vármegye községeiben a tankör 
teles koron túl levő ifjúság és az idősebb korú lakosiság lelki, szel
lemi művelésének rendszeres munTíája.

Jelentős adatok és események a népművelési 
munka 12 esztendejéből.

Az 1922. év őszén megkezdte bizottságunk szervezési és agita,- 
tiv munkáját. Gévay-Wolff Lajos alispán, bizottságunk elnöke fel
hívással f ordult a községek elölj áróságaíboz, lelkészeihez és taní
tóihoz hogy vegyék kezükbe a népművelési munka iráiiyításáí.

Nagy segítséglünkre volt már ez év telén is az, hogy az alispán 
kérésére a győri megyéspüspök úr ő excellenciája és a dunántúli ág. 
hilv. evangélikus püspök úr ő méltósága főpásztori körleveleikben 
hívták fel a főt. lelkéiszi és tanítói kart az iskoláníklívüli népművelési 
munkában való részvételre és annak minden vonatkozásban való 
támogatására.

így mégis csak elértük, hogy az 1922—23. év telén vármegyénlki 
huszonnyolc községéhen kezdték meg a népművelési munkát és ösz- 
szesen 824 előadást tartottak. A hallgatók 'közöitt voltak férfiak és 
nők. fiatalkorúak, meglett emberek és idösebb(k(orú polgárok.

Az előadások anyagát a legkülönbözőbb tárgykörökből merí
tették. Már ekkor több helyen és több helyről azt közölték velünk, 
hogy az egész munkának nem sok értelme van. «Nincs értelme, hogy 
minden rendszer nélkül előadásokat tartunk egészen minimális kul
túrával rendelkező emberek sokaságának a leglklúlönbözőbb tudo
mányszakok köréből».

A Bizottság 1923. évi közgyűlésén pedig: ez a vélemény alakult 
ki az iskolánkívüli népművelés rendszeressé tétele tárgyában:

«Az ifjúság a nemzet reménysége, annak a lelkét kell nemzeti 
érzéssel az iskolaköteles koron túl is táplálnunk és gondoslklodnunk 
kell arról is, hogy legalább az elemi népiskolában szerzett tudása 
ne menjen veszendőbe».

AZ 1923—24. évben az őszi időszak kezdetén és egésiz télen ke
resztül folytattuk agitativ és szervezői munkánkat.

A helybeli lapok készséggel állottak szolgálatunkra. Közöltek 
mindent,, ami a népművelés szolgálatára lehetett. Ismertették az 
egyes községekben megtartott értekezletek határozatait, a kidolgo
zott élőadássorozatok anyagát és felsorolták minden érdemes em
ber nevét, aki az ügy érdekében dolgozott.

Végrehajtottuk az előző év beszámoló közgyűlésén hozott ha
tározatokat, beszereztük a forrásmunkául szolgálatot tehető köte
teket és szétküldtük azokat. \  népies magyar irodalmi alkotások 
ismertetését mindenütt programba vétettük és már ebben az évben 
megkívántuk, hogj' a tervezetek anyagát a munka megkíézdése előtt 
mutassák be a községekben megalakított szervezeteik' bizottságunk
nak. ; , 1  , 1
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iMíg az 1922—23. népművelési időszakban vármegyénk terüle
tén csupán 28 községben történtek lépések a népművelési munka 
rendszeresitésére. az 1923—2é. évben már 73 községben folyt több- 
Kevesebb eredménnyel a népművelés munkája.

Agitációnkra ebben az éVhen alakultak meg az első daloskörölb 
a vármegye magyar és horvát lakosságú közs^eiben.

'Voltak köziségek, amelyekben az állatorvosok' a sertésbetegsé- 
gek ellen védekező oltásokról tartottak előadást és csaiknem minden 
gazda beoltaUa állatait, egy másik községben pedig az orvos állar 
pította meg, hogy előadásainak hatása alatt olyan házakhoz is el
hívták. ahol azelőtt ei^éiszségügyi szolgálatot csak a halottkém végzétt.

Már ol3^an község is akadt,  ̂ ahol ebben az évb|en minden színir 
előadás és táncmulatság jövedelmét könyvek beszerzésére fordí
tották. ami azt eredményezte a hozzánk küldött jelentés szerint, hogy 
a legényifjúság ei^ része «esti csavargás» helyett olvasással töl
tötte el szabad idejét.

Több község azzal a kéréssel fordult bizottságunkhoz, hogy 
módot kell találnunk arra, hogj?̂  a községek könyvtárakat létesítse
nek a művelődésre hajlamos lakosság számára.

A vármegye 73 községében ebben az évben már 2107 előadást 
tartottak. Az előadók száma 390 főből állott, akik között legnagyobb 
számban voltak tanítók és a lelkész! kar tagjai.

Az 1924—25. évben megcsonkított vármegyénk 128 községe kö
zül 105 községben foglalkoztak már az arra hivatott tényezők az 
iskolaköteles koron túl levő lakosság továbbképzésével és összesen 
2103 előadást tartottak a különböző nemű és korú hallgatóság szá
mára. Hogy mi volt e 2000 előadás tárgya és anyaga, árra is pon
tos feleletet adtak a jelentések. Az előadók előadásaik anyagát a 
történelem, földrajz, számtan, mértan, a természetrajz, term&zeb 
tan. az erkölcstan és a magyar irodalom köréből merítették. De 
érdekelték a falvak népét a gazdaságtan és közgazdaságtan tételei, 
a magyarság jövője, az ember és állat ^észségtana és a tisztessé 
és illemtudás példái. Voltak községek., amelyekben az alkotó isteni 
erőnek a növények életében való megnyilatkozása ragadta csodá
latra az emberek lelkét^ volt község, amelyben Arany, Tompa, Petőfi 
és Jókai költészete nemesítette meg a lelkeket.

De ennek az évnek legnagyobb jelentőségű eseménye az volt;, 
hogy Gévay-Wolff Lajos alispán 1924. nov. 8-án kiadott rendeletében 
az adófizető lakosság megterhelése nélkül községi közkönyvtárak 
felállítását rendelte el. S o p r o n v á r m eg y e v o l t  M a g y a r o r 
s z á g  t ö r v é n y h a t ó s á g a i  k ö z ö t t  a t e g e l s ő ,  a m e l y n e k  
m i n d e n  köz!sé;gében m á r  az 1924. é v b e n  k ö z k ö n y v t á r  
l é t e s ü l t .  G é v a y - W o l f f  L a j o s  a l i s p á n  e t e t t é v e l  az 
egés z  o r s z á g  s z á m á r a  p é l d á t  s z o l g á l t a t o t t .

Az alispán ebben az évben azt is elrendelte, hogy március 15. 
emlékére minden községben ünnepet tartsanak, amelyen emlékezze
nek meg Jókai Mór születésének százéves évfordulójáról is.

A vármegye 10 vármegyei község könyvtára számára besze
rezte Jókai Mór összes műveit is.

Ebben az évben ismét több községben alakult dalárda. Amikor 
népművelési munkánk megkezdésekor a dalos egyesületek' megala
kítását kezdtük hangoztatni, lépten-nyomon azt a választ kaptuki, 
hogy a földműves emberek hangszálait tönkreteszi a nehéz mezei

4 *
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munka, ezért nem lehet dalos egyesületeket alakítani. Példákat állí
tottunk a kételkedők elé s lassanként mind több hívet szereztünk a 
dalkultúra szolgálatára és az élet és az idő minket igazolt, mert eb
ben az évben a soprom lapok lépten-nyomon megemlékeztek a fa-- 
lusi daiegj^esuleteK: nyilvánosság előtt lefolyt áikerés szerepléséről is.

Az eltelt pár év tapasztalatai alapján Gévayi-Wolff Lajos alispán 
az 1925. évben a testnevelési törvény értelmében köfcelezővié tetlie 
minden 15. életévét betöltött ’fjúra, hogy az iskolánkívüli népműve
lési előadásokon éppen úgy részt vegyen, mint a testi kiképzés cél
jaira szolgáló összejöveteleken.

Míg az 1924—25. évben a vármegye területén osgpán 2163 elő
adási órát tartottak.,az 1925—26. évben már 4543 előadásban szolgál
ták a népkultúra ügyét. A tanításban 610 ember vett részt. A hall
gatók száma pedig 7140 főre emelkedett. Átlag minden előadáson, 
illetőleg tanítási órán 65 ember vett részt.

(Minden vonatkozásban nagyot nőtt ebben az évben az emberek 
lelkének a szárnya, hiszen 610 művelt ember osztotta szét lelkének 
értékeit az emTierek ezrei között.

Az alispán felhívására minden községben megünnei)elték 1925 
év őszén vármegyénk és a haza legnagyobb fia, Széchenyi István 
közéleti m unkáss^a kezdetének százéves évfordulóját. A községek
ben felidézték Vörösmarty Mihálynak és a honfoglaló ősöknek em
lékezetét, a legtöbb helyen megünnepelték március 15. emlékezebét 
és nem feledkeztek meg tanítást tartani a kassai dómban nyugvó 
nagy fejedelemnek, Rákóczi Ferencnek 250 éves születési évfor
dulóján sem.

A járási főiszolgabírók már ebben az évben kötelessé^szerűen 
beszámoltak az alispánnak mindarról, amit a népművelési munka 
terén tapasztaltak és rendszeresen látogatták a népművelési előadá
sokat úgy, ahogy azt számukra az alispán rendelele előírta. A köz,- 
igazgatási főtisz'tviselőknek a népművelési munka ellenőrzésében 
való részvétele nagy mértékben elősegítette a munka lelkiismeretes 
teljesítését.

A vármegyei főorvos és a vármegyei állategészségügyi felügyelő 
kötelezővé tették minden orvosra és minden állatorvosra, hogy a la
kossáp' részére a népies előadások keretében előadásokat tartsanak.

Bizottságunk évek óta hirdette a kultúrházak és kultúrtermek 
létesítésének szüfcségess'é^ét. Ez irányú törekvéseinket ebben az év
ben siker koronázta, mert 1926. tavaszán felépült .Sopronnémetiben 
a háborút követő időkben az első kultúrház.

Ebben az évben elsőízben ismertette egy fiatal mérnök a rádió 
csodáját több községünkben.

Az egyik községházán a nenii kérdésről hat előadást tartottak, 
hogy gátat vessenek a környéken fellépett nemi betegségeknek,

Az 1926—27. évben az egyes községekből azt a megállapítást 
küldték a népművelési munka vezetői az alispánnak tájélkloztatásul, 
hogy a népművelés első feladata az legyen, hogy a lakosság elemi 
tudását megtartsa és biztosítsa. Mert mindaddig szó sem lehet maga
sabb színvonalú előadások tartásáról, amíg a lakósság szélesebb réf 
tegei nem rendelkeznek teljes készséggel az olvasásban és írásban 
és az elemi számtanban, a haza földjének és történetének ismerétér 
ben. Ezt az elemi tudást kell a gondozásunkra bízott lakosság lelké
ben élő valósággá tennünk és csak azután mehetünk tovább.
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Ezek a megállapítáisok késztettek arra bennünlk’et, hogy egész 
népművelési tevékenységünkben az iskolaköteles koron túl levő la
kosság elemi ismeretekkel való ellátására és meglevő ismeriebeinek' 
felújítására és megtaVbására törekedtünk.

H é t  k ö z s é g b e n  m e g k e z d t é k  e b b e n  az é v b e n  az asz- 
s z o n y o k  és  l e á n y o k  o k t a t á s á t  is. Minden községben a női 
kézimnnkaoktatással kapcsolatban tartoltalk' számukra a háztartás 
és egészségűgjy előmozdítására szolgáló előadásokat.

A járási főszolgabírák úgy gondozták az iskolánkívüli népmű
velés ügyét, mint legfontosabb egyéb' teendőiket. Minden hónapban 
rendszeresen tájékozlátták az alispánt tapaszitalataikrójj intézkedé
seikről. ' J

1927-ben megállapítatta az alispán, hogy a vármegye területén 
még a fiatalabbkorú lakosság körében is vannak analfabétáik, azért 
a bizottság feladatává tette az analfabétizmus kiirtását is és meg
kezdtük az analfabéták összeírását és rendszeres tanítását is.

Könyvtárlétesítő törekvésünkben nem maradtunk magunkra ha- 
g^'atva. mert a vallás- és közoktatásügyi minisztérium az 1927. év
ben szintén megkezdte országszerte népkönyvtárlétesítő akcióját és 
ez év Őszén 44 sopronvármegyei község részére adományozott ki- 
sebb-nagyobb könyvtárt a lakosság számarányainaTí figyelembe vé
telével. I : ; 1  ̂ í I

Kísérletet tettünk a veti tel tképes és filmelőadások rendszeresí
tésére is. Amit anyagi erőink felhasználásával megtehettünk ezen a 
téren, azt meg is tettük, de arra a meggyőződésre kellett jutnunk, 
h'Ogj" a vármegyei villamosvilágítási hálózat elkészítése után lehet 
csak a vetítettképekkel illusztrált előadásoik rendszeres bevezetéséiről 
gondoskodnunk.

A nőlakosság népművelésének is jó szolgálatot tettek több köz
ségben a tanítónők.

A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének soproni szervezete 
is bekapcsolódott a népművelési munkakörbe. Minden faluban szí
vesen fogadták a hölgyeket, akik igyelkezbek asszonytársaik műve
lődési ügyét szolgálni.

A soproni Frankenburg Irodalmi Kör azzal a kéréssel fordult 
ezen a félen Gévay-Wolff Lajos alispánhoz, tegye lehetővéi, hogy 
a kör kiváló tagjai a vármegye iárási székhelyein ismertessék a kör 
programját és tagjainak szerepeltetésével érdeklődést ébreszthesse
nek az irodalom kérdései iránt. Az alispán, értékelve a Frarikenhui^ 
Irodalmi Kör érdemeit é's te''ékenységének magas színvonalát, gon
doskodott arról, hogy a Frankenhurg Irodalmi Kör tagjai nagy kö
zönség előtt adhatták elő tannlmánjmikat, mondanivalóikat, a nagy
számú hallgatóság pedig élvezetes kultúrest részese volt

A dalkultúra ápolásában folytattuk ebben az évben is tevé
kenységünket.

Ennek az évnek február havában dr. Nevetős Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri tanácsos, a minisztérium iskolánkívüli nép
művelési ügyosztályának főnöke személyesen győződött meg! arról, 
hogy a községi népművelési bizoftságiok minden községben teljesítik 
feladataikat, ; i

Meggyőződött róla, hogy a községi könyvtárak könyveit érdek
lődéssel olvassa a lakosság.

Az 1928—29. évben a már évek óta rendszeresített népmüveléisi
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rendeztihilk' lanfolya-előadá'S'Okon kívül a vármegye 25 községében 
mókát az analfabéták tanítására.

Ki'sérletképpen újságolvasó órák tartására kértük a községi nép
művelésügyi bizotts’ágokat. Ezek az újságol vasó órák csák' azokban 
a községekben voltak silkeresek, amelyekben a felolvasók kellő elő
készülettel végezték feladatukat.

Az 1929—30. évben a népművelési munkával foglalkozók arról 
tájékoztattak bennünket, hogy a 18—21 éves fiatalemberek hihetetv- 
lenül tájékozatlanok a magyar történelem és hazai földrgjz ismere
tében. Ézt mi magunk is megállapítottuk látogatásaink alkalmával 
A nemzeti érzés minden értékes kultúra alapja és ezt az érzést leg  ̂
jobban a nemzeti történelem megfelelő ismertetésével^ tanításával 
tudjuk a lelkek mélyére elhelyezni.

Ezért Gévay-Wolff Lajos alispán 1930 nyarán kiadott rendele
tében a népművelési előadások gérincéve a hazai földrajz és hazai 
történelemnek a tanítását tette és elrendelte, hogy minden községi 
népművelési hizottság az 1929—30. évtő kezdve három évre beosz- 
tpttan olyan népművelési munkatervet készítsen, amelynek ala[)- 
ján Magyarország földrajzát és történetét főbb vonásaiban meg
ismertethetjük a riépművelődési előadások hallgatóival. Ezzel a ren
deletével határozottan kijelölte három esztendőre a népművelési 
munka tanítási anyagának legjelentősehh részét. Az a l i s p á n n a k  
ezt  az e l h a t á r o z á s á ^  a v a l l á s -  és k ö z o k t a t á s ü g y i  mi'- 
n i ’s z t é r i u m  i s k o  1 á n k í v ü  1 i n é p m ű v e l é s i  ü g y o s z t á l y a  
is é r  t é k e l  t e é s S o p r o n  v á r m e g y e  k e z d e m é n y e z é s e  u t án  
o r s z á g o s a n  k ö t e l e z ő v é  t e t t e ,  h o g y  a t ö r v é n y h a t ó s á g i  
b i z o t t s á g o k  e z e n t ú l  t a r t o z n a k  h á r o m  é v r e  s z ó l ó  
m u n k a p r o g r a m o t  m e g á l l a p í t a n i ,  a m e l y  a h á r o m  é v e s  
c i k l u s  l e g l é n y e g e s e b b  t a n í t á s i  a n y a g á t  m a g á b a n  
f o g l a l j a .

‘Hogy a történet tanításához az előadók megfelelő forrásmun
kával rendelkezzenek, Sopron vármegye kiadásában megjelentettie 
a Magyar Népművelés Könyvei című könyvsorozatban Lukinich Im
re dr. egyetemi tanár: «Magyar ■történelem élétrajzokban» c. mun- 

és azt minden község részére megküldötte.
Az alispán utasítására minden községben ismertették az ország

utak forgalmát szabályozó rendet, hogy ezzel is gátat vessünk a 
mind gyakoribbá váló közlekedésügyi balesetekhek.

A dalkultúra oda fejlődött vármegyénkben 7 éves munkásságunk 
alatt, hogy ebben az évben a megalakult vármegyei dalosszövetség 
már Csornán egybegyüjthette a vármegyei dalosegycsületeket, ame
lyek magas színvonalú tudásról adtak bizonyságot. Ettől az idő
től kezdve a dalosegyesületek szervezésének ügyét minden vonat
kozásban a vármegyei dalosszövetség vette a kezébe.

A V. k. minisztérium 2 gramofonkészüléket és nagyszámú mű
veid értékű lemezt ajándékozott bizottságuriknalk' a dalkultúra szol
gálatának előmozdítására.

Több község szerzett be ebben az évben közrádiót. Ezek a köz- 
rádiók is csak akkor tölthetik be jól kultúraterjesztő feladatalkal^ 
ha a vármegye községeinek villamos világítással való ellátása meg
történik. I I i, ( ■ :

Részint a győri háziipari felügyelőség gondoskodásából., részint 
bizottságunk propagálására hat községben szerveztek ebben az évben
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háziipari lanfolyamot^ ezenkívül nyolc községben áldozatkész taní
tónők rendszeres összejövetelen tanították a nőlakosságot fehérnemű 
varrásra, rnhafoltozásra és egyéb hasznos női kézimunkára.

A lehetőséghez képest sok községben tartottunk' filmelőadást 
is, mert ezek mindig jóhatásúak voltak a népművelési előadások 
iránt való érdeklődés ébrentartására.

Az i'skolánkívüli népművelési munka ellenőrzésében és szol
gálatában ebben az évben is nemcsak a főszolgabírák, a kir. tanfel
ügyelők vettek részt, hanem Hőgyészy Pál vármegyei főjegyző is 
sokat fáradozott.

De legfőbb erősségünk volt népművelési törekvéseink megva
lósításában az a gondoskodó szeretet, amellyel feladatait Gévay- 
Wolff Lajos alispán végezte és az a meleg érdeklődés, amelyet vitiéz 
dr. Simon Elemér, a vármegye közszeretetben álló főispánja tanú
sított munkásságunk iránt.

Az 1930—31. évben ismét 18 községben szerveztünk analfabéta- 
tanfolyamokat, amelyeken 250 embert tanítottak meg írni és olvasni.

Ebben az évben már volt község, amelyből azt az értesítést kapr 
tűk, hogy «nem is tékintik becsületes legénynek azt a fiatalembert, 
aki nem szívesen megy el legalább hetenként egyszer az iskolám 
kívüli népművelési előadásokra».

A nők részére 15 községben tartottak ismeretterjesztő előadá
sokat, amelyeknek tárgyai a gazdaságtan, háztartástan és közegész
ségügyi tudnivalók voltak. Gyakorlatilag tanították' a női kézimunka 
mindeii változatát. Összesen 862 nő járt el az előadásokra.

Ebben az évben már a vármegye területén hat kultúrház éis 
nyolc kultúrterem állt a lakosság művelődésének szolgálatára.

Az 1931—32. évben már csak 3 községben volt arra szükség, 
az analfabétákat összegyüjtsek és írás-olvasásra, számolásra tanítsák.

Az iskolánkívűli népművelési munka azóta is rendszeresen fo
lyik a vármegye területén.

Az 1933. évben kidolgoztunk egy 6 évre szóló munklatervet, mely 
magában foglalja azt a műveltségi anyagot, amellyel rendelkeznie 
kell minden magyar polgárnak, hogy az élet küzdelmei soráii jól 
megállhassa a helyét. Azóta e munkaterv az irányadó, népművelési 
tevékenységünkben.

A népművelési munka eredményei.
Ha visszatekintünk az eltelt tizenkét esztendőben végzett tevéi- 

kenységünkre, az elfogulatlan szemlélőnek meig Iklell állapítania, hogy 
kultúráli'S szervezettségünkban nagy mértékben előre haladtunk. 
Mégis, úgy érzem, hogy fel kell tárnom, miben látom a népművelés 
tizenkétévi munkájának az eredményeit.

Részint taj)asztalataink. részint felelős tényezők megállapítása 
szerint elmondhatjuk, hogy népművelési munkánk eredményéi a 
következők; 1

A nagy háború és a forradalmi évek után helyreállítottuk ezzel 
a nevelői munkával a tekintélytiszteletet.

Előkészítettük a leikékét a leventeintézmény befogadására.
Az egyházaknak segítségére voltunk abban, hogy a valláser

kölcsi nevelés lehetőségét a férfilakosság körében a huszonegyédiik 
életkorig biztosítottuk. (Sok Iklözségben az utolsó népművelési elő
adás után közös szent áldozáson vesz részt a legénység).
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Ezzel a munkával az elemi népiskolában szerzett tudást a korai 
elpusz:tulástól megmentjük.

Könyvtárak létesítésével olvasási készséget neveltünk ifjúságunk 
leikébe és ezzel az önképziés alapjait megvet'iettük.

A bűnözési hajlamot erkölcsi tanításaink rendszeresítésével és 
nevelőhatásainkkal csökklentettük.

A nemzeti kultúrkincsek befogadására ezer, meg ezer ifjú lel
két alkalmassá és képessé <̂ é̂ltüki.

A földműves lakosság körében is nagymértékben fennálló tár
sadalmi különbségeket csökklentettük.

A lakosság gazdasági ismereteinek bővítését szolgáltuk.
Nagyértékű nevelőhatással voltunk sok község női lakosságára. 

(Tanították számukra a női kézimunklát, a háztartás, egészségápolás 
és csecsemőápolás körébe vágó tudnivalókat.)

Az állategészségügyi előadások rendszeresítésével a gazdasági 
életnek tettünk jó szolgálatot.

Az emberegészsé^gyi előadások rendszeresítésével az emberek 
egészségének védelmét szolgáltuk. (Tüdővész elleni védekezés, a vér- 
baj elleni védekezés, stb.)

Társadalom romboló hatásokat ellensúlyoztuk, az elégedet
lenségre való hajlamot csökkentettük, a gazdasági helyzet okozta 
nagymérvű elkeseredést enyhítettük.

Az ének- és dalkultúra alapjait megvetettük.
Az analfabétizmust csaknem teljesen kiirtottuk. A háború alatt 

kényszerűleg bekövetkezett islköláztatás hiányait pótoltuk.
Kultúrházak létesítését előkészítettük.
Prohászka püspök szellemében sok lelki öröm részeseivé tettük 

azokat, akik ilyen örömökben a népművelési munka létesítése nél
kül soha nem részesülhettek volna.

Iskolánkívüli népművelési intézményünk révén a falvakon élő 
iparos tanoncok és segédek is rendszeres oktatásban és erkölcsi 
nevelésben részesülnek a férfikorba való belépésük idejéig.

E tevékenységünk eredménj^e az is, hogy S o p r o n  v á r m e g y e  
l a k o s s á g a  az í r á s - o l v a s á s  i s me  re te t e k i n t e t é b e n  az 
o r s z á g  e l s ő  v á r m e g y é j e  és még, a városi törvényhatóságok 
között is csak a testvér Sopron város és Budapest székesfőváros 
jár előttünk egészen minimális százalék különbséggel.

És végül a legnagyobb eredménynek tartom, hogy népműve
lési tevékenységünkkel az elemi népolk'tatást egészen a 21. életévig 
minden férfilakosra kötelezővé tettük és végre is hajtottuk.

Azt annál nagyobb megnyugvással állapíthatjuk meg, mert 
amig az 1868. évi népoktatásügyi törvény alapján a kötelező elemi 
népoktatást sem a 12., sem a 15. életévig nem lehetett, vagy nem 
tudták ötven év alatt sem végrehajtani az ország területén, Sopron 
vármegye Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága tízévi munkája so
rán keresztül vitte, hogy Sopron vármegyében a 21. életévig minden 
férfilakosnak részt kell vennie az isklolánkívüli népművelés áldásos 
munkájában is.

Ha már nem lehetett anyagi erőink hiányában a nyolcosztályos 
elemi népiskolát megvalósítanunk, Gévay-Wolff Lajos alispán fel
ismerte, hogy a testnevelési törvény egyetlen szava alapján, meg
felelő szervezettséggel, buzgó emberek százainak komoly munkájával 
rendszeresen folytatni lehet az elemi népoktatás egészen a 21. életév



betöltéséig, amely tevékenység megtartja és továbbfejleszti az elemi 
népoktatás eredményeit értelmi és valláserkölcsi vonatkozásokban 
egyaránt.

És elértük azt az erőszak minden különösebb alkialmazása nél
kül mindenütt, ahol a községek vezető embereiben van szervezői- 
képesség, hivatásérzet és a közérdek egyetemes szolgálatára való 
összefogás.

Az iskolánkívüli népművelés ügyének tett szolgálataival Gévay- 
Wolff Lajos alis[)án maradandót alkotott s meg vagyok arról győr 
ződve, hogy a rendszer, amelyet a népművelés terén létesített pél
dául fog szolgálni az egész ország számára.

Csuppay Lajos.
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A sopronmegyei gazdamozgalmak 
elmúlt két évtizede.

Irta: Simon Géza,
ny. főszolgabíró, a Sopronmegyei Gazdasági Egyesület ügyv. alelnöke.

1914. nyarán egy barátom negyvenezer koronát kapott kézhez 
20 koronás aranyakban. Sok volt, nehéz volt, sietett beváltani ké
nyelmes papírpénzre. Vájjon hányszor sírhatta vissza aranyait?

Tavasszal lovat vettem. Jó használható kocsiló volt, háromszáz
huszonöt forintba került. Húsz esztendővel a Wekerle által behozott 
korona valuta után még mindig a jó régji forintokban értékeltük 
a lovakat. Májusban lósorozás volt. A lovakat osztályozták, nyil
vántartólappal látták el és ezen kitüntették azt az összeget is, amely
ért. ha ne adj’ Isten le kellene adni, mennyit térítene érte a kincs
tár. Csak olyan formai dolognak tartottuk, ki gondolt akkor arra, 
hogy milyen hamar elviszik háborúba. Az ára 400 forint,, azaz 
8(X) koronának volt megírva.

Amit nem vártunk és nem hittünk, bekövetkezett. Részleges, 
majd teljes mozgósítás, az összes nyilvántartólappal ellátott lovakat 
be kell szolgáltatni katonai célokra.

Ez volt az első drágulás. Igaz, hogy mindenki fájó szívvel vált 
meg lovától, de be kell ismerni, hogy az árral meg voltunk elégiedve,.

A lovak átadása tömegesen történt, a lovakat a központokra 
kellett vezetni; rövid úton átvették és elhajtották azokat. A nagy 
sietségben senki sem gondolt arra, az átvevő katonai hatóság leg*- 
kevésbé, hogy a lósorozási törvéfjy számos kivételt biztosított. Vem
hes kancák, továbbá olyan ménesék, ahol négy kancánál állandóaiii 
többet tartottak, mentesek lettek volna az átadás alól.

Talán a ménes szó zavarta meg a fogalmakat, a nagyobb gazda
ságok. ahol húsz-harminc kanca képezte az állományt, a mentes
séget nem vették igénybe és mikor a törvény e rendelkezéséire 
figyelmessé lettek, a lovak már feltalálhatók nem voltak.

Végtelen kár érte gazdáinkat, gyönyörű kancáink jő része indoi- 
kolatlanul elveszett.



62

A háboi'ú veszélye, az ismeretlentől való félelem, a bevonult 
bozzátartozókért való aggódás mellett az itthon maradt g,azdákat 
irtózat fogta el arra a gondolatra, bogiy a badbavonultak által 
annyira csökkentett mun'kaerővel, a megfogyott lovakkal bogyan 
tudják fenntartani a gazdaságot.

Mindenki, a legfeketébben látóik is kót-bárom hónapra tették 
a háború befejeztét. Ennyi öldöklő, messzehordó fegyverrel, ennyi 
felkészültséggei mindenki a gyors döntést várta.

Megható volt, amikor a napszámosok és kisgazdák az éjjelt is 
nappallá téve befejezték az aratási munkáikat és családjukat azzal 
hagyták el, hogy az őszi munkákra, ha Isten is úgy akarja, itthon 
lesznek.

A mezei munkában lényeges fennakadás nem is volt; az aratás 
mindenütt, sok helyt a cséplést is befejezve. Az itthon maradottak 
megfeszített munkával dolgoztak, az öregleik és a nők minél nagyobb 
szorgalommal.

A terményárak kezdtek emelkedni, de ezzel szemben megindul
tak a rekvirálások hadicélokra. A katonáknak kenyér, hús, a lovakv 
nak abrak kellett.

A szükségelt gabonát a kincstár eleinte kivetéssel biztosította. 
Mentek a megyékhez és a járási tisztviselőkhöz a rekviráló ren
deletek. A kívánt mennyiségek mindinkább nőttek és nemsokára 
már nem csekély gondot adott a kívánságok kielégítése.

Hiszen tudjuk, hogy a szövetséges hadser^nek éléskamrája 
Magyarország volt, ezért igyekezett az orosz mindenáron betörni 
a Kárpátokba. Nemcsak monarchiánk, de Németország is biz 1 osan 
számíthatott a magyar élelemre.

Ügjdátszik a németek ezt hamar elfelejtették; bezzeg nem kell 
nekik ma a magyar termés, ha pár fillérrel olcsóbban vagy hitel
be máshol kaphatnak.

Különösen kellemetlenné vált a rekvirálás '1914. október ha
vában amikor Przemysl vára ideiglenesen felszabadult és kész
letét az Auffenberg hadsereg felélte volt. Egymásután jöttek a kíván
ságok; ennyi és ennyi gabona, ennyi és ennyi tengeri szállítandó be. 
A kiosztást végző felsőbb körök mennyire tájékozatlanok voltak 
a helyi viszonyokról és a lehetőségekről, 'kitűnik az alábbi esetből:

Az egyik soproni járás főszolgabíráját személyes felelősség 
terhe mellett kötelezték arra, hogy 8 napon belül 10 vágón tengerit 
szolgáltasson be. Az illető járás sohasem volt kukoricatermelő; 
így a legnagyobb erőmegfeszítéssel és zaklatással másfél vágónl 
tudott csak biztosítani. Különben ezt is köszönettel vették.

És jöttek az új gazdasági évek. A munkáskezek a sokszoros soro
zásoknál mindjobban fogytak, az igás állat pótlása is mind nehe- 
zébbé vált. Kitenyésztődött a férfiak egy új válfaja, a felmentetteké.

A hadvezető'ség bizonyos körzetben megállapította, hogy a nél
külözhetetlen munkák elvégzésére hány százaléka a besorozottaknak 
maradhat otthon, mint felmentett. A felmentéshez szükséges körül
mények törvénybe foglalva, vagy szabályozva nem voltak. A köz- 
igazgatási hatóságok a legjobb belátásuk szerint voltak kénytelenek 
a folyamodók között választani. A felmentés soklat jelentett: az életet. 
Akik ebben a kivételben részesültek, görcsösen ragaszkodtak kivált
ságukhoz és igyekeztek nemcsak a saját gazdaságuk érdekébeUj 
hanem saját kiváltságuk további biztosítása végett is a mezei mun .̂
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kák legszorgalmasabb teljesítéséire. Megmuriklálták a hadbavonultak 
földjeit is és kisegítetté(k azok családját mezei munkával.

Üj és nem alábecsülendő munkaerőt kélpeztekl a hadifoglyok. 
Rengeteg orosz és szerb fogoly került Sopironmegyéibe, ahol akár 
csoportosan nagyobb gazdaságiokban, akár a kisgazdák között egyen- 
kint kiosztva, általában jóravaló munkatársaknak bizonyultak.

A vármegye területére ké;t lovasezred pótszázada menekült az 
orosz beözönlés éltől.

A tizenhármas ulánus ezred CsepregTje, a kilencedik dragonyos 
ezred pedig Kapuvárra került. Jó indulatú lengyel és rutén l^ény- 
ségük szabad idejükben készséggel segédkezett a mezőgazdasági 
munkáknál.

így a mezőgazdasági termelés csak ment valahogyan. Talán 
kissé külterjesebb lett  ̂ a gépek, eszközök leromlottak, de azért 
a gabonatermények jó átlagosak, a marha és sertés pedig jelenté;- 
keny szaporodást mutatott fel. Sok kellett; áruk folyton emelkedett, 
minden gazda igyekezett tehát többet tenyészteni.

Azonban a hadügyi igazgatásnak is más berendezést kellett 
találni. Élelmiszer kelleti a katonaságnak. A központi és rendszeres 
élelmezés tudvalévőén több készletet fogyasztott, ezenkívül a nagy 
szállítási apparátus élelmezése, a hadiveszteségek folytán előállott 
kiesések mind nagyobb gondot okoztak a hadvezetőséginek..

flEkkor látjuk, életünkben először, a most újra szőnyegre került 
irányítás kérdését. Amíg most az irányítást maguk a gazdák kérik 
terményeik jobb értéikesíbése végett, addig a háborús irányítás célja 
az volt, hogy egyrészt a kenyérárak túlságos emelkedését meg
akadályozzák, másrészt pedig, hogy a hadsereget a gazdák kéiszletei- 
nek minél teljesebb igénybevételével kielégítsék'.

Megszületett 1915 elején a gabonaárak maximálása. (Most a 
minimálást szeretnék.)

A történelem szerint külső veszedelmek esietén a belső hazában 
mindig a legkényesebb kérdés a kenyérellátás volt. Amikor a kenyér 
túlságosan megdrágult, vagy kifogyott, kirobbantak a belső villon
gások. Igaz, hogy a nagy háborúnkban pénzszűke nem követke
zett be. a kormány bölcs intézkedésekkel gondoskodott arról, hogy 
legalább e téren a látszólagos jólét emelkedjék. A katonatiszteknek 
adott jó fizetés, a hadbavonultak családjainak segélyezése, a ikjatonái 
célokra vásárolt cikkeknek m^felelő ára bizonyos bőséget eried>- 
ményezett.
' Mégis a városi lakosság érdekében szükségesnek tartotta a 
gabonának, különösen a búza és rozs árának maximálását. A gabo
nák értékét más termények árához képest mestersiégesen lenyomták 
és szigorú büntetéseket állapítottak meg azokira nézve, akik maga
sabb árat magtek kérni. Az emberi önzés és tehietetlenség arra 
ösztönözték a termelők nagy részét, hogy ez intézkedéseket ki- 
játszák. Eltitkolták készletüket. Kéz alatt drágábban adták el vagy 
teletették állatjaikklal, amelyeken át jobb áron értékesült.

A kormánynak a tervszerűségben tovább kellett menni. Meg
állapította a gazda által felhasználható fejadagokat és a gazdaság
ban felszámítható vető-» abrak és egyéb szükségletekét. A megszorí
tások nagyon kényelmetleneki voltak. A gazdaságokat a hatóságok 
megszámoltatták és a megengedett készletekén kívül a gabonafeles
legeket igénybe vették.
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Tiszta szerencséié volt a maavar gazdának, hogy ezek a teendőik 
a közigazgatási hatóságok hatáskörébe voltak utalva, akik nemcsak 
egyoldalú katonai érdekekiet tekintettek, hanem méltányossággal vol
tak a gazdalakossággal szeemben.

A gazda a legnagyobb dilemában volt. Ha saját személyére 
nézve me^ is elégedett a rendkívül alacsonyan megállapított élel
mezési fejadaggal, ott voltak alkalmazottjai, gazdasági cselédei, aklik;. 
nek jövedelme nem volt, hogy az elvont lisztet mással pótoljákl, 
ott voltak az élelmezett cselédek, a hadifoglyolkl, akiktől rendes 
munkát, csak rendes élelem mellett lehetett várni.

Ugyanilyen nehéz volt az eset az abrakolásnál. Példának okáért 
igás ökröknek semmiféle abrakot yisszatartani nem szabadott, jó
formán a tehenek részére sem. Szarvasmarhát hizlalni egyáltalán 
nem. sertést csak engedéllyel lehetett.

A növendék marha számára erőtakarmánv nem jutott
Azok a eazdák. akik a rendeleteket száz százalékig nontosan 

betartották, rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. Természetesen a 
legtöbbnek lelkiismerete nem volt annyira kénves és így a szigorú 
rendelkezéseknek romboló hatása általában nem volt tapasztalható.

A gabonakészletek megszorításának még egy szomorú követ
kezménye volt. Falun is jelentkeztek lisztben ellátatlanok, otl, ahol 
ez a fogalom addig ismeretlen volt.

A malmok teljes ellenőrzés alá kerültek, a liszlellátást a Hadi- 
termény részvénytársaság vette kizárólagosan a kezébe.

A kenyér-gabona féleslegekiet a központba irányították, onnan 
küldtük vissza a lisztet a falukban ellátatlanoknak.

A szállítások késedelmesen történtek, sok koplalás, ínség szár- 
maziott ebből.

A régi magyar gondűzövel, a pipával is baj volt. Az állami 
dohány fogytán, már csak kivételesen lehetett trafikot kapni. Hálával 
vette a magyar gazda, hogy a kormány kivételesen megengedte, a 
dohánynak saját célokra való ültetését. Megyénk földje csak ritka 
helyen alkalmas jobb minőségű dohánytermelésre, de ha illatja nem 
is volt valami kitűnő,, mégis csak lehetett szívni és pénzbe se igen 
került.

Az ipari növények termelése fénykorát élte. A cukorrépa akár
milyen mennyiségben, jó áron eladható volt. A nagyobb kertészetek 
gombamódra szaporodtak. Mindent el lehelt adni, minden pénzzé 
vált. í

Az 1917. év végén és 191S-ban már kezdett mutatkozni a pénz 
mesterséges duzzasztásának klövetkezménye. A pénzszaporodással ál
talában emelkedett a mezőgazdasági termények és az ipari cikkek 
árai. A drágulás folyamata a mezőgazdasági terményeknél kezdő
dött és csak lassan egy-két év múlva ment át az ipari cikkekre^ ame
lyeknél a fő baj az volt, hogy veszedelmesen fo ^ n i kezdtek. Ellen
ségtől körülzárt ostromolt területet képezett hazánk és ami ipari cikk 
monarchiánkban és Németországban elfogyott, azt már pótolni se
hogy sem tudtuk. A kedélyékire Ichangolólag hatott a világítóanyag, 
a villanyvilágítás előállítására szolgáló üzemnyag:, továbbá a petró
leum és gyertya hiánya. A petróleumot hatóságilag kellett kiosztani, 
egy-egy családnak hetenként egy pár deci jutott.

A földárak általában emelkedtek^ de §P úgy, mint az egyéb 
termények ára nem simultak a pénz elértéktelenédésiének arányához.
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Az egyik földbirtokos birtolkiál eladta, az 1917. évben ölenként 
1 pengős átlagáron; egy év múlva birtokának egy részét visszavette 
ölenként 2 pengőért. Jót nevetett az, akitől egy éven belül duplájáért 
visszavette a földet. Pedig aranyvalutára átszámítva az első tulaji- 
donos, aki a földet visszavette jobban járt, mert tulajdonképpen ol
csóbban jutott a földhöz, mint amennyiért azt eladta.

Az árak összevissza, a pénz értékétől függetlenül hullámoztak. 
Föld eladás tulajdonképpen nem sok volt. Sajnos voltaki azonban 
olyanok, akiket az állami hadikölcsönkötvények jó kamatozása el
kápráztatott és akik ingatlanukat hadikölcsönre változtatták át, ami 
amint tudjuk, teljesen elértéktelenedelt. Több, inklább nagyobb 
gazda járt í ^ .

Az ismételten kibocsátott hadikötvényefc jegyzését a kormány 
teljes erővel szorgalmazta. Akinek készpénze volt, ebbe fektette. A 
katonák hadijegyzés céljára szabadságot klaptak. Aki tehette, lerótta 
hazafias adóját már csak azért is, hogy ez alatt övéit láthassa.

Az 1918. év tavaszán az általános helyet igen komolyra fordult. 
Nemcsak a hadbavonuló, mindinkább selejtes emberanyag harci 
készsége hagyott alább, hanem a készletek, úgy a mezőgazdasági 
termények, mint az ipari cikkek a kimerüléshez közel voltak.

Általában a hosszú hadjárat által előállott kényszerállapot 
annyi hatósági beavatkozást okozott a magánosok életébe (réz rek- 
virálása, hústalan napok sLb. stb.), hogy embernek kellett lenni a 
talpán annak, aki a sok megszorító rendelet egyikébe sem ütközött.

Talán ilyen ember nem is volt. A megszorító intézkedések oly 
tömegesek voltak, és annyira lehetetlen állapotra vezietteki, hogy 
a rendeletek átlépése és nem betartása volt a szabály.

A közigazgatási hatóságok — mert úgyszólván az egész vonalon 
ezek hajtották végre a rendeleteket és alkalmazták a büntetésieket — 
rendkívül nehéz helyzetbe kerülték a bűintetések kiszabásánál. Sok
szor a józan ész és a méltányosság teljes mellőzésével voltak kény
telenek jobb meggyőződésük ellenére példát statuálni.

A helyzet már tarthatatlannak látszott.
Még fokozta a bajt a Piave mellett nem sikerült olasz offenziva 

és az ennek során elpusztult rengeteg hadianyag és élelem. A levegő 
tele forró atmoszférával. Itthon általános lehangoltság, mindenki 
várja a lesújtó villámot és azt, hogy mikor és milyen formában fog 
lesújtani. '

1918. október... teljes felfordulás; az arcvonalak felbomlottaki, 
a haza határait nem őrzik, tódul haza a fegyelmezetlen tömeg, fegy
veresen, zendülésre, foglalásra készen.

Az ezután következő hónapok voltak a nép hangulatára nézve 
a legkritikusabbak. A háború egész tartama alatt visszafojtott kese
rűség kirobban, elkeseredés a viszonyokkal, a hatóságokkal, a tör
vénnyel szemben. A józanság teljes hiánya, az elégtétel vételnek va
lami ki nem alakult módon való kívánsága, rendetlenkedés, zendülés.

A földmunkákat elhanyagolják; a répa tavaszig a földben ma
rad; a községek belterületén puskáznak, a vadorzás hihetetlen mé
reteket ölt. Akárcsak 1000 évvel ezelőtt, amikor az angol felkelők 
a fejedelmek erdejének indulnak, hogy azokat kiirtsák, itt is köve
telnek fát, irtják az erdőket, folyik a dinomrdánom, mulatozás.

A járási székhelyeken helyi zendülésékjet, fosztogatásokat, rab
lásokat követnék el.
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Szerencsére a iózan ész és a m awar hi^ladtság nemsokára győ
zedelmeskedik. Körülbelül 1918. év ferácsonya az az időpont, ami 
kor a magyar nép a templomban újra feltalálja hitét és józanságát.

A hadból jöttek földet követelnéki, de már tisztességes keretekH 
ben és a törvény tekintélye lassanként kezd visszatérni.

Ha akkor egy tisztességes, szociális érzésű kormány veszi ke
zébe az ügyeket, meg vagyok győződve, visszatérhettünk volna a 
rendes mederbe. Ehelyett a Gondviselés újabb megpróbáltatást kül
dött a magyarra. Márciusban átadja a hazaáruló Károlyií-kormány 
az uralmat a kommunizmusnak.

De a józan magyar földmívesnép ekkor már máskép gondol
kodott. A vallástgyalázó és földközösséget hirdető kommunizmus 
neki már nem kellett. Soha nagyobb bizalommal és tisztelettel nem 
vették körül a régi törvényes hatóságokat, a papságiot és az intel
ligenciát. Ezektől várta a hazafias ügy jobbrafordulását.

Bizalmatlanná tette az értéktelen fehérpénz, a régi kék pénzt 
féltve őrizte és sok keserűséget dkloziott ennék az erőszaltios rekvi- 
rálása.

A gazdasági munkák a kommün alatt is zavartalanul folytak. A 
kommunisták a nagyobb gazdaságoiklban a cselédséget kommuni- 
zálták, és a cselédek tanácsát állították fel, de még ezeken a helye
ken is a legritkább esetben találták támogatást. A gazdasági cselédek 
legnagyobb része megható szeretettel ragaszkodott továbbra is volt 
gazdájukhoz és azt tekintették továbbra is munkaadójuknak.

A lakosság elégedetlensége több helyen ellenforradalomban tört 
ki, amelyet azonban szervezettség hiányában könnyűszerrel leküz^ 
döttek.

Ezt követte a kommunisták sajátságos megtorlási módja: kékt- 
pénzben fizetendő sarcot vetettek ki, rengeteg szarvasmarhát hajr- 
tottak el, zsírt és egyéb élelmiszert rekvirálták.

Számos falu gazdája keservesen gondol vissza ezekre az erő
szakosságokra. Sók érték pusztult el.

IVégre 1919. augusztus havában ez a sorscsapás is elmúlt fep 
lettünk és a hazatérő magyar nemzeti hadsereg, élén Horthy Mik
lóssal hozzálátott a tisztogatás és a nemzeti újjászületés előkészL 
léséhez.

Állapítsuk meg a háborúnak, forradalomnák' és kommunizmus
nak hatását mezőgazdaságunkra és gazdáinlkíra:

A gazdaságok menete általában nem szünetelt, a földek talán 
kissé külterjesebb, de mégis megfelelő állapotban. A marha- és ser
tésállomány kielégítő. A gazdák közül azok, akik a háborút itthon 
tclthették, gazdaságilag megerősödtek; akik a háborúból visszatér
lek, a legtöbb esetben szintén kedvező állapotban találták gazda
ságukat. A régebbi adósságok kivétel nélkül kifizetve, a gépek és 
eszközök elhanyagolva, pénz elegendő, de állandóan fogyóértékben. 
A gazdák nyugodt és különösen korlátozás nélkül való szabad gaz
dálkodásra, hazafias, vallásos irányzatra áhítoznak.

Földjeik gyarapítását, a vagyontalanok házépítést, házhelye
ket és kisebb ingatlanokat kívánnak.

Ilyen körülményék között ül össze a nemzetgyűlés és veszi át 
a nemzeti kormány az ügyek vezetését.

A gazdaközönség eddig soha nem tapasztalt, — egységes bizar 
lommal áll melléje.
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Megkezdődik a nemzeti élet új felépítése. A kommunizmus és 
román megszállás romjainak eltakarítása. A trianoni béke szétosztja 
az ezeréves magyar egységet és csak kis része marad meg tovább 
Magyarországnak.

Itt azonban a nemzeti konszolidáció bámulatos gyorsan halad 
előre. Mint hogyha a kommunizmus által okozott szenvedéseket 
jutalmazná meg a Gondviselés a vallásos, nemzeti önérzet és a tör
vény iránti tisztelet, a többi, még győztes államokat is messze túl
haladó arányban fejlődik. Rövid időn belül helyreáll a régi rend 
és a mezőgazdasági termelés belterjesen megindul.

Kezdődik a kórlátnéllklül való pénzszaporítás és a pénz értéke 
napról-napra hihetetlen méretekben hanyatlik. A fillérek! helyett 
koronák, majd 100, majd 1000 ikoronások kezdenek szerepelni.

A gazda azt tapasztalja, hogy minden meglévő terményének, 
vagy állatjának ára napról-napra növekediki. Megelégedetten néze
geti az anyakocáját, amikor az az ezresekJet elli. Egy malac ára 1000 
korona, de a következő évben már 100.000. Csodálatos eltolódások 
történnek, egy városi kertesházat meg lehet venni 10 vágón szalma 
áráért. De ha sikerül azt hitelbe megvenni, akikor egy fél év múlva 
4 süldő árából ki lehet fizetni.

Egy szeszgyárat építenek fel hitelbe és a következő évben 70 
métermázsa búza árából kifizetik.

Ahány leltárt csinál a gazda, ha az mennyiségileg és minőségir 
leg nem is változott, pénzértékben folyton növekvő értéket mutat 
ki. A régi alapon megállapított adók csekélységek, amit meg sem 
éreznek. Ugyanígy van a kormány által behozott vagyonváltsággal is.

A kormány ugyanis, hogy kiadásait fedezhesse, kimondotta, 
hogy minden ingatlan értékének egy részét, am'i alól csak a ház- 
vagyOnt vette ki, vagyonválság alakjában a kincstár részére le kell 
adni. A megállapításkor ez egy mt^lehelős összege! tett ki, amire 
azonban a lefizetésre került a sor, a pénz elértéktelenedése folytán 
alig érezhető terhet képezett.

Természetesen az állam sem érte el a célját, hiszen már csak 
értékét vesztett pénzt kapott a kincstár.

Kivételt képeztek az 1000 holdon felüli gazdaságok. Ezek köte
lesek voltak ii^atlanuknak egy bizopyos százalékát terméi- 
szetben leadni. Okét súlyosan érintette ez áldozat, annyival in
kább, mert sokszor a birtokok kellemetlen megszabdalásával kíván
ták tőlük a községekhez közelfekvő területek leadását.

A vagyonválságot az 1000 holdon felüliek teljes mértékben megi- 
adlák és ezzel aránytalanul nagyobb áldozatot hoztak, mint a többi 
gazda.

Már a háború befejezése után felmerültek a föld erőszakos 
kiosztása iránti óhajok. Valahogyan az arcvonalból hazaiért kiatonák 
között alakult ki ez a kívánság, de kétségtelenül az egész ország
ban egyformán volt észlelhető.

Talán a magyar embernek a föld iránti szeretetéből fakadt, ta
lán ezt a vágyódását hasznáHálk fel a forradalmat előkészítő elemek.

'Ha mindjárt a háború befejezte után égy okos kormány ezt a 
kérdést gyorsan, radikálisan és az igénylőik munkabírásával arány
ban megoldja, valószínű, hogy jobb munkát végez és még a kommün 
előtt csökkenti a vagyontalanok' és elégedetlenek számát.

Nemzeti kormányunk telve demolktratikus jóakarattal, megal
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kotta a Töldreformtörvényt, amelyet nem tarthatunk helyes m e^ 
oldásnak. Céljával egyet kell értenünk. A kishirtokbs elemek szaporír 
tása, birtokuk kiegészítése és a vagyontalan napszámosoknak ház
hoz, vagy csekély földhöz juttatása.

A törvény alapján megindult eljárás azonban eredendő hibák
ban szenvedett: a cél túlméretezett, az eljárás túlságosan közpom 
tosított, lassú és nehézkes és a fő baj, hogy a kiosztott földelkinek 
értékét csak késedelmesen állapította meg, azok árának befizetésiét 
túl hosszú időre halasztotta és nem volt figyelemmel arra, vájjon 
a földhöz jutott vagyonilag elég erős-e ahhoz, hogy a bíróság által 
egj oldalúan megállapított terhek viseléséi’e képes legyen.

Az utóbbiból különösen akkor származtak bajok, amikor a 
mezőgazdasági konjunktúra megromlott.

A vagyontalanoknak egy kis ház, erőteljesebb gazdáknak, akik^ 
nek harctéri érdemei voltak, arányos megszaporítása földbirtoikiuki- 
nak készpénz ellenében, a házak felépítése még a kedvező gazdasági 
viszonyok között sokkal tökéletesebb és az általános közgazdasági 
helyzetet kevésbbé megrázkódtató megoldás lett volna

De így is tömegesen történtek az építkezésék. öt évtized alatt 
nem épült annyi ház, mint ezen pár esztendő alatt. A faluknak egész 
új utcasorái keletkeztek: a tehetősebbek házba fektették pénzükiet, 
a vagyontalanok államilag elősegített hitelekkel épitették meg egy
szerű, de egészséges, új hajlékukat. Visszatérték ismét tömegesen 
a vályogházak építésére, amelyek azonban a célukinak teljesen meg
feleltek.

Ezt az időszakot falun általános fellendülés jellemzi.
Adósság nem volt, pénz bőven, állandó befektetések, növekedő 

terméshozamok^ a termények és állatok könnyű értékesítése.
1920-ban kapta meg a gazdaközönség törvényes érdékkéipvise- 

letét. a Mezőgazdasági Kamarát. Érdekes, hogy amíg az ipar és ke|- 
reskedelem törvényes érdekképviseletét, kamaráját közvetlenül a 
kiegyezés után az 1860-as években állítják fel, addig az ország túl
nyomórészét képező agrár lakosságnak' törvényes képviselete eddig 
nem volt. Talán azért, mert az ország ügyeinek intézésében majdnem 
kizárólag a földdel szoros kapcsolatban lévő egyének; vettek részt, 
talán azért, mert a gazdák önkéntes egyesüléséi: a gazdasági egye
sületek e hiányt pótolták, sőt volt idő, az osztráik abszolutiz'mus 
alatt, amikor kisegítő politikai munkát is végeztek. Tény, hogy tör
vényes érdekképviselete a gazdáklnak eddig nem volt.

A mezőgazdasági kamarák szervezete teljésen demoklratikus. 
Egyforma számban vesznek részt a vagyontalan földművesek, a tizt, 
harminc-, százholdas és a száz holdon felüli gazdák. Ez az osztá
lyokhoz való kötöttség nagyon megnehezíti a Iképviseletre hiva
tott értékek kiválasztását, a másik érezhető hiánya a kamarai tör
vénynek, hogy a mezőgazdasági kamarákat nem hozta szoros 
összhangba az ország ezeréves egységeivel: a várme^ékkel.

Előbb mondottuk, hogy a gazdák sora jó volt. A klésőbbi rosszabb 
években sokszor hallottuik azt a szemrehányást, h o ^  a gazdák eb^ 
ben az időben miért nem szereztek, miért nem biztosították magukat 
esetleg bekövetkezhető rosszabb esztendőkre?

A felelet erre világos: a gondtalan élet meg volt; a régi adós
ságok már fenn nem álltak, de ezen a ponton túl a gazdagodás csak 
látszólagos volt, hiszen ami pénzt a gazdaságba befektetni nem le
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hetett, annak értéke napról>-napra csöikikent és közel volt a meg
semmisüléshez. A fölös pénzen földet venni nem lehetett, hiszen egy
formán jól állt minden gazda, senki sem akart a biztos megélhetést 
nyújtó földtől megválni és ha igen, csak olyan árak mellett, amelyelk' 
még akkor sem biztosították! kellő jövedelmet.

A felszereléseknek a javítása, befektetések, épületek szaporí
tása úgyis megtörtént. E|g|yes gazdaságokban, sajnos, túl nagy mé
retekben és e ^  évvel megkésve az emeljkledő konjunktúrát. Az egy 
esztendő elég volt ahhoz, hogy az illető gazdaságokat tönkretegye.

Alckor jött divatba a tőzsde. Az értékpapíroknak a romló pénz,- 
zel szemben való rohamos áremelkedésében látták a gazdák pén
zük megmentésének a módját. Akinek feles pénze volt  ̂ az tőzsdei pa
pírokat vett, és megelégedéssel látta., hogy azoknalkJ akkoriban milr 
liókban kifejezett értéSke napról-naprá növekedik, örültek ennek ad
dig, amíg —bejött a krach. M^fordult a világés az érté!k|{)apirók ára 
úgyszólván semmivé vált. Erre’ már az egész ország pénze a banko
kon át a tőzsdére vándorolt.

Tehál az ilyen módon megmenteni vélt értékek megsemmisül
tek. De alaposan leszálltak azon vagyontárgyak értékei is, amelyekbe 
saját gazdasága keretében befektette volt pénzét a gazda. Ezek ér
téke fokozatosan csökkent és tíz év múlva már az eredeti éi'téknek 
csak 30—40 o/o-át tette.

A gazda tehát, a nagy átlagot tekintve, nem tudta jómódját 
megmenteni.

Es jött vala Smith Jeremiás úr, az ellenségeink által »szanálá
sunkra« nyakunkra küldött nemzetközi számbiztos.

Egy-kettőre rendelt csapott az államháztartásban, igen egy
szerűen. Felemelte az adókat és ami terhet az állami költségvetés 
még így sem bírt el, egyszerűen törölte onnan. Rádiktálta a me
gyékre és községekké, nem törődve azzal, hogy ezen terheket is 
végeredményben az adózók fogják fizetni.

A vasútnál és postánál kimondottaj hogy annak jó üzemnék 
kell lennij ha sokba kerül a fenntartása, fel kell emelni a díjakat és 
fel kell emelni úgy, hogy egy mázsa burgonyának Budapestre való 
szállítása többe kerüljön, mint maga a burgonya; hogy aki akar tele
fonálni, az fizessen annyit, amennyiért, ha igen messze lakik, sze
mélyesen is meg tud fordulni. És jöttek a fogyasztási adók a legelső- 
rendű szükségleti cikkekre, cukorra, gyufára, jöttek a bőséges for
galmi adók és jöttek a mesterséges iparpártolások', a lassanként 
meginduló nemzetközi forgalomban a gyermeklábakon járó iparunk 
támogatása a mezőgazdaság, rovására.

És jött Búd János, aki a sok pénzt egyszerre csaki átvarázsolta 
nagyon kevéssé és megmutatta az osztrák sógornak', hogy mennyii
vei jobb a mi pengőnk az ö scliillingjüknél.

És jött az idegen tőke. A bankok legnagyobb készséggel kínáh 
Iák a kölcsönölkiet, a kormány maga is idegen tőkére szorult és a 
közületeknék befektetésekre ilyen kölcsönöket ajánlott.

A közintézmények igényei soha, előbb nem ismert módon megt- 
növekedtek. Mindenre tellett. Utákra, építkezésekre, iskolákra. Az 
államkasszában feleslegek gyűltek össze.

Ha akkor véletlenül arra gondolt volna valaki, hogy ezekből 
a feleslegekből vagy az államháztartás megtakarításaiból aranyakat



vásároljon, jól meg lehetett volna alapozni a Nemzeti Bankiot és 
sok bajnak elejét vehettük volna.

A mezőgazdasági termények árai, érdemben, nem tekintve a 
pénz hullámzását, az 1920-as évek elején voltak a legmagasabbalk;. 
Lassú, de évröl-évre beálló fokozatos csökkenés mutatkozik. A bú
za ára az 1925. év tavaszán kulminált. Egy métermázsa ára fi37i,500 
papirkorona, átszámítva pengőre, 50 pengő volt. (aminek vásárlási 
értéke azonban több' volt 50 pengőnél). Ezután hanyatlani kezdett; 
30, 30, majd 28 pengőre é's 1931.-ben már 20 pengő alá szállt.

Az 1924. évben a gyönyörű terméskilátásokat június első nap
jaiban bekövetkezett aszály teljesen tönkretette. Évtizedek óta nem 
volt oly alacsony termése megyénknek. A búzaárak még jók, sőt 
igen magasak, de az eladható fölösleg kevés. A gabona minősége 
is gyenge volt. Ekkor kezdtek a búza minőségére is tekintettel lenni 
a vásárlók. Addig csak búza lett légyen, gondolkodás nélkül meg
vették. Most kezdték a minősítésre áttérni. Körülbelül ebben az idő
ben emelkedtek a iközterhek oly mértékben, hogy azok bieszolgálta- 
tása már nehézségbe ütközött. Azonban ott volt az oly szívesen ki- 
nált hitel, igen sok gazda, hogy adóját fizethesse, kénytelen volt 
kölcsönökhöz fordulni. És ettől az időtől kezdve megszűnt a mező- 
gazdaság konjunktúrája, a termény ék ára állandóan csökkent, a 
költségvetéseknél minden gazda nagyobb jövedelemre számított, 
mint amit a hanyatló árak biztosítottak, az adósságok kezdtek nö
vekedni és a gazda helyzete mind komolyabbá vált.

De még mindig tartott a régi erőből és az 1920-as évek vé
géig, habár az előjelek már fenyegetőek voltak], a gazdaságok nor
mális menete még fenntartható volt. Az 1931. év nyarán megtartott 
országgyűlési képviselő választások alkalmával Bethlen István gróf 
nak óriási többsége lett.

Akkor folytak a külföldi tárgyalások újabb kölcsönök érdekéi
ben, a választások az akkor már igen csökkenlett árra leszállt bú
zának 20 pengőre való emélése reményében folytak. A magyar gaz- 
uaközönség, mintha ösztönszerűen megérezte vólna a fenyegető vei- 
szedelmet, mint a csibék a kotló alá, úgy sorakoztak Bethlen Ist
ván gróf zászlaja mellé, abban a hitben, hogy az fogja őket a bajból 
kivezetni.

És bekövetkezett a mezőgazdasági terményékhek soha nem lár 
tolt árzuhanása; hogy mi okozta, az oknyomozó történet lesz hii- 
vatva megállapítani. A túltermelés, az orosz dumping, nemzetközi 
pénzérdekeltségek, az arany aránytalan eloszlása, az államok öm 
ellátása, nálunk a szerencsétlen trianoni határok? Valószínűleg 
mind e^üttvéve.

1930. augusztus havában bankzárlat, moratórium, rendkívüli 
intézkedések, az amúgyis szűkre fogyott papírpénznek felére való 
csökkentése, gazdasági lehetellenülés, a gazdák kálváriája még nem 
történeti események, hanem a mái idők jelenségei és így nem tartoz^- 
nak már v i s s z a e m l é k e z é s e m  körébe.
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Mozgóképek Sopron mozgalmas idejéből.
Ir ta : Dr, Sopronyi- Thumer Mihály,

Sopron szab. kir. város polgármestere.

A világháború nemzedéke világszerte mozgalmas időiket élt át. 
-\ nagy rázkódtatás hullámverése a lejjborzalmasabban tépdeste és 
tépdesi szegény magyar hazánkat. És ebben a csonkia országlhan Sop.- 
ron szab. kir. thj. város polgárainak olyan megpróbáltatások jutotr 
lak osztályrészül, mint senkinek az árva magyar nemzet sorában. 
A különösen mozgalmas soproni napokból néhány mozgóképet ér
demes emlékezésül polgártársaink szeme elé vetíteni.

Mikor 1918. őszén összeroppant az Osztráki-Magyar Monarchia 
kettős birodalma, Ausztria felől hamar áthallatszott a kívánság a 
magyar nyugati vggek birtokbavételére azon a címen^ hogy németek 
lakják. Ezt az osztrák kíváns^ot nálunk csak néhány ember karolta 
föl. akik abban reménykedtek..^ hogy Ausztriában hivatalhoz, sze
rephez fognak [ütni. Sopron polgárs^a megdöbbenve vett tudomást 
az osztrák szomszéd kívánságáról.

A vörös uralom idején fásultság ülte meg a soproni polgárok 
lelkét, de miikor a stgermaini békeszerződés Ausztriának ítélte oda 
Sopron városát és a nyugati végeket, néma fájdalom nyilalott a 
szívekbe. Ökölbe szorított kézzel várta a soproni polgár az alkal
mat, amikor lerázhatja a vörösök jármát, hogy utána elháríthassa az 
Ausztriához való csatolás veszedelmét.

A vörös uralom alatt megjelent nálam az osztrák rendőrség 
egyik törzstisztje és felajánlotta, bogy régi, kipróbált, békeiljeli 
csendőreivel bevonul Sopronba és felszabadít minket a vörösöik 
uralma alól. Megjelölte csapatának erejét. Kérdezem; Nincs-e több? 
Felelet: Nincs. Én megköszönöm neki szol.gálatát és felvilágosításait, 
ó nincs megelégedve velem. Erre m^magyarázom neki. tudnom kiel
lett az erejét, hogy válaszolhassak neki. MosÉ hogy tudom^ hányán 
vannak, megmondhatom neki, hogy ennyit még ki tudunk verni. 
Megnyugtatására kijelentem még, hogy a vörösöktől hamar meg 
fogunk szabadulni, de ha beeresztjük az osztrákokat, Sopron örökre 
Oedenburg marad.

»
A vörös uralom Összeomlásának várva-várl napja elérkezvién, 

Sopron polgársága, iparosok, kereskedők, tisztviselők, gazdák és 
munkások összefogtak és hatalmas gyűléseken világgá kiáltották 
liUakozásukat a stgermaini békeszerződés ama rendelkezése ellen, 
amely meghallgatásunk nélkül birkanyájként akart egyik alcolból 
a másikba terelni minket.

A legnagyobbszabású tüntetés 1920. január 21-én zajlott le a 
városháztéren. Előtte való nap sürgönyt kaptam a minisztériumból, 
hogy Vigna olasz ezredes útban van Sopronba. Fogladjam. Megér



kezett Keresztes Artur vezérkiari ő rn a ^  kiséretében. Keresztes régi 
ismerősöm. Kérdezem, mi járatban vannak. Nem tudja. Kérdezem 
az olaszt, nem mondja. A Pannóniában elköltött ebéd után hosszas 
beszélgetés után mégis sikerült megtudnom az olasz ezredestől., hogy 
jövetelének célja: Stimmung klennen lemen. A hangulatot akarja 
megismerni. Erre hamarosan elbúcsúzom tőle és búcsúzásul arra 
kérem, hogy másnap déli 12 óra előtt Jöjjön a városháztérre.

A városházára siettem és berendeltem a város összes alkal
mazottait helyettesemtől kezdve le az utolsó utcaseprőig. Magam
hoz kértem az iparosokl vezetőjét, Dávid Lajos ipartestületi elnö
köt és a kereskedők vezéreit. Schwarz Károlyt és Seidl Samut. Mire 
ezek a meghívottak gyülekeztek, készen volt a terv, ki voltak osztivia 
a szerepek. Utcáról-utcára, házrólrházra, lakiásról-lakásra ment az 
üzenet: «.Aki becsületes magyar ember, az holnap déli 12 órakor a 
városháztéren lesz». Az egyesületek tagjai, az iskolák tanulói megr 
kapták ezt az üzenetet. A kereskedő vevőitől ezziel az üzenettel bú
csúzott, a fizető pincér és a színházi páholynyitogató ezt súgta ven
dége fülébe és az emberek ezzel köszöntötték egymást.

1920. január 21. Ragyogó téli nap. Melegen süt a déli nap és a 
városházteret megtöltik a soproniak, a «becsületes»-ek azrei. Sokan 
a térre torkoló utcákba szorulnak. Egyesületi és nemzeti lobogók 
tarkítják a gyönyörű képet. Sok gyászlobogó lengett, hisz a nem
rég végigszenvedett vörös uralom idején pirosra festették a lobogó
kat, nem lehetett most hasznukat venni. Vigna ezredes csak nehie;- 
zen jut a vármegyeházára, hogy ennek .erkélyéről végignézze a tö
meget és megismerje hangulatát. Beszédem elején a «vae victis»-t 
süvítem a tömeg felé. Jaj a legyőzőttekneki! Néhány mondattal rá
mutatok a magyar jaj és a külön soproni jaj mély forrásaira és vé
gül befejezem beszédemet azzal, hogy: «Vóx populi, vox Dei!» A 
nép szava Isten szava». Hadd halljuk a nép szavát, legyen népszava^ 
zás.

A MANSz soproni hölgyei a véletlenül városunkban időző Tor- 
may Cecil vezetése alatt Vigna-nak emlékiratot adnak át, amelyben 
kimutatják a nyugati végek tervezett elcsatolásának nagy igazság
talanságát.

Mire a vármegyeházán Vigna elé juthatok, az olasz barátként 
fogad és könnyes szemmel mondja, hogy látta a tömeget; megha
totta, hogy sokan sírták és zsebkendővel törülgették könnyeiket; 
erről a hangulatról neki jelentést kell tennie.

Vigna egész éjjel írta jelentését. Jóbarátunkká lett. Kár. hogy 
ellenségeinknek sikerült őt a vezetése alatt megalakított soproni 
ententej-misszió éléről kimozditaniok.

Ellenségeink teljes diadalt még sem arathattak, mert az ola
szok igazságszeretetét és az ennek nyomán ébredő és egyre erő
södő barátságukat nem tudták eltéríteni útjából.
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Hírét vettük, hogy Apponyi Albert gróf vezetése alatt Magyar- 
ország küldöttsége Párisba indul a békíefeltételek átvétele véglett. 
Sopron és vidéke különvonaton nagy küldöttséget menesztett Bruck- 
Királyhidára. A soproni németek élén német szóval búcsúztam Ap- 
ponyitól, akit arra kértem Sopron és a nyugati végek nevében^ aka
dályozza meg, hogy elszakítsanak minket ezeréves hazánktól. .\z



osztrák újságírő'k elkérik beszédem szövegét, de egy betűt siem kö
zölnek belőle, mert Renner klaneellár nem engedte. Nem tetsziett 
neki, hogy a magyarorsz'ági németek nem óhajtották az ő uralmá
nak áldásait.

'■a

A brucki különvonat utasai még többször találkozták. Meg-meg|- 
töltötték Sopron tereit és tiltakoztak az Ausztriába való beolvasz*- 
tásunk ellen.

* i
1921. augusztus 20. A Szí. Mihály-templom zsúfolva. A mise vié|- 

gén zokogva száll az ének az ég felé: «Hol vajgy István király?» Sírva 
kéri az áhitalois tömeg «Boldogasszony anyánk, régi szép Patrónánk» 
segítségét. És nem hiába volt a kérés. És azóta könny szökik a sopi- 
roni magyarok szemébe, ha valahol felcsendülnek a régi dallamok.
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Bécsben jártunk. Magyar küldöttség osztrákokkal tárgyalt azok^ 
ról a feltételekről, amelyek mellett az osztrák lemondana a neki 
Ígért magyar végekről. Az osztrakok nevében Davy osztályfőnök, a 
«burgenlandi Landesmarschall-jelölt» felelt nagy öntudattal. Fenm 
héjázó szavakkal jelentette ki, hogy őket Nyugatmagyarország népe 
mint felszabadítókat várja. Feleletemben igyekeztem felvilágosítani 
különböző tévedéseiről és megmondtam neki, hogy a várt foigadásuk 
minőségéről akkor fognak meggyőződni, ha bemennek Magyaror
szágba. *

Felkelőik rohannak Ágfalva felé és megállítják az osztrák «hódí
tókat». Hatvanan vernék vissza hatszázat. Egy géppuskájuk van 
a felkelőknek, de ez annyi felé szól,, hogy az osztrákok azt hihették, 
hoay tíz gép szórja a halált. ♦ 1

Davj^ útban volt Sopronba. A felkelők lefogták a nagy darab 
embert fo az országút árkában tartották' maguk mellett. Vájjon 
meg volt-e elégedve a felszabadítók fogadásával?

*
Sopron rajongással ünnepli a felkelőkét. Virágot szórnak út

jukra. '
Mikor O'stenburg bevonul a Széchenji-térre^^ egy nyugalmazott 

cs. és kir. törzstiszt, idegen állampolgár, a kákastollas legiénység 
láttára nagy lelkendezve üdvözli a «felszabadító osztráikot». A ma
gyar vezényszó azután annyira észretérítette, hogy a falnak dűlt.

*
Mikor temettük felkelő hőseinket, velük temettük az egyik osztr 

rák csendőrt is, aki Ágfalván esett el a kötelesség útján. A sírnál 
ott állott az ón osztrák csendőrtörzstisztem. Miikor búcsúztattam a 
hősi halottakat, gondolt-e osztrák törzstiszt ismerősöm jóslatomra?

Bethlen István gróf, Bánffy Miklós gróf és Kánjya Kálmán a fel
kelőik előkészítő munkája után Velencébe készülnek, hogy Sopron-



74

näk megszerezzék' a népszavazás Jogát. Indulásuk előtt egyik napon 
postára rendelnek és ott távírón megkérdezik, mely községekre kér
jék a népszavazást. Javaslatom: kérjék Soi)ront, Kópházát és Nagy- 
cenket népszavazás nélkül és egész Nyugatmagyarországra a népsza
vazást. Sopron vonzóereje visszahúzza egész Nyugatmagyarországot 
az ezeréves hazához, líérsékletre inte’ttek'. Erre néhány körzetet 
jelöltem meg külön-,külön szavazásra. Ahol többséget kapunk, az 
maradjon a miénk. TVekik csak Sopronra és arra a néhány községre 
volt reményük, amelyek azután részt is vettek a népszavazásban.

A népszavazás előkészítése,, a szavazásra jogosulta k névjegyzé- 
kénék összeállításában nagy munkát hárított reánk. Az osztrák meg
bízottak nagy erőlködést fejtettek ki a szavazók megnyerésére. Mih 
kor látták, hogy minden erőlködésük hiába való, nem vettek részt 
a szavazás lebonyolításában. Elvonultak. A magyar táborban nagy 
volt az öröm. Alig tudtuk meggyőzni híveinket arról, hogy az oszt- 
rákolk elvonulása csapda, távollótükben is le kell szavaznunk, mert 
ha tartózkodunk a szavazástól, gyönge többséget kaphatunk, amely
től az entente esetleg meg is taigadja a jóváhagyását.

Sopron magyarsága a népszavazás reggelén a templomokba 
vonult és Isten segítségét kérve járult az urnák elé. Es giypzött a 
magyar igazság]!

Komoly volt a népszavazás lefolyása. Az idegen tiszteket meg
fogta tömegeink komoly viselkedése. Olasz tisztek kiielentették, h o ^  
náluk ilyen sorsdöntő esemény nem folyna le vérontás nélkül.

«Ha Isten velünk, ki ellenünk?» Ezt a hitet vallotta ’Szerit Ist
ván. Ez a hit volt segítségünkre 1921. december 21-én a népszava
záskor és ez a hit lesz segítségünkre a szentistváni határok vissza
szerzésében. i

Dr. Sopronyi-Thurner Mihály.

A soproni katholíkus egyházközség helyzete 
1914-től napjainkig.

Irta ; Gábor Géza dr.,
a soproni Katholíkus Kör alelnöke.

E lüljáróba.
A .soproni katolikus egyházközség parányi sejtje csupán annak 

a hatalma.^ testnek, amely a Krisztustól alapított egyház szerveze
tében az egész világot átkarolja. Ám e krisztusi testnek minden sej- 
tecskéjében egységes vérkerii^s ereje lüktet. Mindegvikben ugyan
az az é l e t  virul, mindegyiknek u^anaz a h i v a t á s a :  az istejii 
lélek tüzével az örök vizek forrásából osztogatni az embereknek a 
jelen iés jövő életnek nem csupán ígéretét (1. Tim. 4, 8), hanem áldá
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sát is. És ebben az áldásosztó munkálkodásban mindegyik sejtnek 
ugyanaz a s o r s a :  gond és bizakodás, küzdelem és siker, szenvedés 
meg öröm. Ez a története egyházközségünk utolsó két évtizedéndk 
is, amelyet az alábbiakban ez egyházközségnek egyik kiváló kato
nája írt meg avatott tollal, meleg szívvel.

Büszkén emlegetjük, hogy a mi konventúnk az ország legrégibb 
katolikus egyházközsége; évszázadok óta él., virágzik, mai alapsza
bálya is immár hatvan éves. Még inkább l)üszkék lehetünk arra az 
áldásos működésre, amely kitölti ez évtizedeket, évszázadokat és 
amely egyaránt állott az egyházi, lelki élet gondozásának és a mar 
gyár nemzeti érzés országépítö munkájának szolgálatában. Nem 
kell szégyenkeznünk akkor sem, ha visszatekintünk az utolsó két 
évtized történetére.

E rövid összefoglaló ismertetés szűk kerete közé természetesen 
nem lehetett beszorítani húsz év minden eseményét, nem liehetottt 
kimerítő történetet adni. De annyit mindenesetre megérezhetünk 
belőle, hogy a soproni katoliküsságban az elmúlt esztendőkben elen 
ven lélek-energiák' feszültek. Ezek nem lankadnak a jelienben sem, 
hanem egész lelkesedéssel állanak bele a most jövendő évieknek 
abba az Ígéretes, szenT: munkájába, amelyet Krisztus helytartója, 
XI .Pius pápa az Actio Catholicában jelöl meg minden hívő szá
mára. A soproni katolikus egyházközség ezt a feladatot is bizor 
nyára becsülettel fogja elvégezni és pedig nemcsak a szorosan vett 
egyházi életnek, a hívek üdvének, hanem keményen megpróbált 
városunknak s a szenvedések kohójában ízzó-tisztuló magyar nemr 
zetünknek javára is.

Papp Kálmán,
pápai prelátus, városplebános.

A soproni katholikus hitközség utolsó két évtizedének törté
nete szoros kapcsolatban van a magyar nemzetnek e két évtizedben 
kifejtett nagy erőfeszítésével, összeomlásával és új nekilendülésével. 
A világháborúba 'sodort nemzet hívó szavára elindultak a soproni 
katholikus hitközség fegyverfogható férfiai is, mint szerte az ország
ban és életüket és vérüket áldozták fel a nagy küzdelemben. A hősi 
küzdelem hősi áldozatokat követelt. És a soproni katholikusság sok 
száz hősi halottja is vérével írta be nevét a nemzet és a hítközsiég 
történetének lapjaira.

Emléküket méltó emlékművel fcMja rövidesen megörökíteni a 
hitközség.

S mialatt a soproni katolikus férfiak a világháborúnak testet- 
tépö, idegronesoló és lelket romboló borzalmaiban járták a köte
lesség, a becsület útját, azalatt a város katholikus templomaiban 
a kath. hívők ajkáról könyörgő- és hálaadó ima szállott az Ég urá
hoz. A vész azonban tovább' tombolt. A békét, megnyugvást hírr 
detö harangok is követik a hívőket a háborúba, de nem békét, meg
nyugvást kongtak ott, hanem a gyűlölet tébolyában gyilkoló eszkö
zökké váltak az embervértől ázó csatainezőkön. És jöttek a végét- 
láthatatlan 'Sebesültvonatok telve sebesültekkel. Kórházakra volt 
szükség, és a belvárosi katholikus elemi iskola épülete katonai kór
házzá alakul. A katholikus tantestület hót tagja is bevonul, hogy 
hazafias kötelességét teljesítse.
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Az egész nemzet s így a soproni katholikPs tábor is szívszio- 
rongva élte a mát. és ajgiódva-félve várta a holnapot a hosszú megí- 
próbáltatás alatt. Ez a nyomasztó s várakozó szellem megölt minden 
kezdeményezést. De, hogy is lehetett volna valamit lenni akkor, 
amikor a sebesültek tízezrei szenvedtek szerte az országban és mil
liók néztek az apokalipszis négy rettentő lovasának a szemébe 
és milliók várták szívszorongva a frontokról jövő híreket?! A testi 
kimerülés, a lelkek fertőzése, az anyagi nehézségek sorozata, a nél
külözések és főként a kiütköző fásultság lassan megbénítják a nem
zet ellenálló erőit. És megtörténik a világtörténelem egyik legféMme- 
tesebb mellékeseménye; a magyar nemzet megdöbbentő összeom
lása.

A nemzet lelki összeomlását annak az évtizedes lelki rombo
lásnak köszönhette, mellyel a szélsőségiek, a szoclálisták és a nem
zeti s még inkább az erkölcsi csüggesztők a gúny, a rágalom s a lel
kiismeretlenség minden eszközével — elsősorban a sajtóval — meg
rendítették a nemzet fiaiban a hiteti a tekintélyt s vele a fegyelmet, 
melynek megrendülése nemcsak a katholikus Egyház hatalmának 
megrendülését jelentette, hanem ezeréves birodalmunk széthullását 
i's.

A frontok összeroppanása, az őszirózsás forradalom és a kába 
«nem akarok katonát látni» nemzetáruló elv az ország összeomlását 
idézte elő a Felvidék. Erdély és a Délvidék megszállásával, hogy 
végül még a kereszttől is elfordulva s a vörös csillagra bámulva a 
bolsevizmusba süllyedjen lázvergődésében a nemzet. És a lázálom
ból magához térő megmaradt, szabad magyarság Trianonban az 
eltévelyedésért szörnyű bért fizetett; területének kétharmadát. A 
magyar faj egyharmada pedig szolgaságba került.

A rettenetes megrázkódtatások nyilvánvalóvá tették, hogy az 
újjáépítés munkája a nemzettől hitet, önbizalmat, tekintély tisztel etet, 
kitartó, rendszeres, építő és önzetlen munkát követel. És a nem
zet ismét visszatért a kereszthez.

A forradalom és a tanácsköztársaság uralma ránehezedett a 
katholikus Egyházra. így történt ez Sopronban is. A katholikus 
Egyház azonban állta a rohamot széjjel az országban. Sopronban 
is. Hiába foglalták el épületeit és egyletéi helyiségeit a különböző 
szakszervezetek számára. Hiába szórták szét érlékeit. Állott rendü
letlenül a vörös áradatban, amelynek megfékfezése után új erővel 
indult a lelkek visszahódítására. így volt ez Sopronban is, ahol a. 
vörös áradat áldozatokat követelt. És «a nemzeti ügy és keresztény 
erkölcs védelmére kelt» Szántó Róbert főhadnagyot és Fennesz Re
zső e. é. önkéntest, a nagyceiiki ellenforradalom vezetőit a katho- 
Jiku's temető falánál végezték ki a vörös pribékek. Semeliher Antal 
fülesi plébános szintén itt halt vértanuhalalt. «Recsülettel a hazáért» 
és hithű katholikússágáért. Hgsi emléküket holttetemük felett emelt 
emlékmű hirdeti a temetőben.

Alig zajlott le a vörös veszedelem, új, az elcsatolás veszedelme 
fenyegette a várost s benne a katholikus hitközséget. A végveszély 
ellenállásra ösztökélte a város magj'^ar érzelmű lakóit, akik a fel
kelőkkel egyetemben ellenszegültek a trianoni parancsnak és in ^ - 
indították dacos harcukat a megszálló osztrák csapatok ellen. A 
harcok újra vért és áldozatokat követeltek. Á[gy esett el az ágifalvi 
ütközetben a katholikus hitközség egyik hős tagja; Machatsek Gyű-
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la erdőmérnökhallgató. A katholikus temető ismét lij hősöknek; 
Machatsek Gyulának és hős társának: Szechányi Elemérnek adott 
csendes sírhelyet. És a felkelőharcok nem voltak eredménytelenek. 
Kicsikarták a népszavazást. A katholikus hívők tábora a népszavazás 
idején azután összefogott a város hü elemeivel és Sopron magyar 
maradt. Csodálatos lijjászűletés következett aztán a hitélet fejlesz
tése, megszervezése terén, de kultúrális és gazdasági téren is.

Mindenekelőtt a katlmlikus hitközség gazdasági helyzetét kel
lett rendezni, mert a világháborút, a bolsevizmust követő gazdasági 
válság, a pénz s az értékpapirok elértéktelenedése nehéz helyzietbe 
sodorta a hitközséget. A különböző gazdag alapítványok - segély-, 
szegény-, slb. alapok — megsemmisültek, ám a hozzájuk fűződő kö
telezettségeket a Katholikus Konventnek telj esi benie kellett. Lassú, 
céltudatos és tervszerű munkával a hitközség rendbehozla gazda
sági helyzetét és annyira fejlesztette^ főként szőlészetét, hogy fel
adatainak ma minden béren meg tud felelni, sőt okos előrelátással 
lassan alapokat teremt a közeltövőben bekövetkezhető nagyszar 
básu Kezaeményezésekhez. Figj'elme a .segélyezések; szegénygondoi- 
zás a katholikus árvaház mellett elsősorban a katholikus elemi" is
kolákra összpontosul, amelyeket féltő szeretettel, nagy körültekim 
téssel fejleszt és ápol úgy, hogy azok elsőrangú intézetekké fejlőd
tek. A mai áldatlan gazdasági viszonyok között is módot talált arra, 
hogy Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter és Sopron városának 
nagy anyagi támogatásával a Kurucdombon új katholikus elemi 
iskolát építsen és ezzel egy új plébánia szerviezésének kialakulását 
elősegítse. A Vasúti-soron túl Feichtinger Mátyás, a Kath. Kör elnö
kének adományából templom- és iskolaépítés' céljaira nagy telket 
kapott ;s így új kezdeményezésekre itt alaphoz jutott a Katholikus 
Konvent. '

A hitközség hitélete bámulatos fejlődést mutat. Az összeomlást 
követő feleszmélésben ébredező keresztény öntudat hatalmas hit
életi mozgalmat eredményezett. És Sopron katholikussága egymásra 
talál nemcsak a templomokban, hanem a különböző katholikus tár
sadalmi, kultúrális, szociális, karitativ és hitbuzgalmi egyletekben, 
sőt a hitnek nyilvános megvallásában is, a körmeneteken és nagy
gyűléseken. Az 1922̂ 1 országos eucharisztikűs gyűlésen hatalmas 
tömeg vesz részt, csakúgy., mint az 1925. augusztus hó 8—9—10-én 
rendezett katholikus gyűlésen és országos eucharisztikus gyűlésen, 
amelyen három megyéspüspök úr vezetésével az ország, a megye 
és a város legelőkelőbb vezéremberei vettek részt sok ezernyi hívő
vel egyetemben. A hitmélyítést idézték elő a magyar és német nyelvű 
missziók a Szent Mihály^-templomban 1931-ben és a káptalan 150 
éves fennállásának jubileuma alkalmából a jezsuita atyák által há<- 
rom templomban megtartott missziók 1929-ben. Rendkívül nagyje
lentőségű a két plébánia által évenként rendezett lelkigyakorlatok 
rendszeresítése, amelyekhez a Katholikus Kör és az Emericana ál
lal évenként rendezett, lelkigyakorlatokkal kapcsolatos nagycsütör- 
löki közös szentáldozás lélekemelő és tömegnevelő szokása csatla
kozik. A katholikus férfiak és nők számára tartott lelkigyakorla
toktól elkülönülten vannak az ifjúsági lelkigyakorlatok. A főiskolai 
hallgatók számára a Szent Imre Kollégium rendez lelkigyákorlátokat. 
A különböző férfi és női, fiú és leány kongregációkban kéthetenként 
folyó lelkiélet és az elemi iskolákban meggyökeresedett «Zrinyi
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Gárda» és «Szívgárda» intézmény alapvető munkát fejt ki a férfi 
és női társadalomban, a fiú- és leáiyifjúságban, sőt most már a zsen
gekorú gyermeki lelkekben is.

A zsúfolásig megtelt templomok, az ezrfeket felsorakoztató kör
menetek, a százakat mozgató kultúrális és műkedvelő előadások a 
háború előtt nem álmodott katholikus tömegek öntudatosodásáról 
beszélnek.

A hitéletre jótékonyan hatnak a különböző rétegekkel foglal
kozó és őket összefogó körök és egyletek. Sopronban nem kevesebb, 
mint 30 katholikus szervezet működik és láncolja magához a katho
likus elemibe járó gyerektől kezdve a le^idősiebb koriig minden rendű 
és rangú és nemű katholikust aki nem üres 'ős könnyű papirkatholi- 
kus, hanem hitét ténylegesen élő katholikus.

Legátfogóbb munkát teljesít a Katholikus Kör, amely 1923 óta 
minden katholikus kezdeményezésnek az elindítója. 1926-ban már 
780 tagot számlált soraiban. Kultúrális-. vigalmi-., kirándulási^bizotti- 
ságaival a katholikus érdekek minden terére fig>"elve folyton és 
tervszerűen felszínen tartja a mai kathoUküs élet minden kérdéséit 
és ügyét. 1925-ben a Katholikus Kör helyiségeinek minden igénynek 
megfelelő átépítése, átalakítása és bérbeve\ése céljából megalapította 
a «Katholikus Ház Részvénylársaság»-ot, amel^ kamatmentesen 24 
ezer pengőt bocsátott rendelkezésére, hogy az új Katholikus Körben 
egymásra találhasson a katholikus úri társadalom. A Kör 60 éves 
fennállásának jubileumát 1925-ben országos keretben ünnepelte meg, 
amikor a három napig tartó katholikus nagygyűlés megrendezését 
előkészítette. A katholikus sajtó támogatására három ízben sajtó
napot rendezett s ezzel több száz előfizietőt biztosított a katholikus 
sajtónak. A katholikus irodalom, művészet, megismertetése céljá
ból bemutatta és felsorakoztatta előadásain a «Magyar Kultúra», a 
«Korunk Szava», a a «Zászlónk», a «Kis Pajtás», a «Nagyasszonsúmk» 
folyóiratok szerkesztőségét és írógárdáját és a katholikus írók ős 
művészek országos «Pázmány Péter» körének soproni díszgyülé
sén szembeállította a soproni katholikus úri társadalmat a katholi- 
világnézetű írókkal és művészekkel, hogy lássa meg végre-valahára, 
hogy van már magas színvonalú katholikus irodalom, művészet is, 
amelyet elhanyagolni, elhallgatni nem lehet.

Csendes, de annál fonto.'jabb hivatást kell teljesítenie a «Conven
tus Fidelissimus» válogatott gárdájának főként a jövőben s erre ké
szül is összejövetelein.

Igen jelentős a «Credo» mozgalom, amely 1926 óta rendkívül 
alkalmasnak mutatkozik az egyszerű katholikus hívek nagy tömegei
nek összefogására és nevelésére. Eredményes munkálkodását bizo
nyítja a Deáktéren épülő «Credo Ház».

Az egykor hatalmas tömegekkel rendelkező «Katholikus Nép- 
szövetség» szintén a kisemberek táborából toborozza szép számú 
tagjait és kiadványaival sikeresen ellensúlyozza a katholikusellenes 
gondolat romboló hatását az egyszerű néprétegekben.

A katholikus német hívek tömegeinek megszervezését tűzte ki 
célul a «Concordia», amelynek működése főként a katholikus német 
fialalság körében áldásos és eredményes.

Fontos feladatot teljesít a 75 éves fennállásának jubileumát ün
neplő «Katholikus Legényegylet», mely az iparosifjúságot szervezi, 
neveli és állítja be a katholikus világnézet irányvonalába.
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E főbb egyesületek mellett alapos és áldásos működést fejt ki 
a többi is a maga körében lelkesen és kitartóan.

A hitélet é'S az egyesületi katliolikus élet mellett örvendetes 
tény, hogy a sajtó és az irodalom elhagyatott berkeiben is megjelent 
a katholikus világnézet megnyilatkozása. A kezdeményezés a Katho- 
likus Körből indult ki. A Katholikus Kör 60 éves fennállásának jubi
leuma alkalmából megiratta és kinyomatta 1925-ben a Kathoiikus 
Sopron» című tájékoztató művet, majd megindította a «Soproni 
Katholikus Szemlé»-t is 1926‘-ban; sajnos, ilyen folyóiratot Sopron 
katholiku'ssága még nem tud fenntartani. E helyett 1929-ben Bürch- 
ner László dr. prépost-plébános megindítja «A soproni katholikus 
Élet» című havi plébániai értesítőt, amelyet azután a Katholikus 
Konvent vett át és ad ki. Ugyancsak a Szent Gy'örgy-plébániáról in
dult ki a Szent Imre Kollégium alapításának a terve, amelyet Hor
váth Detre dr. lelkes kitartása és Glattfelder Gyula csanádi püspök 
úr nagy anyagi támogatása azután megvalósított. Nagy nyereséget 
jelent a katholikus hitközség számára az «Isteni Megváltó Leányai»- 
nák hatalmas építkezése a Szent József intézet^ valamint Szalay 
János dr. prior buzgósága következtében felépült «Domonkos-Ház» 
és Bán János szorgosságából berendezett katholikus fiú internátus. 
A Káthplikus Legényegylet Is új és nagyobb egyesületi házat veti 
és rendezett be a PetőfLtéren.

Ezek az intézmények szintén a soproni katholikusság megerő
södéséről beszélnek és a hitélet elmélyüléséről tanúskodnak csak 
ügy, mint a Bürchner László dr. prépostplébános által szerkesztett 
«Eucharisztikus Értesítő» című aszkétikus lap és Szántó Antal dr. 
szerkesztette «Evangélium» című, országos jellegű papi folyóirat. 
Tóth János plébános is Sopronban szerkeszti még ma is «Lourdes» 
című országos jellegű hitbuzgalmi folyóiratát. Végre megjelent egy 
időszaki katholikus lap is Szalay János dr. prior szerkesztésében, 
az «Olvassátok». Sajnos, kérész életű sikertelen kísérlet lett a katho
likus napi helyilap rendkívül fontos és időszerű kérdése. Irodalmi 
színezetű katholikus folyóirat nem tud megjelenni, végül is a Ka
tholikus Kör kultúrbizottsága módot talált arra;, Eogy a katholikus 
kérdéseket felszínen tarthassa és a katholikus világnézettel telített 
soproni írók és költők szellemi megnyilatkozását elősegítse és ka
tholikus irányú irodalmi munkálkodásra sarkalja, ezért 8 ívnyi 
terjedelemben «Katholikus Irodalmi Almanach»-ot adott ki 1930,- 
ban Gábor Géza dr. szerkesztésében. És a «Soproni Katholikus Alma
nach» 1933—34-ben a negyedik évfolyamba lépett. Sőt értekezéseit 
külön nyomatként kiadva eddig 18 katholikus kiadványt bocsátott 
ki. A kinyomatás költségeit a Katholikus Kör tagjai és barátai ado
mányozták évről-évre. Az ötödik évfolyamot a Katholikus Kör 70 
éves fennállásának jubileumára újra kiadja.

A soproni katholikus hitközségnek sokoldalú tevékenykedését 
és hitéletének elmélyítését rendkívül elősegítette az egyházfőknek 
sűrű látogatása. A megyéspüspök úr ugyan csak kétévenként jött 
Sopronba a bérmálás szentségének kiszolgáltatására, de pótolta ezt 
a hiányt az a sűrű kapcsolat, amelyet soproni katholikus mozgalmak 
létesítettek az egyes megyéspüspök urakkal. Itt járt a megboldogult 
Prohászka Ottokár székesfehérvári megyéspüspök úr, itt járt Mikes 
János gróf szombathelyi megyiéspüspök úr, Bott Nándor ves^rémi 
megyéspüspök úr, Grősz József felszentelt püspök úr és 1929-ben
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eljött a Szent Mihály-templom harangszentelésére Serédy Jusztinián 
dr. hercegprímás űr is. Megszentelte őket és visszatértek ismét a 
harangok, hogy békességet hirdessenek az embernek bánatában, 
örömében egyaránt és intsék, hogy járja az Űr útjait és legyen 
necsak szavaibanj hanem szívében és cselekedeteibien is Krisztus 
követője. És eljött Breyer István, az új győri megyéspüspök úr is. 
hogj’ megismerje soproni híveit.

A katholikus hitélet mélyítésére megalakult Sojironban is a 
Katholikus Akció három szakosztálya. Ez a katholikus akció lesz 
hivatva összefogni az összes katholikus erőket és megoldani a sop
roni katholikusság sürgető kérdéseit az elmélyültebb, a cselekvőbb 
és erőteljesebb katholikus élet javára. A szegénygondozást a Katho
likus Karitász központi vezetése szervezi nagy és eléggé meg nem 
becsülhető sikerrel és buzgósággal.

Végül kegyelettel kell megemlékezni az egyházmegye nagy ha
lottjáról; Fetser Antal megyéspüspök úrról, aki annyi szeretettel 
kormányozta egyházmegyéjét a kommunizmus szörnyűségeiben is. 
Helyét Breyer István dr. megyéspüspök úr fqglalta el. Az elhúnyt 
városplébános: Zehetbauer Ottó prelátus helyiét Papp Kálmán pre- 
látus, városplébános, az elhúnyt Páder Bezső káptalani prépost he
lyét Bürchner László dr. ]3répost-plébános, s az elhúnyt elemi iskor 
lai igazgató: Léhner Mihály helyét Skerlán Gyula igazgató vette 
át. Az elhúnyt konventelnök helyét, Krétschy Sándor dr. örökét 
Pinezich István dr. foglalta el. '

Sokat vesztett a soproni katholikusság Balogh-Kovács Sándor 
városi műszaki főtanácsos elhalálozásával, mert lelkes és munkás 
tagot vesztett benne, aki a Katholikus Kör átépítésériéi és a Szent 
István elemi iskola építésénél hervadhatatlan érdemeket szeziett és 
vívott ki magának.

Elnagyolt vonásokkal így vonalozható körül a soproni katho
likus egyházközség élete s tevékeny hitélete az elmúlt két évtizied- 
ben. Ez a tevékeny hitélet azonban a vezetők mellett sok nemes, jó
akaraté, névtelen és áldozatos lélek buzgalmából, szilárdhitű meg
győződéséből tevődik össze és munkálja odaadással egy jobb. bé
késebb. emberszeretettől áthatottabb kor eljöveteléiiek az útját.

Gábor Géza dr.

A soproni evang. egyház helyzete 
az utolsó húsz esztendőben.

(1914— 1934.)

Irta: Töpíer Kálmán dr,
ny, polgármester, a soproni evang, konvent elnöke.

A soproni evang. egyházközség utolsó két évtizedének a törté
nete is a világháborúnak romboló hatását tünteti fel. A fegyved- 
képes tagjai az egyházközségnek a haza védelmének a szolgálatába 
szegődtek. 254 azoknak a száma, akik a harc mezején hősi halált 
haltak és evvel a legnagyobb áldozatukkal egyházközségünk tör-
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tónetébe arany betűkkel véstéik be halhatatlan nevüket. A vész 
napjaiban naponkint egybegyült a hívő közönség a lemplomunk- 
ban, ahol az esti órákban Isten segedelméért fohá.szkodolt szoron
gatott hazánk és harcba vonult vérei Javára. Nehéz szívvel, de a 
követelményeknek! megfelelő áldozatkészséggel szolgáltatta be két 
nagy és a legkisebb harangját, hogy azok a békességnek szánt szol
gálatukat az elvesztett béke visszahódításának szenleljék. A háború 
és azt követő viszontagságok megszűnésével az egyházközség sietett, 
hogy hÖ!S fiainak dicsőségét méltő emlékművel megörökítse és a fel
áldozott harangokat újalBöal pótolja.

A háború befejezése után a proletárdiktatiira fenyegető állási 
foglalt el egyházközségünkkel szemben. Ismételten próbálkozott elő
írásokat ránk erőszakolni. Mindezek azonban csak kísérletezések 
maradtak és egyházközségünk nyugodtan haladt a maga útján és 
a befolyásolásnak minden erőlködését visszautasította.

A háborút és a proletárdiktatúrát követő gazdasági válság' 
súlyos helyzetbe sodorta egyházközségünket. Tekintélyes vagyon- 
ságunk és alapítványaink értékpapírokba fektetett legnagyobb része 
teljesen elértéktelenül. Sok olyan feladatot, amelyet vagyonságunk 
és alapítványaink jövedelme fedezeti, egyházközségünki saját ter- 
héire kényszerült átvállalni és annak fedezése vpgett a kicsik áldozat
készségét igénybe venni. Árvaházunkat, amelyet teljesen az alapítvá
nyokból tartottunk fenn, egészében az egyházközség teherviselésére 
kényszerültünk áthárítani. Nemcsak árvaházunk^ de sok más intéz
ményünk is árvult ekként el. Egyikét sem ej tettük azonban el,j hanem 
biztosítottuk azoknak a fenntartását a hitközségnek önként vállalt 
leherviselésével. Örvendetes jelensége egyházközségünk áldozalikészi- 
ségének, amellyel magára vállalta templomunk renoválását. A költ
ségeket önkéntes adományökiból fedezte, amelyekhez a város is 
készségesen hozzájárult.

Az utolsó két évtized történetébe esik a Deálktéren álló új 
elemi iskolának a felépítése is. Ez az egyszerű, de minden követel
ménynek megfelelő^ sz^p épület nagy hiányt pótolt és annak megr 
építésével elodázhatatlan feladatot oldottunk meg. Egyházközségünllí 
az építkezés költségeit nem vállalhatta magára. Közbenjárásunlkra 
sikerült a kormánynak és a városnak tekintélyes se^lyet kieszkö
zölni. Ezekkel a támogatásokkal abba a helyzetbe jutottunk, hogy 
iskolánkat felépítheltüki.

Satno'S. erőnk nem volt elégséges a tornacsarnok felépítésére. 
A tornacsarnok létesítése olyan követelményamelynek a megvaló
sítása fontosságánál és sürgősségénél fogva legközelebb megoldandó 
feladatunkat képezi.

Tornacsarnok hiányában is nagy súlyt helyezünk gyermekéink 
testi épségének a fejlesztésére. Ennek legszebb bizoiiyitéika az im
már két éven át nyilvánosan bemutatott tornamulatványok, ame
lyek a közönség körében nagy érdeklődést és elismerést vállot- 
tak ki.

Iskolánkban szép fejlődésnek indult a még csak néhány év 
óta megalapított ifjúsági vörös keresztnek a szegény lanulólársa- 
kat segélyző áldásos működése, lílismerést érdemelnek a tanuló ifjú
ság által bemutatott előadások és ünnepségek, amelyekhez méllóan 
csatlakoznak az iskolákat már elvégzett fiatalságnak ünnepélyes
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rendezései. Mindezek a szép sikereik a tantestületnek búzgóságát 
és fáradozását dicsérik.

Az elmúlt 20 év történetébe esik három új tanítói állásnak 
a szervezése is, ami által lantestúletünk tagjainak a száma ^S-ra 
emelkedett.

Egyházközségünk méltó keretekben ünnepelte meg Dr. Luther 
Márton születésének 45Q-ik, hitvallásunkínak 40ö-ik évfordulóját, úgyr 
szintén templomunk felavatásának 150-iki, a színházutcai iskolánk 
és templomunk orgonája felavatásának 50-iik évfordulóját.

Me^ kell enilékeznünk) a lélekemelő ünnepségek között lefolyt 
pü’spöklátogatásról, amely hitéletünk elmélyedéséneik és egyházi in
tézményeink erősségének a megszilárdulását jelentette. A püspökt- 
látogatásnak közvetlen befolyása eredményezte a kápláni állás meg
szervezését.

Egyházközségünket ért megtisztelő látogatások közül ki keli 
emelnünk a német Gusztáv Adolf egylet érdemes elnökének, Rend>- 
torf Ferenc titkos tanácsosnak a látogatását, amely a mi hitéle
tünkre és a gyengék támogatására irányuló törekvéseinket buzdí- 
tólag és fejlesztőleg befolyásolta.

Kegyeletes kötelességet rótt le egyházközsiégünkl, midőn Kiss 
János jelentős lelkésze, a nagynevű püspök egykori lakóházának a 
helyét emléktáblával jelölte meg.

Az egyházközségünkben 80 év óta áldásosán működő nőegylet 
és a nála jóval fiatalabb leányegylet fokozott buzgósággal ipar
kodott a háború alatt és annak utána az egyre emclkledő nyomort 
enyhíteni. Áldásos működésüket nemcsak a tanuló fiatalság és a 
konfirmántusok ,hanem a betegek és nélkülözők gyámolítására is 
kiterjesztette. Ebben a tekintetben segítségük're sietett az elmúlt 
évben megalakult nyomorenyhítö tevékenység, amely már kelet
kezésétől fogva eredményes működést fejtett ikli és rendszeres mun
kával iparkodott a jövőben nemes feladatának megfelelni.

Az egyházközség feladatainak gondozásán fáradozó egyének 
sorában beállott változásokról megemlítjük. Inogj' az utolsó két 
évtizedben megüresedett lelkészi állásra Hanzmann Károly 
lelkészt és Budaker Oszkár, kőszegi lelkészt szikerült megnyerni.

Laschober Gusztáv, érdemekben dús és felejthetetlen emlékű 
igazgatónkat Graff Samu tanítónk váltotta fel fontos állásában.

Altdörfer Viktor karnagyunik 45 évi, dús érdemekben gazdag 
működés után nyugalomba vonult és magával vitte hitközségünk
nek el nem hervadó háláját. Helyéi Amminger Kálmán tanítónkkal 
töltöttük be.

Dr. Zergényi Jenő, egyházközségünknek sok éven át voltéra 
demdús és hálás kegyeletünkben felejthetetlen felügyelője 1929i-ben 
elhalálozván. egyházközségünk Dr. Töpler Kálmánt tüntette kli bizaL 
mával és megválasztotta felügyelőjévé. A két másodfelügyelői állás
ban többszöri változás után Prickler János és Rimler Pál szemé
lyében összpontosult az egyházközség bizalma, akik) közül Prickler 
János a gazdasági, Rimler Pál pedig a közművelődési ügyeket vezeti.

Töpler Kálmán dr.
I . ' 1 í I

A soproni református egyház hú.sz esztendejéről szóló cikket 
Maller Kálmán lelkész úr nem küldte be, így aiinak közlésétől el 
kellett tekintenünk. (Szerk.).
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A soproni zsidóság helyzete az utolsó 
húsz esztendőben.

A világháború a zsidó lakosság köréből is számos áldozatai kö
vetelt. A hősi halottak emléike egy emléktáblával lett megörökílve, 
melynek költségei legnag;\'obbrészt gyűjtéssel let'ek fedezve. Az em
léktáblái h'üredi Oszkár építészmérnök tervei ulán készítette Hild 
Lipól. Minden évben, Mózes halálának nai)ján, gyászünnei)élyl lais- 
tunk ott és imádkozunk a halottak lelkiüdvéérl.

A világháború után Magj'arországon éppen úgy, mint a többi 
legyőzött államban borzasztó viszonyok támadtak, a revoluciók napi
renden voltak, líleinte úgy látszott, hogy a hazatérő katonák, a roki- 
kantak és a munkások mozgalma a vagyonos osztályok ellen irányul. 
De ezeknek sikerült az egész mozgalmat egy mellékvágányra terelni 
és hogy vagyonukat megmentsék, antiszemitizmussá alakították. Hi
szen ez nem is volt nehéz feladat. A proletárdiktatúra ulán ez a 
mozgalom aztán még jobban kiélesedett, mert egyes kommunista 
vezéreknek a bűnével, akik véletlenül zsidók voltak, vagy kitért 
zsidók, vádolták az egész zsidóságot. Soi)ronmegyében ebben az idő
ben szintén komoly nyugtalanságok voltak. Nagyon sok községben 
a zsidók életét veszélyeztették és kirabolták őket. Legborzasztóbr- 
ban bántak a zsidó lakossággal Fertőendréden, Fertőszentmiklóson, 
Himódon, Kapuvárott és Beleden. Nagyon sokszor el kellett mene- 
külniök. A legközelebbi városokba mentek s így Sopron is egyik köz
pontja leli a menekülőknek. Sopron városában a nyugalom ebben 
a megbolygatott időben sem lett megzavarva. Ez nagyrészt köszön^ 
hető Sopronyi-Thurner Mihály dr? polgármester komoly kötelesi- 
ségteljesítésének és Heimler Károly dr., az akkori főkapitánynak, 
akik szigorú pártatlansággal teljesítettél^ szolgálatukat.

A proletárdiktatúra négj  ̂ és fél hónapja nem okozott nagyobb 
kárt a hitközségnek. Az állam és egyház szél választásának dacára 
a hitközség legtöbb tagja saját jószántából fizette az adókat és hí
ven kitartottak az egyház és zsidó vallásuk mellett. A proletárdik
tatúra után a kereskedelmi kamara akkori elnökének, Spiegel Szig— 
friednek, kezdeményezésére eg>' határozatot hoztak és tettek közzé 
az újságokban,, mely szerint a soproni izraelita hitközség vezetésbe 
megragadja az első alkalmat, hogy örömmel vegye tudomásul. ho.gy 
a proletárdiktatúra,, mely nég>' és fél hónapig gj’asszált Magyai’or- 
szágon, véget ért. örömében szükségét érzi annak, hogy megbélye
gezze azokat, akik kényszer és hivatalos presszió nélkül a volt kor
mánynak szolgálatokat teljesítettek, és működésükkel ennek de
struktiv ténykedését lámogatták. Semmiféle közösséget nem óhajt 
ezekkel az elemekkel, akik zsidóknak éppen úgy, mint a többi k!on- 
fesszióknak is, csak egy elenyésző töredéke volt. csak a söpredéke, 
amelj eszközül adta magát ennek az alávaló kormánynak, míg a 
becsületes, hazafias gondolkodású része a zsidóknak a proletárdik
tatúra alatt úgy anyagilag, mint erkölcsileg mérhetetlenül szenve
dett. ; I ■ ;

Az 1921 december 14-i népszavazás után a zsidó hitközség kö;- 
szönőfeliratot intézett a polgármesterhez, aki a mentőakció kez
deményezője volt. melyet egy delegáció 1921 december 18-án adott 
át ünnepélyesen.



A jótékonyság terén több egylet fejti ki nemes és önfeláldozó 
munkáját. Így főleg a Nemes Szívek Egylete és a Nöegylet, melyek 
a hitközség szegényeit élelmiszerekkel.^ fűtőanyaggal és amennyire 
lehet, pénzzel is segítik. Évente 15—20 szegénysorsú beteg diákot 
pedig nyaralni küldenek. Az Aggok Házára már 1908-ban kezdtek 
adakozni és később gyűjtésekkel már együtt is volt a szükséges ösz- 
szeg. De közbejött a háború és utána a pénz értékét elveszítette, 
úgyhogy csak az utóbbi években sikerült megvalósítani ezt a széjD 
tervet és 1933-ban adták át rendeltetésének az Aggok Házát.

Dr. Pollák Miksa,
soproni neolog hitközség főrabbijának „A zsidóság 

története Sopronban" című könyvéből.
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Sopron ipara és kereskedelme.
( 1914— 1934.)

Irta: Székely Géza,
a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Sopron város polgárainak jelentékeny része századok óta ipart 
űz és kereskedést folytat. A sopron-bécsujhelyi vasútvonal egyed
uralma idején, tehát 1847»-töl 1860-ig, vagyis átmenetileg, a keres
kedelem dominált a városban 's a város kereskedői kara a város 
polgárságának legtekintélyesebb részét tette, de már a déli vasút 
vonalának Nagykanizsáig történt meghosszabbítása megfosztotta a 
város kereskedelmét kiváltságos helyzetiétől s ezt a visszafejlődési 
folyamatot még inkább gyorsította a sopronngyőri vonal kiépítése.

Az állat-, gabona- és borkereskedelem még jó ideig mqgőrizüe 
színvonalát. A háború kitörése idején azonban ezek a kereskedelmi 
ágak is már elernyedés képét mutatták.

Ipari téren oly átmeneti erős föllendülés sem volt soha, mint 
amilyent a kereskedelem ért meg, ezzei szemben a gyáripar állami 
kedvezményekkel való fejlesztése Sopron gyáriparának lassú, de 
elég állandó fejlődést biztosított.

A háború kezdetén a szőnyeg-gyár, giumiszalaggyár, a sörfőzde, 
a villamosvállalat (gázgyárral), a villamos vasút és a víasárúgyár, 
a téglagyárak, nyomdavállalatok, barangöntőde voltak a kiemel
kedő iparvállalatok. A kézműipar tisztességes megélheté.st talált^ 
de lendületet nem mutatott, minek főképen az építőipar gyenge 
foglalkoztatása volt az oka. Sopron város a múlt században s e száf- 
zad első két tízedében keveset építkezett, ennek klöszönhetjük váro
sunk régi patinájának megőrzését, miben tudatos tervszerüségiet 
keresnünk nem szabad. Kaszárnyák, a honvéd főreáliskola, a város
háza és a törvényházon kívül a poslapalotia voltak pár gyári éipü- 
lettel a nagy építkezések, ezek is túlnyomóan kültélkekenj míg 
az úgynevezett Középosztály rriindenkor jobban kedvelte a mozgó 
tökét készpénzt, takarékbetétet, értéikpapírokat, mint az ingatlant. 
Csak a gyászos emlékű építőbank 190l-ben bekövelklezett bukására
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kell hivatkoznunk e megállapításunk bizonyíliéklaként; ez az arány
lag kis pénzintézet 11 millió koronával tartozott, mikor a csődöt 
ellene elrendelték s a hitelezők (betétek és letétiek tulajdonosai) 
csak 12 százalékát látták viszont követeléseiknek, anélkül, hogy á 
város polgárságát a dologi anyagilag; megrendítette volna.

A polgárság tehát nem építkezett s ahol nincs magánépítfcezés, 
ott a kézműipar sem tud felvirágozni.

Ilyen kereskedelmi és ipari viszonyok között érte a városi a 
náború megindulása.

A háború évei alatt kereskedelmi és ipari fellendülésről nem 
lehet szó; a gyáripar hadiiparrá alakult át, a kézműipari műhelyek: 
pedig, többnyire a hadbavonult iparosok asszonyainak vezetése 
alatt, ha csak nem hadi célokra dolgoztak, nem sok megrendelés
sel küzdöttek. i

A háború első éveinelt múltával hatását erősen kezdte éreztetni 
a közszükségleti cikkeik készleteinék összezsugorodása és az ipari 
anyagokban mindinkább uralkodóvá váló hiány. A viszonyok ily 
változása a kereskedelem kezéből kivette az élelmiszereik' főbbjeinek 
a fogyasztók számára való közvetítése munkáját s ezzel e munka 
nyújtotta kereseti alkalmat. Iparosáink pedig az ipari anyagkezelő 
és elosztó közporilók sovány kosztra fogott védettjeivé váltak.

Ilyen körülmények között érte meg a város kereslktedelme és 
ipara a háború végét, mely nem békét, hanem a gazdasági viszonyok 
fokozotl kú'száltságát hozta meg a harctérről visszatérteknek.

A kommunista-uralom csak négy hónapon át gazdálkodott, de 
ez elég volt az ipari termelés és a kereskedelmi árúforgalom teljes 
megbénítására. Á garázda-elemek uralmának eltűnése után a trianoni 
«béke» ásta verembe került Sopron is, Sopronvármegye is. Sopron 
város a velencei egyezníény alapján tartott népszavazással kisza
badult az anyaországtól való elszakítás veszedelméből, magával 
mentve a vármegye környező községeit, de már a vármegye nem 
tudta elkerülni nyugati járásainak elvesztését.

' A «békekötés» kegyetlenségét ily módon enyhítő módosítások 
után megkezdődött a gazdasági új rendezkedés. Az új országhatár, 
mely nyugat felől Sopron város vidékének csak Bánfaivá! és Ágfal- 
vát hagyta meg, mely határ tehát három világláj felől majdnem 
közvetlen közel környezi a várost s ennek az anyaország felé csákis 
korridorszerű sávot hagyott meg, csalíhamar szembetűnővé lett az
által, hogy felállították a határköveket, a vámsorompót s megszer
vezték a vámőrséget. Az új helyzet megteremtette a határátlépési 
igazolványt, és az útlevelet, meg a vizumöt, anüt eddig; a város és 
a vármegye lakói hírből is alig ismertek.

Mindez azonban csak alakszerűség volt, lényegül pedig az ma
radt meg, hogy a Lajta és a Fertő, meg a Rába vidéke egy csapással 
messze vetődött attól a nyugati oiactól. melv eddig minden terv 
ményét tisztességes áron minden időben szívesen megvásárolta. Ez
után már csak kimért cseppekben tudta termékeit a határon túl
juttatni. Sopronvármegyére nézve ez az uj helyzet mindenkópen hát>- 
rányos volt, ezzel szemben Sopron város tekintélyes veszteségéit 
némi előnyök mérsékelték. Megdrágult a Bécsbe utazás, megneher 
zült az országhatárt keresztező árúforgalom. Ha a kis- és nagymar- 
toni, valamint felsőpulyai járások népe el is maradt a soproni piac
ról, maga a város közönsége, melynek fő piaca Bécs volt, a helybeli
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beszerzési források felé fordította figyelmet; a kereskedelem, sok 
tekintetben az ipar is, fölismerte a fordulat jelenfőségót. A Vár
kerület üzletsorai felújiultak, megszépültek, modern mázt, bő és 
változatos tartalmai nyertek és a közönség, melyet több új intéz
mény és a nyugdíjasok szép számmal történt letelepedése szépen 
megnövelt, bamar megbarátkozott az új helyzettel. Az iparosságot 
az önfenntartás ösztöne vitte a fejlődés útjára s míg a báború előtt 
maga is Bécsben vásárolta üzemanyaga javarészét, Taevásárlásait 
az új országhatáron belül, lehetőleg helyben végezte s ezzel a város 
gazdasági élete új alapokra helyeződött és elkerülte a visszafejlődést, 
melytől mindenki féltette. Sőt a város élénk építkezések korát is 
megérte, melyre ötven év óta hiába várakozott.

A várost délről környező nyaralóvidék és a város között elte
rülő rész beépült, még pedig kertvárosszerűen és ezzel a város és 
erdős vidéke 'szinte egybeolvadt. Terniészétes, hô gy a város tíz
ezer holdas erdejének a várost érintő sáva is fejlődésnek indult; 
vendéglők, szállodák keletkeztek és Sopron máról-holnapra nya
ralóhellyé lett és sok oly magyar családnak nyújt nyári üdülést, 
mely azelőtt külföldön keresett nyaralási lehetőséget.

Ezt a fejlődési irányt a város jól átgondolt tervszerűséggel és 
nagy áldozatok árán azzal támogatta, hogy a fejlődésnék indult új 
városrészt kifogástalan úthálózattal és közművekkel látta el és ezt 
kiterjesztette a várost környező kirándulóhelyekre is.

E város gazdasági megerősödéséi nagy mértéikben támogatta új 
gyári vállalatok létesülése. E téren is megállapítható, hogy a sors 
eltérően bánt el a megyével és várossal. Sopronvármegye gyári vál
lalatai túlnyomórészt a nyugati járásokra estek. Ezek a gyárak 
a járásokkal együtt veszendőbe mentek. Lajtaujfalu, Lajtaszent- 
miklós. Szárazvám, Félszerfalva, Cinfalva, Kismarton gyártelepeiért 
a vármegyét mi sem kárpótolta, sőt még megiinaradt részéiben is 
a büki cukorgyár leégésével és a nagycenki cukorgyár üzeme megi 
szünésével gyáripari jelentősége csorbult, ellenben Sopron város az 
utolsó 15 évben pamutszövődével, két selyemszövőgyárral és egy 
gyapjúfonodával gyarapodott s ezzel gyáripar terén előfordult ki
sebb veszteségeit, valamint téglagyárainak meggyöngülését ellen/- 
súlyozhatja.

Ha tehát mérlegeljük a gazdasági téren előállott veszteséget, 
megállapíthatjuk, hogy Sopron kereskedelme megnyerte a helyi 
piacot, mely 14 év előtt még legnagyobbrészt Bécsé volt, de el
vesztette a környező nyugati járásokat^ ezek közül főképpen a pu- 
lyait, mert a kiis- és nagymartom járás csak úgy, mint Sopron, Bécs 
és a surtaxe-mentes cukor révén Bécsújhely érdekköréhez fűző- 
dött. E révén igen öisszezsugorodott a soproni gyarmatáru-nagyr 
kereskedelem. Megszűnt a nagy gazdasági átalakulás követikézmé- 
nj'eként az állat-, a gabona- és a borkereskiedelem.

A kézműipar helyzete megnehezedett főleg az önálló iparosok 
száma nagy emelkedése következtében, mig a gyáripar a textilipar 
fejlődésének révén, de csak Sopronban, régi színvonalát körül
belül megtartotta.

A szavadnál beszédesebbek a számok.
A soproni ipartestületnek 1913-ban 662., 1933-ban 962 tagja volt. 

A csornai ipartestületnél e számok 1913-ban 885t-re, 1933-ba (Csorna 
és a közben kivált Szany ipartestületeit összefoglalva) 1.047-rerúgf-
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tak. E számszerű fejlődés a valóságban nem fejlődést, hanem a 
kézműipari munkaalkalmak szétforgácsoiódását jejenti. Mezőgazda)- 
ságunk helyzete a munka és kereseti alkalma&át az iparosság 
részére semmiképpen sem szaporíthatta, de a munkahiány miatt 
önálló iparosnál elhelyezkedni nem tudó iparossegédeket önállósu
lásra kényszerítette. Innen ered a számszerű fejlődés.

Sopronvármegyének az 1912—13-iki termelési évadban öt cukor
gyára volt (Bük, Nagycenk, Petőháza, Félszerfalva, Cinfalva). Ez az 
öt cukorgyár a jelzett évadban 902.907 métermázsa cukrot termelt. 
Ezzel szemben az 1932/33‘-ik évadban a vármegyének már csak cu  ̂
korgyára, a petöházi, folytátott üzemet; évi termelése 66.634 mé- 
termáz'sa volt. ,

A változott viszonyok tükre az ipari vállalatok és pénzintéí- 
zetek jövedelmezőségét feltüntető számsor is.

1913-ban 1933^ban
Tiszta jöv. Osztalék Tiszta jöv. Osztalék

Soproni Szőnyegyár "561.648K
Nagycenki cukorgyár '607.890K
Soproni Vasárugyár 330.024 K
Soproni Takar'ékp. 87.335 K
Soprm. I. Tak, (Kapuvár) 144.216 K 
x) Összevont alaptőke után.

6.66 o/o 
'15.625 o/o
12 o/o 
'6 o/o 
12 o/o

— P
— P
— P 

29.826P 
26.587 P

— o/o
— o/o
--o/o
lOo/ox)

5o/ox)

A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara.
A kereskedelmi és iparkamara a kormány és a Ikleresk’edelem, 

valamint ipar közbeékelt érintkezési szerve, munkaklépességének erős 
próbáját állta meg a háborúban. A háború kezdetén nűnden férfi- 
munkaerejét hadba szólították, korára való tekintettel csaki titkárát 
hagyták meg polgári foglalkozása mellett, később — mikor az 
ötvenesekre is sor került — fölmentést nyert a katonai szolgálat alól. 
Az ő hadbavonulása egyértelmű lett volna a kamara működésének 
szüneteltetésével. Pedig már a háború első hónapjában a munka 
özöne érte a kamarát. Az 1914. év augusztus haváról kibocsátott 
kamarai ügyforgalmi jelentés szerint a kormány mindenek előtt 
a gyáriparra terjesztette ki a figyelmét, főképpen a munkások érde
kében. Attól kellett tartani, hogy a gyárvezetők hadbavonulása gyári 
üzemek megszüntetésével fog járni és sok lesz a munk(anélkiüili'. 
A kormány tehát egymást felváltó munkásrétegek kurtított mun^ 
kaidőn át való foglalkoztatását sürgette, hoigy minél több munkás 
jusson keresethez. A mégis kereset nélkül maradó munkásokat be 
kellett jelenteni, hogy elhelyezésükről gondoskodni lehessen. Nyjers- 
anyagot és félgyártmányokat a gyárak csak hazai forrásból szei- 
rezzenek be. A hadsereg részére szállító iparvállalatok ha nem győ
zik a munkát, ily megbízással nem bíró hazai vállalatokkal osszák 
meg a szállítást. Az ipar terén jelentkező bajokat az érdekeltek ma
guk között besMljék meg s a kamara útján jelentsék, hogy ezekkel 
az e célra szervezett külön bizottság fogialkozhassék.

Persze bajok akadtak. Az egyik gyár árukészletét hadi célokra 
lefoglalták, de a lefoglalt áruval nem törődött senki; a másik gyár 
a magán megrendelések hiányával érvelve hadi megrendelést kért, 
hogy az üzemet ne kelljen megszüntetni. A katonai élelmezési rak
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tárak körzetük gabonakeszleténdk a körzetből való elszállítását meg- 
liltották, de a kamara közbenjárására a tilalmat hatályon kívül 
helyeztek. A déli vasút az ütánvételi összegeket visszatartotta, majd 
a kamara felszólalása folytán ez a baj is elhárult. Baj volt az is, 
hogy a postai csomagforgalmal fcorlátiozták; gyár, mely naponta 
50—lOÖ csomagot adott postára, a korlátozás folytán legföllebb öt 
csomagot adhatott fel. Még a vaj szállítása is nehézségbe ütközött, 
nem csoda, ha a tengerentúlról érkezett cSerzőanyag is megrekedt 
a fiumei kikötőben. Szenet sem volt könnyű beszerezni vasúti kocsi
hiány miatt. 'így aztán a polgári áruforgalom a mozgósítás első 
napjától kezdve vajmi szűk korlátok Iközé szorult.

Népfölkelői szolgálat alól való fölmentést kérők száma napról- 
napra szaporodott, de a kamara ezirányú lépéseinek eredménye 
nem volt. így a katonai bakancs-sz’állító soproni iparosok kényte
lenek voltak a munkát abbanhagyni és hadb'avonulni. A pozsonyi 
hadtestparancsnokság a kereskedők és iparosok kezén levő vörösr 
réz-, ón-, horgany-’ antimon-, ólom- és sárgai'éz-készletelí iránt 
érdeklődött és a készleteket lefoglalta.

Jött azután az első és második moratórium. Majd a katonai 
anyagszüks^letek szállítására kibocsátott felhívások hosszú sora. 
A háború előtt vállalt megrendelések teljesítésének kérdése.

A háború kitörése minden egyéb tervezgetésnek és munkának 
végét szakította. A kismartoni iparT^iállítást augusztus' 20-ikán kel
lett volna megnyitni. Persze elhalasztották. Szaktanfolyamok derékon 
törteTc. A vasárnapi munkaszünet rendelkezéseinek hatálya erősen 
csorbult. Az élelmiszerelí és közszükségleti dkkék áralakulása máris 
kormány-intézkedés tárgya lett. Egyseiére csak az aránytalan ár
emelés tiltatott el. A papírpénz elfogadásának indokolatlan meg
tagadása vagy értékén alul való elfogadása hatósági beavatkozást 
vont maga után. A vámhitelezés megszűnt. Minden kormányzati 
rendelkezés a kamara közreműködését vetle igénybe.

Ez a kamara háborús jellegű, tehát rendkívüli e g y h a v i  tevér 
kenységének nagyvonású rajza.

S ez a munkatömeg hónapról-hónapra fokozódott, amint erről 
a kamara havi ügyforgalmi jelentései híven beszámoltak egészen 
az 1914. év végéig. Mindennek megvan a maga határa; a kamara ma
gára maradt titkára örült, ha a folyton dagadó ügyforgalmat fenn
akadás nélkül lebonyolíthatta, nemhogy erről még külön beszámolót 
írjon, nyomasson és terjesszen. A kamara Jelentései megiszűntek; 
közgyűlési jegyzőkönyveit 1917. végéig még kiadta s azután kiad
ványok terén elnémult, hogy 1925. januárjával, tehát mindenféle 
bajjal telített évek tekintélyes sora után találja meg újra a nyilvá
nosságnak szánt szavát.

De hát odáig a vérzivataros idők és a gazdasági élet-halálharc 
még sok hulláma hömpölygött át a kamarán. És a sűrűn jövő hul
lámcsapások között is volt idő szamaritánus szolgálatra. Forster 
Gusztáv a neve annak a soproni derék kereskedőnek, aki 1914. 
szeptember 17-ikéről keltezett lelkeshangú beadványban hívta fel 
a kamara és a gazdasági társadalom figyelmét a «Vöröskereszt» anya
gi támogatásának nagy jelentős^ére. 1.000 korona felajánlásával 
adva nyomatékot beadványának. A kamara sietett az adományt 
4.000 koronával megtoldani s egyben gyűjtést rendezni, melynek 
szép eredménye lehetővé tette, hogy a kamara 12.ÍXX) koronát jut
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tasson a «Vöröskereszt^egylet» mosoii“, sopron-, vas- és zalamegyei 
választmányaihoz.

Közben pedig kibocsátlatott az I. hadikölcsön, melynek sikere 
érdekében a kamara sietett 100.000 korona jiegyzésével és készf- 
pénzben való befizetésével példaadó hatást gyakorolni. És ezt meg!- 
i'smételte a háborús évek során még hétszer, úgy, hogy 800.000 ko
ronából álló teljes vagyonát a haza oltárán áldozta fel. De meghozta 
a kamara véráldozatát is. Illiás Gyula dr. kamarai fogalmazó az 
északi harctéren tiidőlövést kapott. Súlyos sebével Bécsben ápolták; 
a gondos ápolásnak és az orvosi tudománynak sikerült is a kamara 
derék munkatársát a sir széléről visszarántani.

Sajnos nem menthette meg a kamara saját elnökét, Ullein Jó
zsefet. aki 1915. elején maga menekült az élet zord ábrázata elől 
a halál ölelő karjaiba, mindenek nagy szomorúságára, akik a tiszta 
lelkű, kristály jellemű férfiút ismerték, becsülték.

A kamarai elnöki székben Spiegel Szigfrid keresik|edelmi al- 
elnök lett utóda, kiben a kamara agilis és nagy tájékozottságiú, 
tapasztalt és gyakorlatiasan gondolkodó, gyorsan cselekedni tudó 
vezért nyert, aki nioz;gé,konyságával és az üzleti élet alapos ismere
tével igen jól kiegészítette a kamarai hivatali asztalhoz szegezetit 
titkárát.

Ugj^ancsak 1915-ben bízatott meg a kamara a hadi állapot kö
vetkeztében sanyarú és nélkülözésekkel telt viszonyoikl közé §od- 
ródoti kereskedők és iparosok és ezek családjai havi segélye ki
fizetésével, amely feladat a háború befejeztéig rajta nyugodott s 
állandóan 300 kereskedő és iparos családot mentesített a legsúlyo
sabb gondtól.

íFelsőmagyarország ellenségdúlta községeinek sorsa is megil
lette a kamarát. Saját 1000-koronás adományán felül 1916. deren 
káig még 27.000 koronát gyűjtött és juttatott e községek segélyre 
szoruló iparosainak és kereskedőinek.

A kamara 1917. szeptember-havi közgyűlésében az elnök elő
terjesztései során megemlékezett a kamara titkára szolgálati ideje 
25. évfordulójáról. Az idők nem voltak alkalmasak arra, hogy a 
majd minden tisztviselő pályafutásának e sablonos mozzanatán a 
közfigyelem fennakadjon. A közgyűlés e kis intermezzója is nyom
talanul eltűnt volna a komoly események tengerében, ha a nagy 
véletlen nem rendez találkozót a posta éjjeli fölvevő helyiségében 
a kamara titkára és az újságíró között. Az újságíró táviratot ad 
fel, a titkár meg hatalmas csomag hivatalos levelet, napi izzadmánya 
eredményét. A háború negyedik évének kis jellemző vonása. A 
kamara elnökének közgyűlési megemléklezését a Gestetner Ignác és 
fia csornai nagykereskedő cég honorálta a «Sopronvármegye» ha
sábjain közzétett azzal az indítvánnyal, hogy a kamara titkára 
nevére alap gyüjtessék a hősi halált halt kereskedők és iparosok 
szegénysorsú árvái szaktanulmányai anyagi támogatására. A szer
kesztő az éjjeli találkozó emléke hatása alatt szárnyat adott az 
indítványnak és a «Mosonvármegye», «Vasvármegye» és a «Zala» 
szerkesztőségeinek közreműködésével az inditványozó cég 500-koror 
ná's adománya 35.000 koronára nőtt meg. Az alapot a hadikölcsönök 
sorsa érte, de a kamara később tekintélyes részben valorizálta s 
ezzel ismét üdévé tette azt a pálmaágat, mellyel a közviéliemé'ny
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díszítette föl egy érdekkiépviseleti tisztvisielö negyedszázados pá
lyafutását. i

Az 1918. év november havában tartott közgyűlés üdvözli a 
kamarának a harctérről visszatért tisztviselőit, de a normális munka 
folyamát csakhamar megszakította a következő tavasz hozta véres 
felfordulás. A kamara székházát a kommunisták kéreskedelmi és 
ipari biztosai szállták meg s a kamara nyolc alkalmazottja munka
helyét rövidesen 54 elvtárs foglalta el, szocializálva gyárakat, ke
reskedőházakat, leginkább azonban a helyenkint talált árukészle
teket.

Ennek a gyászos időnek, melyet a kamara elnöke túszként 
úszott meg, ugyancsak vége szakadt, de nem ért véget a háborút 
követő események okozta lázas állapot. A trianoni békeszerződés a 
nyugati határvidéket Ausztriának juttatta. Utolsó eszközül a békés 
kapacitálás kínálkozott. Az osztrák döntő körök tájékoztatásáltól 
volt még fordulat remélhető. Maga a magyar kormány is ezen a 
nézeten volt és kiküldöttei, akik között a kamara elnöke és titkára 
i's helyet foglaltak, Bécsben 1921. február 23-ikán egybegyűltitík 
Ausztria képviselőivel. Két napon át folyt a tárgyalás és magyar 
részről éppen a kamara képviselői nagy nyomatékkai mutattalki rá, 
hogy a magyar nyugati határvidéknek és ebben Sopronnak Auszt
riához csatolása Ausztria gazdasági érdekei ellen van. Éppen ez a 
vidék 20—30 oly gyári vállalattal bír, melyet osztrák cégek csak 
azért létesítettek, hogy a magyar piacot s a magyar közszállításokat 
megszerezhessék; átcsatolás után mindez veszendőbe megy, mert 
az osztrák gyártulajdonosok elvesztik a magyar piacot s átcsatolt 
gyáraik az anyavállalatok mellett fölöslegessé, értéktelenné válnak 
s a két ország gazdaságilag mind jobban távolodni fog egymástól és 
kérdés, hogy megtalálják-e még egymást.

Az osztrákok azonban tudni sem akartak a békeszerződés ma
gyar részről ostromolt részének mellőzéisiéről s így mind közelebb ju
tott a kamara is az osztrák bevonulás időpontjához. A kormány 
álláspontja az volt, hogy a kamara az utolsó pillaniaitig helyéin 
maradjon s azután az osztrák megszállás elől Szombathelyre köl
tözködjék. Az utolsó pillanat bekövetkezett és Sigray Antal gróf, 
Nyugatmagyarorszáig főkormánybiztosa, 1921. augusztus 15-ikén a 
kamara székhelyét Szombathelyre tette át, megküldve a kamarának 
a kereskedelemügyi miniszter 81.641/1921. számú következő leira
tát is.

1 «Folyó évi augusztus hó 9-én 2859. szám alatt kelt felterl- 
jesztésére értesítem a Kamarát, hogy a m. kir. kormány mélyen 
átérzi a Kamarának jövendő sorsa iránt megnyilvánuló aggo
dalmát és ma, a legsúlyosabb megpróbáltatás óráiban, egyaránt 
szívén viseli a Kamara alá tartozó területek mindenkor hazafias 
érzéstől áthatott kereskedőinek és iparosainak érdelkleit.

Ami a felterjesztésben a Kamara székhelyének áthelyezésié 
iránt tett javaslatot illeti, értesítem a kamarát, hogy Nyugat- 
magyarország mostani helyzetében úgy a polgári, mint katonai 
igazgatás összes ügyeinek intézését a kormány az ottani Főkor
mánybiztosra ruházta.

Ha a Kamarának eddigi székhelyén való megmaradása 
és működése — amihez a remény utolsó száláig ragaszkodunk— 
a viszonyok kérhetetlen kényszerűsége követlkeztében mégis le
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hetetlenné válnék, ez esetre a székhely áthelyezése iránt a Fö*- 
kormánybiztos úr fog intézkedni és felkérem a Kamarát, hogy 
ehhez képest a saját hatáskörében szükséges további intézl- 
kedéseket tegye meg. >

' Bármint legyen is, elévülhetetlen marad az a tiszta hazar 
fiasságtól áthatott eredményes működés, melyet a Kamara ősi 
székhelyén megalapítása óta mindenkor kifejtett és melyet a 
Kamara új székhelyén is bizonyára megszakítás nélkül és úgy 
mint eddig, lelkes odaadással fog teljesíteni».

A kamara 1921. augusztus 22>-ikén tartott közgyűlésében mu- 
tattg be az elnökség ezt a leiratot és tett jelentést Szombathelyre 
való költözés elrendeléséről. A közgyűlésnek különös érdekésséjglet 
és jelentőséget kölcsönzött Szombathely képviselőjének az a nyilat
kozata. hogy a kamara székhelyének Sopronba való visszahelyezé
sébe a szombathelyi érdekeltség készségigfel b'elenyugodnék, mert 
ez azt jelentené, hogy Sopront sikerült az országnak meg[menteni. 
S ez nagyobb érdek, mint az, hogy Szombathely kamarai székhely 
maradjon.

A kamara Szombathelyre költözködött, Sopron pedig magyar 
maradt, ha egyelőre az entente rendelkezélsi joga alá belyezésévlel 
is. Az országnak Sopronnal való szeniélyforgalma körülményes 
volt s így célszerűnek látszott a kamara szombathelyi hivatalát ki- 
rendeltségként fenntartani, a kamarai működést pedig Sopronban 
folytatni.

Azután jött a népiszavazás és Sopron, nem utolsó sorban a 
kamara fölvilágosító munkája segítségével, végleg magyar maradt. 
A kereskedelemügyi miniszter 1921. december 23-ikán a kamara 
ősi székhelyének elfoglalására hívta fel az elnökséget s így a szom
bathelyi kirendelt.ség ismét egyesült az anyahivatallal.

Az elcsatolás veszedelme elhárulj de a békeszerződés követ
kezményeként felállíttatott a vámsorompó és megszakadt Auszt
riával fennállt gazdasági és politikai közössi^gi, minek legerősebb 
visszahatása természetszerűen itt a határmentén volt legjobban érez
hető. A határon átmenő személye és áruforgalom (behozatal, ki
vitel) mind csak hatósági közreműködéssel volt lehetséges, ami 
rendkívüli munka tömegével és sűrű budapesti utazással járt.

Az ország pénzügyi viszonyainak kritikus alakulását, a deval- 
vátiot, pénzlebélyegzést (ami Sopronban a kamara közgyűlési ter
mében felállított nyomdagépekkel történt) sem hagyhatjuk emlí
tés nélkül. A kamara jövedelmei mód nélkül megcsappantak és 
alkalmazottainak javadalmazása a borravaló határáig szállt alá. 
De ezeken is átvergődött az intémény s midőn 1924. végén a korona 
értékelését sikerült megkötni, megteremtődött az előfeltétele a ka
mara fennállása 1925-re eső 75. evforduiöia megülésének.

A kereskedelmi és iparkamarákat az abszolút Iklormányzat 1850- 
ben létesítette. Legelsőnek a soproni kamara alakult meg s talán 
ez is hozzájárult a kamara amaz elhatározásához, hogy az évfordulót 
díszközgyűlésen kívül kamarai kerületi iparkiállítás rendezésével 
is emlékezetessé teszi. A Dunától a Dráváig terjedő négy vármegye 
iparának f^lettségében a kamara munkájának jórésze van s így 
nem lehetett érdekesség és tanulság nélkül való e vidék iparának 
szemléltető bemutatása. Sikerült is a kerület iparának a teljessé^g 
közelálló tükrét az Erzsébet-kertbe varázsolni s emellett 350 mii-
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lió koronát tevő oly anyagi eredményt elérni, melynek kamatait 
(évi 1400 pengőt) azóta kizárólag a kerület ipartestületei élvezték.

Az 1925. év azért is emlékezetes a kamara történetében, mert 
ez év január havában a kamara újra megkezdte ügyforgalmi jelen
tései kiadását. E jelentések, melyek évenkint 30—40 nyomtatott 
ívet tesznek, részletes beszámolást nyújtanak a kamara tevékeny
ségéről s emellett tartalmazzák a kamara nyilvánította iparjogi 
véleményeket is. E kiadvány, melyet a kamara az ország valameny- 
nyi nagyobb ipartestületének és kereskedelmi társulatának meg  ̂
küld s amely a maga nemében egyedül álló, az országi ipari köz- 
igazgatására erős hatást gyakorolt és gyakorol ma is. ami a sop
roni kereskedelmi és iparkamara tevékenjsége értékét egymaga 
is a legszebb világításba helyezi.

A kamara 1933-ban elvesztette érdemes elnökét, Spiegel Szig
fridet, aki ez évben hunyta be örökre szeméit., miután 25 éven át 
működött kamarai alelnöikként, majd pedig elnökiként, mindenkor 
a köz javára, teljes odaadással és a legnagyobb önzetlenséggel.

Az alelnökki sorból a megüresedett elnöki székbe a kamara tag- 
iainak bizalma csekélységemet ültette. E választásnak a fő ielentö- 
sége abban áll. hogy a kereskedelmi és iparkamarák mai szervezete 
éppen nem zárja ki az iparosságnak a kamarában való érvényesü>- 
lését, mint ahogy ezt némely oldalról szeretik hangoztatni. A ka
mara fennállása 75. évfordulóján tartott díszközgyűlés is annak 
megállapításával és nyomatékos kijelentésével záródott, hogy a ka
marában az ipar és kereskedelem jogos érdekei az elmúlt 75 év 
alatt sohasem szálltak harcba egymással, hanem mindenkor meg
találták a kölcsönös méltánylás, megbecsülés és érvényesülés alap"- 
ját, aminek a 75 évi tapasztalat a hitelesítő pecsétje.

A Soproni Iparosszövetség elmúlt húsz esztendeje.

A soproni ipartestület, mint az iparosok törvényes és a kényi- 
szertársulás elvére alapított érdekképviselete mellett az Iparosok 
Egyesülete és a Polgári Egyesület ipari szakosztálya fúziójából 1918- 
ban alakult Iparosszövetség is működik. A nagymultú Iparegyesület, 
illetve a belőle alakult Iparosszövetség az iparos érdékekndí min
denkor bátor szószólója és védelmezője volt. Amikor iparos néző- 
szögből veszedelmes kezdeméijyezésről volt szó. az Iparosegyesület 
akció-szabadságánál fogva mindig nyiltan és bátran ellenezte az 
ily megmozdulást.

A háborút megelőző évek pártpolitikai villongásai azonban meg
lazították a Soproni Iparegyesület tagjainak egys^ét. E körülmény 
az egyesület szép működését egyidőre megakasztotta, a kitört hár 
ború pedig működését majdnem teljesen megbénította, mert a ta
goknak majdnem mindegyike hadbavonult. Ä vesztett vil^háború 
következtében előálló nagy átalakulások parancsszerű szükségként 
hozták magukkal a nagy feladatok megoldására váró iparostársa- 
dalom egységes frontba tömörülését. A háború alatt szavát alig hall
ható egyesület ismét működésbe lép és 1918-ban Peischl Ágostnak, 
az Egyesület akkori elnökének indítványára kimondja, hogy műkör 
dését új alapokra fekteti, címét «Soproni Iparosszövetség»-re változ
tatja azért, hogy már maga a cím is erőteljesebb kifejezője legyen 
az iparosok egységének.
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Az Iparosszövetség Dávid Lajos elnökségével kezdte meg műr 
ködését. Az új elnök proigrammbeszédében többek között a munkás
biztosító intézet államosítását, a járulékok közadók módjáira való 
-behajtását, az aggkori biztosítás szervezését szorgalmazta. A sop
roni iparosok lelkes vezére kívánságának a magyar törvénytárba 
iktatását megérhette ugyan, de azoknak az intézmény túlmérete
zése miatt súlyos hatását korai halála folytán már nem láthatta.

Az Iparosszövetségnek a háború likvidálását követő munkáia 
azonban 1919-ben a kommunizmus kitörése folytán újból megsza
kadt. Négyhavi tétlenség után kezdhette meg újra működését és az 
első ülésen az elnök a város idegen megszállása veszélyére mutan 
tott rá. "

Horváth István, akinek vezéri képességei akkor bontakoztak 
ki, az elnök bejelentésével kapcsolatosan azt indítványozta, hogy 
az Ausztriához csatolás elleni tiltakozás megszervezésére propa
ganda-bizottságot kell szervezni, amihez a szövetség választmánya 
nagy lelkesedéssel hozzájárult. így tehát a Soproni Iparósszövet- 
ségböl indult el a város jaolgármesterének vezetésével az a nagyi- 
szabású akció, mely a velencei egyezményhez és Sopron megmen'^ 
léséhez vezetett.

'Eredményesen működött közre a bányászati és erdészeti fő
iskola Sopronban való elhelyezése és megtartása érdekében is.

1922. évi május hó 7-én az iparosok bizalma a titkári tisztségből, 
amelyet már 1911-től viseltenij engem emelt a szövetség elnöki szé
kébe. Elnökségem tíz esztendejében a legmostohább sors az iparos
ságnak jutott osztályrészül. Burgenland elcsatolásával Sopron piaca 
elvesztette «Hinterland»-ját. Sopront, mint határszéli várost legjob»- 
ban érintették a behozatali és deviza nehézségek, yépen ezért erő
teljesen tiltakozott a Szövetség az 1924-es kényszerkölcsönnek az 
állam részéről való igénybevétele ellen. Hatalmas küzdelmet foly^ 
tatott a Szövetség az állami, városi és község közüzemek, valamint 
az országos vásárok megszüntetése ellen. Ezt a tisztséget 1934. 
április haváig viseltem, amikor nagyfokú kamarai elnöki teendőim 
miatt ezen tisztséget tőlem Weidinger István társelnök vette át, 
akinek szintén nehéz feladat jut a mai nehéz viszonyok között az 
iparosságnak védelmezésében.

Az iparosság útja az elmúlt húsz évben tövises, nehézségek
kel és küzdelmekkel teli út volt. A mai kormányzat kezdi belátni, 
hogy az iparos mostohagyermekként tovább nem kezelhető.

Székely Géza.

'V,



94

Húsz esztendő Sopron zenei életéből.
( 1914— 1934.)

írta; Kárpáti Sándor,
zeneszerző.

Mint minden kultúra, nyilatközzék az akár irodalomban, vagy 
művészetekben, akiár tudományokban, nagy társadalmi ténykedér 
sekben, úgy a zenei kultúra is élő valóság, amelnek az idők, korsza- 
kok, sőt a politikai és társadalmi változások forgatagában is sajábois 
életjelenségei vannak.

A koroik szellemi áramlatai szülik az új eszméket; az új irár 
nyoknak vezéremberei akadnak, új kifejezési formák és színek, új 
stílűsiok alakulnak. Ami tegnap még «Zukünftmusik» volt, ma már 
«elavult romanticizmus'), s a ma vajúdó keresése már hallani véli 
az «új klasszicizmus» zenei nyelvét, amely az ősi népzene elemeiből 
alkotja meg az új stílust, új formát, szóval az új zenéit.

Bár Sopron zenei életében is állandó hullámzás észlelhető s 
Városunk régi és fejlett muzikalitása fogékonyságlot mutatott az 
új és legújabb irányzatok iránt is, akíár nyugat felől jlöttek azok 
Debussy, Rauvel, De Falla stb.), akár az ország szívéből (Bartók, 
Kodály), vagy még keletebbről (Stravinsky) — a mi zenei beájlított- 
ságunk mégis inkább a konzervativizmus felé hajlik. Ezen nem 
kell megütközni, mert ez nem maradiságot jelent, hanem a régi 
nemes tradiciókhoz való hűséget és ragaszkodást. De csodálkozni 
sem lehet rajta, hisz Sopron, mint a Kelet-Nyugat kapuja Bécs 
felé, az örökké zenélő Bécs felé mindig is tárva volt. s ez a zenei 
metropolis, amely magáénak vindikálja a nagy klasszikus triászt: 
Haydnt, — Mozartot. — Beethovent és büszke örömmel kisajátít
hatja Schubertben és Brahmsban a romantikusokat is: még ma 
is inkább vonzódik ezek felé az örökéletű stílosok felé, mint az 
akármilyen hangzatos «izmussa»-sal elkeresztelt újszerűségekhez. A 
magyarázata igen egyszerű: amott nagy alkotások, őszinte átérzés,- 
ből fakadt ps plasztikus formájukban is könnyebben hozzáférhető 
igazi remekművek emelik az embert magasabb szférák felé. Emiatt 
pedig kis kaliberű vagy rövid lélekzetű művecskékben nyilatkozó 
lelki vajúdások, nyugtalan keresések, formai és hangzási szerte
lenségek inkább a kielégítetlenség érzését váltják ki a hallgatóságban.

Aki városunk kultúréletét valóban ismeri, az tudja, hogy itt a 
magasabb zenének régtől fogva nagy törzsközönsége volt. Nemcsak 
lelkes hallgatósága, hanem mindenféle hangszert is kultiváló mií- 
zsikusa. Talán sehol más vidéki városban nem lehetett annyi jó, 
rendszeres és magas nívójú házi zenélést hallani, mint ép Sopronr 
ban. S mi emlékszünk még nemcsak egyesekre, hanem egész csa
ládokra is, akiknek állandó bérletük volt a bécsi filharmóniai han^ 
versenyekre s nem mulasztottak el egyetlen prömiért siem a Hof- 
operben. A világot járó művészek pedig el-ellátqgattak Sopronba 
is... mert itt nagyszámú megértő és lelkes közönséget találtak. Innen 
datálódik az a szívesen hallott és sokszor idézett szállóige: «Sopron 
a zeneváros».
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Sopron igazi és sajátos zenekultúrájának a fotográfiájához tar
toznak a helybeli születésű vagy itt letelei)edieitt vagy innen szárnyra 
kelt előadóművészek, a helybenlakó s itt működő zeneszierzők és 
pedagógusok, a különféle ének és zeneegyesületek, alkalmi alakular 
tok. zenekarok és nem utolsó heljen az újabban ismét örvendetes 
lendülettel megindult jó házizenélés. Az itt járt hazai és külföldi 
művészeknek hangversenymüsora, melyben a mesterek mindenkor 
a hallgatóságnak ízlését és megértését is honorálni akarták, szintén 
élénk fényt vet városunk! zenei kultúrfokára. S mindjárt itt előliárói- 
ban némi büszkeséggel leszögezhetiük. hogy a nemes veretű, akár 
klasszikus, akár romantikus muzsikának Sopronban régtől fogva 
tekintélyes számú törzsklözönsége volt és van ma is.

I. E l ő a d ó m ű  vészek.  Igazi tözsgyökieres előadó művészünk, 
akit nemcsak koránál, hanem egyéni értékénél fogva is a legelső 
hely illet meg: Al t d ö  r f er  Viktor, a zongora és orgona kitűnő 
mestere. Itt született a soproni evang gyülekezet egyik parochiális 
épületében (1860-ban), itt is érettségizett s édesapjánál, a nagyhírű 
egyházi karnagynál megkezdett zenei tanulníányait a híres lipcsei 
konzervatóriumban fejezte be. Közel egy félszázadon át egyházi 
karnagya és orgonistája volt a gyülekezeténekj művészetével ki
fogyhatatlanul bőkezűen és mindenkor teljesen önzetlenül gyönyör
ködtette hallgatóságát akár a templomban, akár a hangverseny- 
teremben (művészi honoráriumot sohasem fogadott el!). A kamarat- 
zenének is ő volt az oszlopa, akinek otthonában ma is a legr- 
nemesebb értelemben vett házi zenélés folyik. Mint mesteri kísérő 
számtalan művésznek a sikerét mozditotta elő konzseniálitásával. 
A szomorú háborús időszakban pedig úgyszólván minden jótékony- 
célú megmozdulásban az ő illusztris nevével találkozunk. Zeneszer
zői tevékenységet nem fejtett ki, bár gazdag invenciójában minden 
ünnepi és vasárnapi istentisztelet alkalmával gyönyörködhettek hall
gatói 'szebbnél-szebb orgonafantáziái és művészi rögtönzései révén., 
1932-ben nyugalomba vonult, zenepedagóigiai működését is a mini
mumra redukálta, de művészetét még ma is töretlen kedvvel és 
önzetlen készséggel minden nemes ügy szolgálatába állítja. Az ő 
és nagynevű atyja, Altdörfer Keresztély nevét egy tekintélyes zemer 
iskolai ösztöndíj alapítvány örökíti meg.

Dr. L e i c h t  Józsefné Schuller Józsa Erdélyből, Segesvárról 
szakadt ide. Igen muzikális evang. lelkészi családból származik* Mű
vészi oklevelét Leipzigben szerezte a világhírű Teichmüller profesz- 
szornál. Sopronba 1921-ben került, amikor szintén igen muzikális 
férje itt ügyvédi irodát nyitott. Első fellépése 1923-ban volt, amikor 
igen komoly műsorban, mint vérbeli s nagyműveltsiégű zongora- 
műyésznő mutatkozott be.

Zongoraművészeink sorában méltó helyet foglalnak el: C h r i s 
t i an Elza (előbb Dr. M a r c s ekné,  majd második férje után, Dr. 
H e r n f e l d  Pálné, aki zenetanári képesítését Bécshen szerezte. 
A soproni zeneiskolának elismert, kitűnő nedagógája s maga is ki
váló mesternője hangszerének. Nemcsak mint szólista aratott már 
ismételten nagy sikereket, hanem a kamarazenében is kiváló.

H a n i f f e l  Emilia és Dr. V e ll  a c s i c s  Viktorné a budapesti 
orsz. zeneművészeti főiskolán képesített zenetanárok, mint lelkiisme
retes és kitűnő o<ktatók bizonyítják be értékes tudásukat a zene-
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iskolánki zongora-szakosztályaiban. A nyilvánosság előtt ritkábban 
szerepelnek, mint stílusos előadó művésznők.

Zenei értékeinkhez sorozhatjuk joggal a fiatal F l ó r i á n  Györ
gyöt is, kinek nincs u^yan akadémiai oklevele, de pianista készséglét 
és nagy muzikalitását gyakori pompás szereplésével bebizonyította. 
Zenei képzettségét szülövárosábanj Pozsonyban szerezte. Ma aki 
egyébként kir. kultúrmérnök^ Sopronnak egyik legkitűnőbb zon
gorakísérője és kamarazenésze. A soproni S ch ö nb  e r  g e r  Zsuzáij 
Ígéretes zongoraművésznő idegenbe szakadt. Ma Pécsben él.

A vonóshangszert játszó művészeinknek Z u p á n c i c  Miklós 
Károly volt a nesztora. Károly városban (Horvátország) született 
(1857). a zágrábi zeneakadémián tanult s mint színházi muzsikűs a 
80-as évek végén került Sopronba s az évek során a helyi zenekultú
rának igen érdemes faktora lett. Zeneiskolájában egész generációt 
nevelt a komoly muzsika* különösen a kamarazene szeretetére. Bár 
maga nem volt virtuóza kedvelt hangszereindk: a hegedűnek, gor
donkának és brácsának, gyakran találkozunk nevével a soproni 
hangversenyek műsorán. Haydn—Mozart—Beethoven-nek rajongója 
volt. Egy vonósnégyes klubot alapított, amely évtizedekíen keresz
tül lankadatlan lelkesedéssel ápolta a klasszikusok művészetét. Ya- 
sárnaponkint rendszeres kamarazenélést tartott a növendékeivel s 
velük évente nagypénteken átrándult a közeli Kismartonba, hogy 
a Haydn sírját magába rejtő begyi templomban eljátsza a «Krisztus 
hét szava a keresztfán» című magasztos kompozíciót. 33-szor ismé
telte ezt a szép kegyeleti aktunst, melynek emlékét a Haydn—Mo
zart—Beethoven klub jelenlegi vezetőjének, Klavszky Henrik kar
nagynak bőkezűségéből egy szép márványtábla örökíti meg a temp
lom kórósán. Zupancic M. K. 42 évig működött itt Sopronban. 1930- 
ban halt meg.

Tanítványainak számát néhány százra lehet tenni. Ezek kö
zül K 1 a f s ky Henrik, H o f f e r Ottó, J a u s z Ottó és Ma n g o l d  Pál 
még ma is értékes tagjai a helyi kamarazene együttesnek, W e d 1 
Frigyes pedig, mint zenepedagógus Bécsben működik sikeresen. 
Zupancic mesternek két idősebb fia, Vilmos és Miklós túlszárnyalva 
atyjukat a maguk szólóhangszerén, ma már neves muzsikus és 
zenepedagógus. Z u p a n c i c  Vilmos itt született Sopronban(1886) 
az evang. líceumban érettségizett (1905) és mint Popper Dávid 
csellóművész tanítványa a budapesti zeneakadémián zenetanári ok
levelet szerzett. Ma Pécset működik sok sikerrel. Z u p a n c i c  Mik
lós (szül. 1890. Sopronban) líceumi érettségije után Bécsben foly
tatta hegedű és cselló tanulmányait és ott is marad az Opera, majd 
a filharmónikusok világhírű zenekarában. Másik két fia; H ü n e r -  
Z u p a n c i c  Miklós és Vilmos szintén muzsikusnak készül s mint 
ilyenek ismételt soproni szereplésük alkalmával rendkívüli tehetsé
get árulnak el. <

A soproni kamarazenélés föllendítésében nagy érdemei van
nak id. B u r e s b  Jenőneki, a Tapolcsányból ideszakadt hegedűsnek 
is. Zenei tanulmányait Lehárral együtt Prágában végezte s itt Sop
ronba letelepedve, még a múlt század végén magánzeneiskolát nyi
tott, ahol hegedűn kívül zongorát, éneklet, elméletet is tanított egy
maga. Néhány tanítványa (Takács Jenő, ifj. Buresch Jenő, Berla 
Károly) idővel erősen túlszárnyalta őt. De mint kamarazenész a
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maga idejében kiváló vezetője volt az együttesénékl A háború utáni 
időszakban tanítványainak a száma már alig biztosította a megélhe
tését s Buresch mester 1921-ben merész dologra határozta el ma
gát: kivándorolt Délameriklába, Buenos-Aires-be, ahova őt két év
vel később fia, ifj. Buresch Jenő zongoraművész is követte.

Ifj. B u r e s c h  Jenő itt született Sopronban (1901) s atyjánál 
megkezdett tanulmányait Varsóban, a lengyel Lalevicznél folytatta, 
aki a tehetséges ifjút előbb Párisba, majd Délamerikába magával 
vitte. Búcsúhangversenyűket mindketten itt tartották Sopronban, 
A Liszt-koncertben Lalevic maga játszotta a második zongoraszó
lamot.

Érdekes, hogy id. Buresch Jenőnek, a hegedűtanárnak még egy 
zongoraművész tanítványa van: a szomszédos Cinfalván született 
T a k á c s  Jenő, aki a soproni áll. reáliskolában érettségizett és 
azután Bécsbe ment a Hochschule für Musik-ba zongora és zene
szerzői tanulmányait folytatni.

Ugyancsak B u r e s c h-tanítván3f volt, tehát innen Sopronból in
dult el B ér la  Károly hegedűművész, aki ma Brémában az Operaház 
hangversenymestere. 1932 őszén került zeneiskolánkhoz B a r a n y a i  
Gyula csellóművéisz. Külföldön is jó híre van s csak hosszabb turné 
után jött haza, hogy itt mint zenepedagógus letelepedjék. Legutóbb 
Szombathelyen működött másfél évig.

Sopronivá akart lenni a háború alatt ittrekedt K r ö s a  Lajos he
gedűművész is. Itt tengődött nagy nélkülözések közt s mire gyökeret 
vert volna, 1918-ban hirtelen elragadta az akkori influenzajárvány.

A szerencsétlen háborút követő bizonytalan helyzetet nagyon 
megsinylette Sopron zenei élete is. A zenekedvelő Z wi n z  Károly 
bankigazgató, dr. M ar e s e k  Tibor tanár és B a l s a y  Vilmos fő
szolgabíró szorgalmazására újra életrehivott Zeneegyesület és annak 
zeneiskolája éveken át nélkülözte a szakszerű vezetést. Végre 1925,- 
ben H o r v á t h  József hegedűművészt hívták meg a hegedűtanszak 
vezetőjéül. Ma ő egyik legértékesebb reprezentánsa a soproni zene
kultúrának. Szombathelyen született (1900. III. 18.J, Pécsett Kürschw 
ner Manónál tanult, majd érettségije után az orsz. Zeneművészeti Fői
iskolán lett Kemény Rezső professzornak tanílván3 'a. A hegedűmű
vészi tanulmányait végezve három évig. a magy. kir. Operaház zene
karának volt rendes tagja. Onnan hívta meg dr. Marcsek Tibor, zene»- 
iskolánk akkori vezetője Sopronba. Horváth Józsefnek úgy művészi, 
mint rendkívül eredményes zenetanári ténykedéseit, közönségünk 
s a Zeneiskola intézősége azzal honorálta, hogy 1929-ben megválasz
totta őt az iskola igazgatójává. 0 vezette be a zeneiskolába a rend
szeres, magasabb kamarazenét s hogy ezzel kapcsolatban a nemesiebb 
értelmű házi zenélés szélesebb körökben újra föllendült, az Hor,!- 
váth Józsefnek egyik nagy érdeme. Újabban mint zeneszerzőnek is, 
különösen érdekesen harmonizált dalaival szép sikerei vannak. «Sim- 
fonia vernaica» c., nagyobbszabású zenekari müvét 1927-ben mutatí- 
ták be nálunk jelentős sikerrel.

A tőlünk elszakadt S c h o l z  Jánost (szül. Sopronban, 1903-ban), 
a mi nagy értékeink közé számítjuk. Id. Zupancicnak volt tanítványa. 
A soproni áll. reáliskolában érettségizett s gazdásznak készült Ma«̂  
gyaróvárott. De a zene iránti rajongás mégis felülkerekedett benne 
s az akadémia elvégzése után átnyergelt muzsikusnak. Még budapesti 
zeneakadémiai növendék korában egyre-másra hívták egyes vonós^
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négyesekbe csellistának. Dohnányi mester magával vitte a salzburgi 
ünnepi hangversenyekrej s midőn zenetanári oklevelét is megszerezte, 
a világhírű Róthl-kvartett szerződtette gordonkásnak.

Énekművészeink is szép számmal voltak éis vannak. Első helyen 
kell említenünk Horváthné D e s s e w f f y  Bellát. A magy. kir. Opera>- 
háznak kedvelt művésznője volt a koloratuívszerepekben. Mint Hor
váth József hegedűművész felesége került 1926-ban Sopronba s azóta 
mint kiváló hangversenyénekesnő s a zeneiskola tanára egyaránt ál
talános közkedveltségnek örvend. Az alkalmi helyi operaelőadások
nak és hangversenyeknek nélkülözhetetlen tagja.

Kőszegi F a n g h Frida, az esseni operaház elismert volt művész
nője, bár néha templomi hangversenyeken mint pompás hangú és 
nagy énekkultúrájú mezzoszoprán ma is szerepel, inkább mint zon
gora- és énektanárnő fejt ki eredményes működést. Szintúgy K e r é 
n y i  Adél, aki mint operaénekesnő külföldön is sok sikert aratott s 
aztán a színpadtól visszavonulva, nálunk Sopronban telepedett le.

A jónevű budapesti hangverseny s oratóriuménekesnő, Mi c z e y  
Józsa (Dobos Andrásné) is soproni születésű, tehát a mi értékeink 
közé számítandó. Utoljára a «Teremtés» szabadtéri előadásában mű
ködött közre mint magánénekes (1932).

A mieink közé számítjuk B á t h y Annát, a budapesti opera 
elsőrangú művésznőjét is, aki most is szívesen el-ellátogat hozzánk, 
szüleinek látogatására s egy,-egy fényes sikerű soproni koncertre.

F r i e d l  József, a tőzsgyökeres soproni és széphangú tenorista 
Bécsben folytatta a Fangh Fridánál megkezdett énektanulmánjait. 
Szép haladást tett s már operaszerepeket is tanult, amikor művészi 
pályája egyszerre kettészakadt: megnősült s visiszatért Sopronba 
ősei foglalkozásához, a gazdálkodáshoz. Brennbergben született Horn 
Józséf, aki ma Nürnbergben operáémekes. Itt hallottuk először ziengő 
basszusát.

Solymossyné Wo l f f  Jussi, az olaszországi mesteriskolákat vég
zett énekművésznő, sajnos, csak ritkán hallatta itthon drámai szop
ránját, a soproni születésű S z i l v á s i  Margit pedig csak legmab;- 
ban tűnt fel mint zeneakadémiai növendék pompás hangjával. 0 is, 
miként nemrég a rádióban is sűrűn szereplő s atyja révén soproni 
származású E i t l e r  István fuvolaművész a jövőnek szép Ígérete.

II. Z e n e s z e r z ő k .  Sopron zenekultúrájához tartoznak az al
kotóművészek is. Vannak elég szép számmal, hol helybeli születé,- 
süek, hol idetelepültek, hol olyanok, akik csak futólag töltöttek itt 
e ^ p á r  esztendőt aztán elvitte őket tőlünk az ambíció vagy az idők 
sodra. i

Ezek között mint nesztort és igaz sopronit a zenekedvelő patri
cius családból származó medgyesi S c h w a r t z  Jenőt kell elsősor
ban említeni. Katonai pályára lépett, de akadémiai tanulmányai meh 
lett ráért a zenélésre is. Bruckner Antalnak volt tanítványa. Kom
ponál^ zsoltárokat, egyházi zeneműveket, kórusokat s egy nagy
stílű operát: «Sappho». A nagymüveltségű muzsikus itt él Sopronban 
mint nyug. tábornok.

K á r p á t i  Sándor Vasmegyéből származott ide 25 évvel ez
előtt. 1872-ben született Kőszegen. Sopronban, majd Budapesten ta
nult, ahol 1893-ban polg. isk. nyelvszakos tanári, 189!>ben közép
iskolai és tanítóképzői zenetanári oklevelet, majd jóval később a 
magy. kir. Zeneművészeti Főiskolán zeneszerzői végbizonyítványt
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szerzett. Komponálással már ifjúkorában foglalklozo'tt, igazi alkotó 
munkálkodása azonban a Sopronban való letelepedésével kezdődik. 
Sok mindenfélét írt — zongora, hegedű és orgionadarabokat, kamai- 
razenét, szimfóniát, dalműveket, utóbbiakat, sajnos, szintén csak a 
zenei tarsolya számára). Azonkívül zeneesztétikai tanulmányokat, 
egy népisklolai Enekeskönyvet, preludiumgyűjteményt (mindkettő 
nyomtatásban is megjelent) és számtalan műdalt és kórust. Sok 
pályadíjat nyert s művei előkelő mesterek hangversienyműsorán is 
szerepelnek. Sopronban kiét Ízben tartott szerzői estet, mindenkor 
szép sikerrel. Régebben mint ziongorakísérő is gyakran sikeresen 
közreműködött a helyi hangversenyeken. A soproni evang. tanítóf 
íiiépzőne-k 20 ©ven át volt zenef- és német nyelvtanára.

Az érdemes soproni zeneszerzőkhöz tartozik S t r i z l  József is. 
bár ő is idegenből jött (192Q-ban) s csak azután telepedett meg itt 
állandóan, miután mint katonakarmester nyugalomba vonult. Bril- 
liáns hangszerelő, rengeteg sok könnyebb fajsúlyú muzsikát írt 
át kisebb-nagyobb zenekarokra. Komponált indulókat táncdarabo
kat s egyéb katonazenekari műsordárabokat is. Elefenek főműve 
a «Hősi szinfónia», egy nagyobb stílű, pompás felépítésű és giazdagon 
hangszerelt programmatiküs kompozíció, melyet 1923i-ban mutattak 
be itt Sopronban igen nagy sikerrel. Súlyos és tragikusvégű szem
baja nemrégen véglegesen kivette kezéből az irótolTat.. Sopronban 
mintegy 10 évig működött.

Nagy értékünk volt még néhai K a p i  Gyula ny. tanítóképző 
intézeti igazgató, az országoshírű protestáns egyh. zeneszerző, aki
nek működése azonban a most vázolandó időszakban már csaík ré
gebbi gyűjtemények sajtó alá rendezésére szorítkozott. Meghalt
1923-ban.

B o r s i c z k y  Ottó kanonok, 1927_ben telepedett le Sopronban, 
mikor raint tanítóképző int. zenetanár nyugalomba vonult. Képzett 
és finom Ízlésű muzsikusj akinek hangulatos zongoradarabjai és 
orgonapreludiumai, de különösen az ovodák és népiskolák számára 
írt kedves dalocskái nagy kedveltségnek örvendenek. Lantját már- 
már szegre akasztotta.

A háborús idők alatt rövid ideig itt tartózkodott s működött 
mint zeneszerző V a g y o n  Géza, akinek a «Fatime» című zenei pan
tomimjét itt mutatták be soproni szereplőkkel 19171-ben. Továbbá 
K o s á r y  János, aki pár évig átmenőleg kisegítő tanár volt az evangl. 
tanítóképzőben. Mint zongoraművész is bemutatkozott egy szerzői 
estje keretében.

Két év óta itt működik mint zenetanár és zeneegyesületi karl- 
nagy dr. G á r d o n y i  Zoltán. Budapesten született (1906), főgimnáh 
ziumi érettségit tett s egyúttal a zeneszerzést is hallgatta a magy. kir. 
Zeneművészeti Főiskolán mint Weiner Leónak és Kodály Zoltánnak 
tanítványa. A fővárosi Ferenc József zenei ösztöndíj nyertese lett 
s azután Berlinben folytátta egyetemi és zenei stúdiumait. Schering 
Arnoldnál, von Hornbostelnél és Hindemithnél. Ugyanott zenei dokh 
torátust is szerzett a «Magyar stílussajátságok Liszt zenéjében» c. 
német nyetven írt disszertációjával. Kamaraszimfóniáját, nagy zene
karra írt szvitjét, vonós trióját, kantátéját Münchenben, Berlinben 
és Budapesten is előadták. 1931 óta karnagya a Liszt Ferenc Zene
egyesületnek.
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Ugyancsak Kodály-tanítvány az egy évvel ezelőtt Sopronban 
letelepedett K o r i k - J ó n á s  Dezső. Budapesten született (1900-ban). 
Főiskoláit Zilahon végezte, majd a magy. kir. Zeneművészeti Főiskoi- 
lán zeneszerzési és karmesteri vizsgát tett. Négy évig vezette a győri 
4-ik h. gy. ezred katonazenekarát igen sok sikerrel és tehetséggel. 
Hangulatos szerzeményeit a múlt évben a budapesti rádió gyakran 
tűzte ki műsorára. Sopronban a leventezenekar karmestere lett 1933r 
ban. Még ugyanaz év áprilisában lépett először a soproni közönség 
elé az általa szervezett városi zenekar bemutatkozásával leredményes 
sikerrel. Igen kiváló és a maga nemében egyedülálló zenei szaki- 
könyvvel gazdagította a zeneirodalmat.

A Budapesten mint zenetanár és egyházi karnagy működő 
K r á l i k  Jenő soproni születése révén (1906), szintén a mieink közé 
tartozik. Már mint «licista» komponálgatott. Majd Budapestre ment 
s a Zeneművészeti Főiskolán hallgatta a zeneszerzést Kodálynál és 
Siklós Albertnél és tanítványa lett Zalánfy Aladárnak, az orgona 
mesterének is. Különben mint egyházi zeneszerző tűnik fel formás 
és harmóniai tekintetben újszerű kompoziciójával. A rádió gyakran 
közvetíti Králik Jenő kórusait, orgonaműveit a budapesti Deákkéiri 
templomból.

Csendben, minden feltűnés nélkül kompoinálgat H a l m o s  Ala
jos rk, tanító is, akinek miseénekei, prelúdiumai ,és dalátiratai igen 
stílusosak.

Zenei kultúrképünk nem volna teljes, ha megfeledkeznénk am 
nak köimyebb, derűs színeiről. E színekhez számítom (még pedig 
néha komolyabb értékeléssel is) az ú. n. nótaszerzőket, akiknek 
melódiái sokszor csak rögtönzött cimbalomjáték közben vagy heget- 
dűszóval (egyújjú) zongorázással, nóta-., sőt csak füttyszóval szület
nek. Sopronban ilyenek is vannak,, sőt sikerrel munkálkodnak, mint 
pl. dr. ö s t ö r  Lajos, B a d i t z  József, a Budapestre eltávozott B a
b i t s  László.

HL Zeneegyesületek. Az egyesületek közt a díszhely az immár 
105 éves L i s z t  F e r e n c  Z e n e e g y e s ü l e t e t  illeti meg. Ezelőtt 
20 évvel ép egy dicsőséges múlt után beállott krízisben vajúdott;. 
Nagynevű vezetője, dr. K o s s o w  Jenő, mint pozsonyi egyházi kar
nagy már csak elvétve jött hozzánk egyleti koncertet betanítani, 
esetleg dirigálni. Már-már válsájg felé fordult az ügy, amikor előt- 
állott e^y lelkes ember, a zenekar hegedűse és dalosa, Z w i n z Kái- 
roly s ^ére állott az elcsüggedt társaságinak.

Kapacitált, gyűjtött tagókat, átmentette az egylet gazdag kotta
tárát és hangszereit a Schlaraffiába (mint védett helyre,^ amelyet a 
kommunisták is megkiméltekj, majd “kezébe vette a dirigensi pálcát 
s próbákat tartott, előbb csak az énekesekkel, maid a zenekarral is. 
Ámbár dilettáns volt, de a lelkes rajongók tiszteletreméltó fajtá
jából, lassan-lassan beletanult az önként vállalt karnagykodásba s 
másfél évtizeden át nagy rutint szerzett. Ezt úgy a hangversenyi- 
teremben, mint a templomi szereplések alkalmával (misék, egyházi 
hangversenyek) eléggé bebizonyította. A Zeneegyesület nívója is egy
re magasbabra emelkedettj műsora a régi kipróbált mesterművek 
mellett kiter^eszkedett az újabb mesterek (köztük magyar zeneszer
zők) alkotásaira is, és 1929-ben, amikor az egyesület 100 éves jubi
leumát tartotta, e ^  országf-világra szóló nagyszabású hangverseny
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nyel dokumentálta az idesereglett korifeusok és zenei kapacitások 
előtt ambícióit és képességéit.

Zwinz Károly különösen a zenekarra helyezett nagy súlyt s 
hogy ennek sikere biztosítva legyen, állandóan 16—20 (néha még 
több) bécsi filharmonikus működött közre a zeneegyleLi koncerteken. 
Zwinz Károly karnagyi karriérje, alig pár hónappal a jubileumi 
hangverseny után hirtelen kettészakadt, mivel Sopronból elköltö
zött. Nevéhez fűződik a Liszt Ferenc Zeneegyesületnek egyik legí- 
fényesebb nekilendülése, amely éppen a jelen krónika időszakába 
esik. I 1

Utóda, dr. G á r d o n y i  Zoltán, az új tanítóképző intézeti zene
tanár lett. ^ki karnagyi rátermettségét azzal igjazoíta. hogy mindjárt 
működése elején Liszt Ferenc Erzsébet-legendáját adta élő zenekíséi- 
rettel. Helyettese H o r v á t h  József zeneiskolai ^azgató, aki a sop
roni zenekultúra elvéből kiindulva, inkább madrigálókat és kisebb 
apparátust igénylő kamarazenekari műveket tűz ki programmjára,

Horváth Józsefnek ala.pítása a Soproni Kamarazenetársaság. 
Tagjai az alapítón s egyúttál primáriuson kívül Hoffer Ottó (2. he
gedű), Adorján (Engisch) Árpád és Jausz Ottó (brácsások), Scholz 
János, utóbb ifj.Zupancic Miklós (csellósok). Klafszky Henrik (nagy
bőgő) és Flórián György (zongora). A kitűnő együttes, amelynek műr 
során a klasszikus, romantikus és modern kamarazeneirodalom 
gyöngyei szerepeltek, 193S-ban beleolvadt a Liszt Ferenc Zeneegyei- 
sületbe. Megbecsülhetetlen érdeme, hogy a komoly zenét veszé;- 
lyeztetö jazz^ és slágermuzsika áradatából visszavezette Sopron kö
zönségét a magasabb zene üdítő forrásához.

Zeneegyesületünknek szinte elválhatatlan része az általa fenn- 
tartott zeneiskola. Ez az intézet 1914»-ben még teljesen stagnált. 
Zwinz Károly, dr. Marcsek Tibor és Blaschek (Balsay) Vilmos keltet
ték életre a kommun bukása után. Egy ideig hárman maguk vezették 
és irányították felváltva az intézetet, amelynek tanárai kezdetben 
Haniffel Emilia, dr. Vellantsits Viktorné, dr. Marcsek Tiborné és 
Lenk Mária voltak a zongoraszakon, a hegedűszakon id. Zupancic 
Miklós Károly, dr. Marcsek Tibor és Printz Gizella, majd mikor az 
iskola csellószakkal is bővült, Eisler (Erdész) Mihály s az ő távozása 
után ifj. Hübner-Zupancic Miklós, ma pedig Baranyai Gyula. 1925 
szeptember havában Horváth József lett a hegedűszak mestere, majd 
pedig, amikor az iskola fennmaradása állami engedélyhez lett kötve 
s ezzel kapcsolatban zeneakadémiát végzett, okleveles szakember 
vezetésétől tétetett függővé, a zeneegyesület, mérlegelve az iskola 
fontosságát, és komoly misszióját, 1931-ben Horváth Józsefet bízta 
meg a zeneiskola igazgatói teendőivel. Azóta ez az intézet a soproni 
zenekultúrának szépen fejlődő faktorává lett. A tananyag telje
sen a Zeneművészeti F’őiskola megfelelő anyagához alkalmazkodott, 
Dessewffy Bella révén bővült az iskola énékszakkal is, majd nagyh 
bőgőt, fa- és rézfuvókat s intenzív kamarazenét is beleillesztettek q 
rendes tárgyak közé. A növendékek száma elég nagy, vizsgahang
versenyei egyre nivósabbak lesznek. -

Zeneegyleteink közé tartozik az 1893-ban alakult, .tehát már 
több. mint negyvenéves G i t e r a e j y l e t  is., amely Ma y e r  Frigyes 
zenei vezetésével kitartóan műveli a zenélésnek ezt az ágát és évente 
nagy népszerűségnek örvendő estélyeket rendez.
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D a l o s e g y e s ü l e t e k .  Olyan egyesületúnkj amely tisztára a 
kórusban való éneklést műveli, van elég szép számmal 6s néha te
kintélyes karral. TVIindegyik a most vázolt húsz éves időszakban ismé
telten karnagyválságokklal küzdött, hol visszaesett, hol újra föllen^ 
dűlt. s külön»-k!ülön is érdemes tényezője a soproni zenekultúrának*, 
amit évente rendezett szépsikerű dalosestélyéivel s egy-iegy nevcj- 
zetesebb évfordulón rendezett nagyobbszabású ünnepéllyel, eset- 
feg versennyel is bebizonyított. A Sopronmegyei Dalos kerület 1926. 
évi megalakításával (elnökei: dr. Sopronyi-Tnurner Mihály polgáiv 
mester^ és dr. Czillinger József főszo^abíró), a soproni dalárdák 
közös érdekkörbe l^ te k  az Országos Magyar Dalos Szövetséggel s 
példaadó, nevelő hatással vannak az egész vármegye szépen fejlődő 
dalosügyére.

Magyarország legelső önálló férfidalegylete éppen az Altdörfer 
Keresztély alapította soproni D a 1 f ü z é r.,, 1859,-ben indult el «Lie*- 
der-Kran :» néven mint magyarul, németül éneklő együttes s most 
ülte 75 éves emlékünnepét. Karnagya ma Klafszky Henrik, akinek 
a vezetése alatt a jóhangú és sole sikert látott egyesület új felvirág^ 
zás felé tart. A Dalfüzérből sarjadt ki a színmagyar tendenciájú 
S o p r o n i  M a g y a r  F é r f i d a Ik ö r, .amely 50 éves jubileumát 
1925-ben tartotta. Ugyanakkor folyt le itt az O. M. D. Sz. országos 
dalosversenye is 107 magyarországi dalárda részvételével, nagysza
bású ünnepi műsorral, amelyen a Férfidalkör Ki s s  József karnagy- 
gyal az élén nagy sikerrel szerepelt. A Férfidalkör Sopron város 
megmagyarosodásának egyik érdemes tényezője s hazafias megmoz
dulásainak most is elmaradhatatlan hangadója. Kiss József lemon
dása után Peschkó Zoltán orgonaművész vezette a Férfidalkört. Je
lenlegi karnagya Téby Mihály líceumi tanár.

Dalosegyleteink közt korban a S o p r o n i  G a z d a p o 1 g á r o k 
Férfidalosegyesület következik, amelynek szintén már közel 50 *esz- 
tendős múltja van. (Alap. 1887-ben). Újabban nagyobb teret nyitott 
a magyar dal kultuszának is. Karvezetői a legutolsó kél évtized alatt 
K i n d  1 er  Mihály, A m m i n g e r  Kálmán iés K a s z t n e r  Samu evang. 
tanítók voltak.

A soproni C o n c o r d i a  Férfidalosegyesület, amelynek vezetője 
S t r u g l i t s  József rk. egyh. karnagy, világi zene mellett az egyházi 
énekeket is kultiválja. A kebelében fennálló templomi énekkar szol
gáltatja vasárnapokon és kivált nagy ünnepeken a Szt. Mihály, bel
városi és Szt. Lélek-templomokban a szertartásos énekeket és ad 
elő zenés miséket. Említésre méltók a «Teremtés», a Nelson-mise és 
Mozart-rekviem ismételt nagyhatású előadásai.

A soproni munkások T e s t v é r i s é g  Dalárdája szintén régebbi 
keletű. (Alap. 1904). Karnagya előbb R a d ó István volt, akinek utó
da A m m i n g e r  Kálmán, az evang. gyülekezet egyh. karnagya lett. 
0 vette át Altdörfer Viktortól az évtizedes^ gazdag múltú evang. egy
házi vegyeskart is.

1920 november havában Kárpáti Sándor egy nagyobbára tiszt
viselőkből, tanárokból és tanítókból álló új férfikart szervez, amely 
a L i s z t  F e r e n c  D a l o s  k ö r  nevet veszi fel. Két évig szép fejlő
déssel működik^ de mikor a soproni népszavazás hírére egyes intéz
mények eltávoznak Sopronból, a Daloskör tisztviselő tagjaiból szá
mosakat áthelyeznek, a Liszt Ferenc Daloskör elveszti tagjainak 
nagy részét s 1923 elején feloszlik.
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Ifjabb alakulás a H a l m o s  Alajos kath. tanító vezetése alatt 
álló I p a r o s - d a l á r d a  (vegyeskar).' Az 1932-iki kerületi dalosver
senyen díjat nyert.

Z e n e k a r o k .  A soproni helyőrségek régtől fog^a volt állandó 
katonazenekara. 1914-ben Wirnitzer János volt a karnagya, aki nivós 
müsorú térzenékkel szórakoztatta a soproni közönséget. A soproni 
zenekarral együtt ő is a harctérre ment. Az összeomlás után a zene
kar is visszatért. Ekkor már Stritzl József volt a vezetője. Az ő utóda 
D i 1 m a n n Antal lett. 1932-ben, sajnos, elvitték tőlünk Szombat
helyre. Helyét az újabb keletű levente-zenekar hivatott elfoglalni. 
Előbb Bartos Frigyes vezette, most Korik-Jónás Dezső (a 4. honv. 
gy. ezred volt karnagya), az oktatójuk és vezető karmesterük.

Kisebb igényeket s főleg alkalmi célokat egészen jól kielégít 
a hadastyánok zenekara is, amely L a k i t s  Frigyes karnagy vezetése 
alatt szépen fejlődik.

IV. H a n g v e r s e n y e k .  Mint mondottam a tápot e házi zene- 
kultuszhoz a gyakori nyilvános hangversenyek is adták. Hégente 
Sopronban jóformán minden világhírű zene- és énekművész megfor
dult, mert itt mindig megértő és lelkes publikumra talált. Az utolsó 
évtized egyre növekedő gazdasági válsága (s talán a rádió általános 
elterjedése is) nagy visszaesést eredményezett. Nagynevű meste
rek hangversenyezése minimális anyagi eredménnyel, sőt nem ^y - 
szer ráfizetéssel végződött. De egyes «szenzációk» mégis megmolz- 
gatták a közönyös vagy csak takarékoskodó publikumot s telt házat 
csináltak. A krónikás, ha minden egyéni szereplést, egyesületi, alkal
mi (s rendesen jótékony célú) hangversenyt a műsorával együtt fel
sorolna. igen tekintélyes statisztikát nyújthatna Sopron húsz esz
tendei zenei 'forgalmáról». De a kultúráról akarván tükörképet adni, 
megelégszik a legfontosabb, legérdekesebb és egyúttal legértékiesebb 
eseményekkel r, jelenségekkel. Itt azonban nem szabad megfeled
kezni a Frankenburg Irodalmi Körről sem, amely az irodalom fej
lesztése mellett a művészetek ápolását is programmjába foglalta s 
alapszabályszerű estélyein rendszerint zeneművésziekiet is szerepel
tetett.

Op e r a .  O p e r e t t e k .  A dalművek iránti érdeklődés nálunk 
régi keletű. Ezt a helyben állomásozó színtársulatok azonban csak 
csekély mértékben elégítették ki. Ügy a magyar, mint az alkalmi né
met operaelőadások legtöbbnyire harmad-j negyedrangú főszerep
lőkkel hiányos zenekarral és kórussal^ fogyatékos díszletezéssel és 
pongyí'Ia rendezéssel csupán sokszor hallott operákat hoztak a kö
zönség elé (Traviata, Trubadúr, Tosca, Parasztbecsület).

S itt a legnagyobb elismeréssel megemlékezünk egy lellcesen 
és szépen indult vállalkozásrólj a Soproni Operagárdáról. Kóh Fe
renc, a jóhangú tenorista verbuválta össze városunk társadalmá
ból. Az Operagárda meg is alakult 1930-ban. Kóh Ferenc volt a ren
dezője, Dillmann Antal a zenei vezető, a magánszerepék betanításár 
ban Dessewffy Bella segédkezett, a kórusnál Struglits József. A 
30—40 tagú karban nemcsak dalárdáink egyes tagjai, hanem lelkes 
műkedvelők, sőt képzett muzsikusok is résztvettek. Csakis egy-egy 
főszerep éneklésére hívtak meg fővárosi művészt. A zenekar részben 
katonazenészekből, részben társaságbeli műkedvelőkből állott. Né
hány hónapi szorgalmas tanulás után az Operagárda már kiállhatott 
a Bigolettóval, majd a Szevillai borbéllyal s utóbb a Trubadúrral.
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Ugyancsak ez a gárda egly 100 tagú vegyeskarrá bővülve, adta elő 
szabadtéri előadásban Haydn «Teremtés» c. oratóriumát.

V. K r ó n i k a .  A soproni zenei élet fontosabb s kimagaslóbb ese
ményei ezek: ,

1914 január 8-án Kossow Jenő dr. dirigált a Zeneegyesület hang
versenyén. Ugyancsak január havában Küry Klára, Perczel Sári és 
Feledi Boriska vendégszerepei dr. Márffy színtársulatánál, majd 
később Krammer Teréz operaénekesnő is a Bőregérben. — 24-én a 
Frankenburg-estélyen Wasilkovska Ida zongorahangyersenye.

Februárban Beréjiyi Aladár budapesti zongoraművész szere
pel a Frankenburg Körben.

Márciusban Polgár Károly színtársulata a Mignon c. operát 
játsza. — 28-án dirigált itt utoljára Kossow Jenő. A Z. E. hangverse- 
.nyén a Wiener Männergesangverein tréfás vokálnégyesie is föllé
pett. — 29-én a Haydn-Mozart-Beethoven Club tartott egy Haydn- 
matinét. Utána a háború kitöréséig alig volt nevezetesebb zenei 
esemény, de november végén már az első jótékonysági koncertet 
tartották Altdörfer mester közreműködésével az evai^. templom
ban. Decemberben egy másikat (a H-M-B Club és a «Dalfüzér»-rel 
együtt).

1915 februárban egy Frankenburg-estélyen szerepelt Mohr Jenő 
neves zongoraművész. — Márciusban templomi hangverseny volt Alt- 
dörferrel és Zupanciccal.

4916 január végén és márciusban Steiner Ferenc, a magyar 
származású bécsi kamaraénekes lép fel Gelbard Margit zongoramű
vésznővel együtt egy-egjy jótékony célú hangversenyén. — Március, 
április és május hónapokban kamarazene-ciklusok vannak Altdörfer 
és Zupancic mesterek, továbbá Stráner Mici, Wasilkowska Ida, Kof
fer Ottó és Mandl Frigyes közreműködésével. — A Frankenburg 
Körben először szerepel dr. Marcsek Tibornó, Christián Elza. — 
Április 1. Burmester Willy utolsó soproni koncertje. — Á.pr. 11. 
Svardstrőm Valborg énekel itt utoljára. —- Júliusban feltűnik Guidó 
Peters népf. főhadnagy, a gráci születésű, klasszikus Beethoven-ját
sző. Novemberben lép fel először Sopronban Kerékjártó Duci he
gedűművész.

1917. Január havában négy estén színre kerül Vagyon Géza ze
nés mimodrámája csupán soproni közreműködőkkel. — Február
ban Peters Guidó mutatkozik be egy színházban tartott koncerten. 
— Egy májusi muvészestélyen halljuk Székelyhidy Eerencét, Rácz 
Ernát. Marschallkó Rózsit és Dienzl Oszkárt, Sulzert és Altdörfer 
mesterünket. — A hangversenyek egyre ritkábbak lesznek. Októbiei’ 
23-án egy, a Vöröskereszt javára rendezett színházi estélyen hang
versenyez Peters Guido az itt állomásozó Mandl Frigyes százados
sal (heg.). — Novemberben ifj. Buresch Jenő és Takács Jenő együtt 
szerepelnek a Frankenburg Körben. — December 15-én jótékonycélú 
hangverseny Tavnay Alajos, Thoman István, Marschalkó Rózsi és 
Székelyhidy Ferenc fellépésével.

1918. Februárban a FrankenbUrg Kör tart egy felolvasó estiét, 
amelyen Altdörfer mester, Zupancic M. K., Zwinz Károly és Lévay 
(zong.) egy Beethoven-kvartettet játszanak. — Az országszerte grasz- 
száló spanyolnátha elragadja Krösa Lajos hegedűművészt.

1919. A Gazdapolgárok Dalosegyesülete újra megkezdi műkö
dését. — Január 25nén a Frankenburg Kör bemutatja Payr Sándor
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«Zrínyi prókátora» c. drámájának egyes részleteit, Kapi Gyula ny. 
tanító’iépző intézeti igazgató néhány zeneszámával. — Márciusban 
Dohnányi Ernő, Rubinstein Erna és Fliegl József koncertez nálunk, 
majd Keéri Szántó Imre és Medek Anna. — Júniusban már a vörös 
katonabanda ad sétabangversenyt, júliusban (26-án) pedig egy né
met opera staggione játszik. — Októberben ismét Zwinz Károly 
dirigálja Liszt Missa cboralisát a Zeneegyesületben. — November 
8-án Kosáry János mutatkozik be a Frankenburg Körben és 15-ién 
tűnt fel a brennbergi születésű Horn József nagyszerű basszusa 
egy Move-hangversenyen.

1920. Január hó legfontosabb eseményei: Márkus Lily zongora
estje, Balázs Árpád nótaestje és Kosáry János föllépte mint zene
szerző a Frankenburg Körben. Ugyanott Altdörfer Viktor tanít
ványaival, Józsa Irmával Beethoven C-moll koncertjét zongorázza.
— A színházban három estén ejiymásiután a Gavalléria rusticana 
megy. — Márciusban Zabornáczky Jutka csellóműviésznő koncertje.
— Júniusban egy Kosárj-hangverseny. — Júliusban újra halljuk 
Horn Józsefet. — Augusztusban Zupancic mester vonósegyüttese 
az evang. templomban előadja Haydn «Krisztus hét szavát». — Szep
temberben a varsói mesterével együit hazalátogatott ifj. Buresch 
Jenő ad hangversenyt. — Október 26-án a zeneegyesületi hanglvier- 
senyen Berla Károly játszik. — November 20-án alakul meg Kár
páti Sándor vezetésével a Liszt Ferenc férfikar. 30-án rendez a Z. 
E. dón Klafsky Antal műveiből egy szerzői estét.

1921. Januárban Szende Ferenc és Némethy Elli operaénekesek 
lépnek fel a Frankenburg Körben. -  Februárban a színtársulat 
Hoffmann meséit játsza. — Márciusban Marschalkó Rózsi Mignon 
koncertez (Fbk-Kör) s a Concordia dalose^let Czullik Betty, Mol- 
lay Lujza, Struglits József és Hámrich Lujza közreműködésével a 
Szt. Mihály-templomban adja elő Krisztus hét szavát, a jótékony 
nőegylet koncertjén pedig az Altdörfer-Zupancic-Hoffer trio ját
szik. — Áprilisban Szeghő János zongoraművész első soproni hang^ 
versenye. — Júniusban avatták fel Doborjánban az új Liszt Ferenc- 
emléktáblát. Az ünnepélyen, valamint az aznapi medgyesi dalos
versenyen szerepelt a Liszt Ferenc Daloskör is. Augusztus-szeptem
ber hónapokban az Ostenburc-battaljon zenekara hangversenyezett 
Sopronban. — Novemberben Szanyi Irma zongoraművésznő és Her
mann László hegedűművész Frankenburg-estje. A Z. E. templomi 
hangversenyt rendezett. — Decemberben Takács Jenő koncertje.

1922. A februári Frankenburg-estélyen, a Z. E. bemutatja Kárpáti 
Sándornak két hangulatos kórusát, 20-án pedig klasszikus hangiver
senyt ad. — Áprilisban Micsey Józsa dalestje, májusban a Dalfü
zér énekelte Schubert Deutsche Messe-jét a Domonkos-templomban, 
júniusban pedig Kárpáti Sándor tartotta első szerzői estjét. — De
cemberben Dohnányi hangversenyzett a színházban, a Bűvös va
dászt játszották Bíró Máriával és Koncz Ferenccel.

1923. Januárban Hir Sári, Dienzl Oszkár és a Waldbauer-Ker- 
pel vonósnégyes hangversenyzett. — Februárban volt Slezák Leó 
dalestélye Dachs O. kíséretével. A színházban Bajazzók. — Március 
elején Környei Béla énekelt Sándor Máriával együtt, közepén dr. 
Schipper Emil. — Áprilisban Basilides Mária művészetében gyönyör
ködhettünk. Kárpáti Sándor egyszerre két díjat nyert a Budai Da
lárda pályázatán. A hó végén a Z. E. hangversenye. Májusban mutat-
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kbzott be először dr. Leichtné Schuller Józsa zongoraművésznőnk. 
— Júniusban Lorenz János soproni egyh. karnagy emlékére a Z. E, 
a mester nagy C-dur miséjét újította fel. A Dalfüzér pedig Klafszky 
karnagy vezetésével Schubert miséjét énekelte magyarul. — Augusz
tusban Szekeres Ferenc koncertorgonista hangversenyezett Fangh 
Frida énekművésznőnkkel az evang. templomban. — Októberben 
volt a második Szekeres-koncert, amelyen két Kárpáti-darabot is 
orgonáit. — Decemberben Jadlowker Hermann énekelt a színházban.

1924. Január elején Koncz János hangversenyezett Kósa Qyörgy- 
gyel, a hó végén pedig Kurz Zelma. — Februári estjén a Z. E. a 
Coriolán-nyitányt és Goldmark Falusi lakodalmát játszotta. — 27-én 
Dachs O. — Áprilisban énekelt itt először Helge Lindberg. A bécsi 
Volksoper együttese Rigolettot és Toscát játszotta. — Október 1-én 
Dohnányi játszik. — Novemberben Carmen előadása Fodor Aran
kával.

1925. Januárban Beethoven-Soirée volt bécsi filharmónikusok- 
kal. — Márciusban Takács Jenő zongorázott. A zeneegyesület bemu
tatott részleteket Schwartz Jenő «Sappho» című operájából. — Már
ciusban a budapesti filharmónikús zenekar hangversenyzett (karm. 
Tittel Bernát) Szentgyörgyi Laci hegedűművésszel. — Áprilisban 
Gróf Endre zongorázott. A színházban a Volksioper együttese Faust
ot adta. — 18-án Brahms-est volt. — Májusban zeneegyesületi Räch
est volt. — Kolb Jenő kezdeményezésére május és június hóban 
modern zeneciklus volt. — Augusztusban zajlott le a Soproni Ma
gyar Férfidalkör jubileumával kapcsolatban a 20. országos dalos
verseny. kz ünnepi díszhangversenyen mutatta be a Férfidalkör 
Kárpáti Sándornak pályadíjnyertes jubileumi kórusát. Közremű
ködtek még: Hegyi Anna bpesti operaénekesnő, Szántó Jenő 16 éves 
hegedűművész^ a mi Scholz Hansink, a Budai Dalárda és a Zene
egyesületünk. — Szepteniberben dr. Csatkai Endre egy kultúrest 
keretében bemutatja a nemrég felfedezett Soproni kottáskönyvet 
(gyűjtötte Stark 1689-ben). Az egyes zeneszámokat Kárpáti Sándor 
ismertette. — Novemberben a Waldbauer-Kerpely együttese hang- 
versenyzett. — 12-ién Szeghő János zongorázik. — Decemberben a 
Z. E. hangversenye.

1926. Február Inén Horváth József és Dessewffy Bella bemutat
kozó hangversenye. — 124én Molnár Imre (ének) és Hir Sári (zon
gora) szerepel a Frankenburg Körben. — Márciusban nemcsak mű
vészi, hanem társadalmi esemény is volt Vecsey Ferenc hegedű- 
művész jótékonycélú hangversenye. (1906-ban játszott itt mint cso
dagyerek először). Március végén StrugÜts József templomi karnagy 
énekkarával és zenekarral előadja Mozart Requiem-jét a Szt. Mihály- 
templomban. — Április 30. Lehár «Paganini»-jának bemutatója. — 
Júniusban Payr Róbert hárfa-koncertje. — Augusztusban a Budai 
Dalárda hangversenyez Basilides Máriával. — Szeptember 8. Mű
kedvelő előadásban a Babatündér c. balett. — Októberben Zupancic 
Miklós Károlyt ünnepelte a soproni társadalom 40 éves jubileuma 
alkalmából. A Frankenburg Körben Takács Jenő muzsikál. — No
vember 10-ién Eisler (Erdész) Mihály, a zeneiskola új csellótanára 
önálló koncertje. 15-íén szerepel először Flórián György a Kath. 
Körben. — 16-án a 16 éves Szerdahelyi Laci hegedűművész mutat
kozik be. (Kísérő Kárpáti).

1927. Február 23. Helge Lindberg és Denise Molié zongoramű
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vésznő együttes hangversenye. A márciusi Beethoven-oentennárium 
alkalmával a Zeneegyesüleí az Eroikát és a Szent István nyitányt 
játsza. Március 18. Templomi koncertet ad Ákom Lajos orgonamű
vész Fiáth Mária énekesnővel. 22nén Telmányi Emil és Öohnányi 
Ernő hangversenye Beethoven-programmal. 28-án Waldhauerrkvar- 
tett Medek Annával és Kosa Györggyel. — Áprilisban a Kath. Kör 
tartott Beethoven-emlékünnepélyt. Beetboven-ünnepiet rendezett a 
Dalfüzér és a Testvériség dalárda is. 12-én tartja a Concordia fér
fikar 20 éves jubileumát. — A Gazdapolgárok Dalegylete 40 éves 
jubileumán Friedl .József, az operaénekessé lett gazdapolgár is be
mutatkozik. — Ugyancsak júniusban Altdörfer mestert ünnepli 
egész Sopron, 40 éves működése évfordulóján. — Augusztusban 
a Férfidalkör tart estélyt. 19-én volt Báthy Anna első soproni dal
estélye. — Szeptemberben Eisler Mihály távozik Sopronból, Piesch- 
kó Zoltán képzőint. zenetanár utóbb a Férfidalkör karnagya lesz. 
Október 30. Templomi hangverseny. — November 9. Telmányi-Kósa 
hangverseny. — Az Iparos Dalkör megalakul. — Horváth József 
«Szimfónia vernaica»-jának nagysikerű bemutatása a Szt. Mihály- 
templomban.

1928. Jan. 14-én Németh Mária hangversenye. — 19-én Östör 
Lajos nótaköltő szerzői estje Pallay Matilddal és dr. Molnár Im
rével. Takács Jenőt Kairóba hívják zenetanárnak. — Márciusban 
a Doni kozákok hangversenye. — Áprilisban Baditz József dalszer
ző-estje. 15-ién Schuller Józsa és Nemeskey Ferenc (Nürnbergből) 
két zongorád hangversenye. — Túnius 10-én a Soproni Magyar Férfi
dalkör, Gazdapolgárok Dal egylete és a Concordia díjakat nyer a 
kapuvári dalosversenyen. — Júliusban néhány «reichsdeutsch» da
lárda (Plauen, Weinheim) lerándul Sopronba a bécsi nagy Sánger- 
fest-röl. — Októberben Peschkó Zoltán mutatkozik be az evan_g. 
templomban mint orgonaművész. — 27-én a Doni kozákok második 
hangversenye. — Novemberben a Z. E. tart Schubert-oenbennáris 
ünnepélyt. 18-án Medek Anna és Kernács Pál, valamint Némethy 
Ella és Kazacsay Tibor hangversenyeznek a kath. sajtónap alkal
mából. — Decemberben a Kamarazene Társaság SchubertHestje. 
A Dalfüzér is tart Schubert-ünnepet. — Dec. 1-én Bartók Béla hangi
versenye. — 8-án a postások kultúrestje. — 25én a Z. E. a ceglédi 
születésű Vavrinetz Mór Missa pastorálisát énekli.

1929. január 6-án egy klosterneuburgi templomi hangversenyen 
bemutatják Schwartz Jenő tábornok VIII. zsoltárát. — Márciusban 
a Z. E. koncertjén Kemény Rezső tanár Goldmark h-moll hegedű- 
koncertjét játsza. A Frankenburg Körben Hegyi Emánuel zon
goraművész^ muzsikál. 14-én volt Lehár «Friderike» c. operettjének 
soproni (német nyelvű) bemutatója a szerző személyes vezietésé- 
vel. — 17én a Frankenburg Körben Báthy Anna óneÉel. A katonai 
zenekar folytatja színházi matiné-ciklusát. — Április 8. A Z. E. 
hangversenyén Stefániái Imre zongorázik és Fehér Ilona hegedül. 
V— Június 2-án daloskerületi ünnep 28 dalárda részvételével. — 
Szeptemberben a Zeneiskola kamaraziene-kurzust nyit. — Okt. 2. 
Fedák Sári «Ötszáz magyar dal»-estje a színházban. — 20-;án a 
Liszt Ferenc Z. E. 100 éves jubileuma alkalmából országos méretű, 
fényes sikerű ünnepség: Bartók Béla maga játsza Rapszódiáját, 
Kodály Psalmus Hungaricusát a budapesti Bazilika-kórus és az 
egyleti vegyeskar énekli ä budapesti filharmónikus zenekar kísé-
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relével, a tenor-szólót Székelyhidy Ferenc énekelte. A fisz-moll 
zenekari szvitjét Dohnányi Ernő, mint szerző maga vezényelte. Más
nap a Bazilika-kórus és a filharmónikusiok a Szt. Mihály-templom- 
ban Demény miséjét adta elő. Az evang. templomban Bach-koncert 
volt, melyen a Brandenburgi-koncertét játszotiták. Szende Ferenc 
és Stojánovits Lili közreműködésé'vel.

1930. Januárban Orosz Julia énekel (Frbg.). Piccaver Alfréd 
dalestélyt ad. 19-én Horváth József és dr. Marcsek Tiborné szonáta
estje. Febr. 16-án kamarazene-est.— Zwinz Károly Magyaróvárra 
költözik, de időnként át jön dirigálni. — Március 13. Doni kozákok, 
3Lén Liszt Ferenc Z. E. hangversenye. Ezen a hangversieinyen a bé
csiek helyett néhány budapesti filharmónikus működik közre. Zwinz 
Károly utoljára dirigál Sopronban. — Április 6-án ismétlik a «Te
remtés» oratóriumot. — Májusban a Kamarazenetársaság estje. — 
Szeptemberben a Bartos Frigyes vezetésle alatt álló soproni levente
zenekar a szombathelyi orsz. versenyen első díjat nyer. — Októ
ber ö-'én kamarazeneest, 7-én Báthy Anna, Laurisin Lajos és Miklós 
hangversenye. 12-én az Operagárda első bemutatkozója, Verdi Rigo- 
lettójával. December 6. A pozsonyi Toldy-énekkar vendégszereplése.

1931. Január 21. A Zeneegyesület kamarazenekari hangversenye 
soproni közreműködőkkel. Gere Lola és dr. Molnár Imre dalestje.
— Február 9-én a Soproni Operagárda előadja a Szevillai borbély c. 
operát. 22-én házi hangverseny a Z. E. helyiségében. — Március 
14-én Esterházy Pál védnökségével fényes külsőségek közt s nagy 
művészi sikerrel koncertez Yean Maria Darré francia zongoramű
vésznő. (A herceg egy nagyszerű Steinvay-zongorát adományozott 
a Liszt Ferenc Zeneegyletnek, J. M. már ezen játszott.) Április 
18-án a Kamarazenetársaság 3. bérleti hangversenye szólista Scholz 
Hanzi. \ zeneegyesület májusi hangversenyén Leichtné Schulter 
Józsa játszik kamarazenekari kísérettel. Vezényel Horváth József.
— Októberig szünet. 12-én az Operagárda előadja Verdi Trubadúr
ját, 19-én Zeneegyleti est. — Nov. 15. Kamarazene. — Nov. 21-én 
Fehéi' Ilona fhe^.) és Meszlényi Róbert ^on_g.) koncertje. — Decem
ber 2-án Gergely László zongoraestje a (Frb.). Gárdonyi Zoltán 
dr. «Liszt és a magyar zene» c. felolvasása.

1932. A januári Frankenburg-köri estélyen H. Dessewffy Bella 
és Solymossyné, Wolff Jusszi opera-duetteket énekelnek. — Febru
ár 7-én a székesfővárosi zenekar nagy sikerrel bemutatja Kárpáti 
Sándornak «Feltámadás» c. szimfóniáját a budapesti Vigadóban,
— Március 18-án Báthy Anna énekel a Frgb-Körben. — Március és 
április hónapokban a Z. E. sorozatos kamarazeneestélyeket ren
dez. A március 14-iki zenekari hangversenyen vezényel először dr. 
Gárdonyi Zoltán. — Aprilis 30-án a helyőrségi tisztikar zeneestélye 
a bonvéd-emlékszobor javára a színházban. — Május 5. Kubelik Jean 
koncertje. — Junius 5-én Daloskerületi verseny, amelyen a Férfi- 
dalkör és Iparos Dalkör díjakat nyernek, a Meiszner-díjat a Gazr 
dapolgárok Férfikara nyeri el. — 11-én a Szt. Miháiy-templom 
szentélyében mintegy 150 szereplővel előadják Haydn emlékünnep
ként a Teremtés c. oratóriumotj vezényel Struglits József. A művet 
Borsiczky kanonok ismerteti. — Kzep’tember 8. és 11. Sopron ün
nepi játékként a «Teremtés» szabadtéri előadása. (A 84ki előadást 
a rádió is közvetítette.) Rendező: Kóh Ferenc. Dirigens: 'Struglits 
József. A templomban előadott Nelson-misében kőszegi Fangh Frida



énekelt. — Szeptember 18-án tartotta a Concordia Dalegylet ^  éves 
jubileumát. — December 3. A Liszt Ferenc Z. E. hangversenye. — 
7-én a szinházban Traviata opera Szabó Lujzával. — 14-én val
lásos est az evang. templomban. Amminger Kálmán előadja Kárpá
tinak «XVIII.» zsoltár c. nagy orgonafantáziáját.

1P33. A Frankenburg-Kör januári estélye. — Februárban Bor- 
siczky Oszkár a kath. egyh. zenéről tart felolvasást. — Márciusban 
a L. F. Z. E. Wagner szimf. hangversenye. — 14-én Magyiar ká- 
marazeneest. Áprilisban a Wiener Sängerknaben együttese mekel. A 
Pesti Hírlap revíziós dalpályázatán hat soproni zeneszerző (Ammin
ger Kálmán, Horváth József, ifj. Kapi Gyula, Kárpáti Sándor, 
Králik Jenő és Schármár Jenő) nyer d csér etet. — Nagypénteken 
a Haydn—Mozart—Beethoven Club Klafszky Henrik vezetésével 37- 
szer zarándokol Haydn kismartoni sírjához. — A Concordia és a 
kath- Ternplomi Énekkar húsvét vasárnapján előadja Mozart koro
názási miséjét. — Májusban a Gazdapolgárok Eérfikara Wagner- 
emlékünnepe. — Októberben a világhírű Roth-kvartefct hangversenye. 
— November 11-én Soproni rádiókoncert. Bevezetőt mondja Holtán 
Péter dr.

1934. Január 27-én Dullien Klára hegedűművésznő és Rieger 
Tibor zeneszerző, zongoraművész estje. — Februárban a zeneiskola 
tanárai Hannifell Emilia, dr. Hernfeld Pálné Chistián Elza, H. De- 
sewffy Bella, dr. Vellantsits Viktorné, Baran^^ai Gyula és Horváth 
József igazg. hangversenye. — A helyőrségi tisztikar jótékonycélú 
hangversenyén Jakab Irén fővárosi énekművésznőn kívül jóformán 
minden nevesebb soproni muzsikus közreműködik. — Március 3-án 
azOrsz. M^gy. Dalosszöv. sopronmegyei kerülete Kárpáti Sándor 
műveiből rendez egy szép sikerű szerzői estélyt, amelyen a zeneszer
zőt lelkesen ünnepelték. — Március 17-én a budapesti MÁV Ének
és Zenetársaság tart hangversenyt a Sopronban létesítendő Széche- 
nyi-Múzeum javára. — Április 9-én nagy szimfónikűs estélyt adott 
a Z- E. —- Május végén a Z. E. tart templomi hangversenyt. — 
Június 10-én kerületi dalosverseny van 27 Eérfidalegyesület rész
vételével. — A hó végén pedig a Soproni Dalfüzér ünnepelte 75 
esztendős fennállásának juhileumát, amelyen a két nagyhírű da
lárda: a Wiener Männergesangverein és a Budai Dalárda is köz
reműködött.

Íme a sokszínű soproni zenei kaleidoszkóp, amelynek szög
tükrei híven mutatják a mi élénk zenekultuszunknak tarka föl- 
aláhullámzását.
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Kárpáti Sándor.
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Sopron és Sopronvármegye képzőművészete 
az 1914—34-es időszakban.

írta: Csatkai Endre dr.

Általában úgy tartják, hogy a művészetek fejlődésének igazi 
hordozója az építészet. Persze éhhez a szerephez nem olyan ked
vezőtlen körülmények kellenek, mint amilyeneket a négy éves há
ború és az utána következő félévtizednyi pangás szolgáltatott. A há
borús világból megfelelően csak a Károly kaszárnya említhető na
gyobb építkezés gyanánt; célja, kora előre útbáigazít művészi je
lentősége felől.

Tulajdonképen csak 1925-ben kezdődik meg a nagyobb szabású 
építkezés a pénzügyi palotával; akkoriban Sopron ősrégi kultúrá
jára akarta felépíteni jövőjét és rendre bújtak ki a föld alól a tan
intézetek és függelékeik: az egyetem, a szürke nénik nagy iskolája, a 
Szt. Imre kollégium, a teológus otthon, a Kurucdomb alján és a 
Deáktéren egy-egy elemi iskola. Mindezek a nagyobb szabású épü
letek úgynevezett történeti stílusok jegyében állanak. Egyházi jelliegű 
épület csak egy új jelentkezett, a református templom a Deák-téren.

A fiatal építész-nemzedék elveit, melyek nem külső díszt, ha
nem célszerűséget, továbbá tömeghatást, a fény és árnyék játékát, 
térhatást a régebbi történeti stílusok hagyományainak elvetését kö
vetelik, csak a zsidó aggok menhelyén látjuk a belső területen,^ a 
külső részeken azonban több gyár és Brennbergben pedig, 'egy 
kiválóan sikerült templom jelzik, hogy az új irány nem suhant el 
Sopron felett sem nyomtalanul.

Míg a magánépitkezésben, főleg csak kisebb családi házak 
kötött költségvetései közt, nagyobb szabású gondolat nem tudott 
lábra kapni, addig örvendetesen szaporodnak azok az épületek, 
melyek a legújabb kor vezéreszméjének, az idegenforgalomnak je
gyében születtek meg. Kedvesen simulnak bele zöld környezetükbe a 
Tómalom, a Hubertuslak, a Hatvan-ház, a turista- és most épült 
Lövérszálló. Messzire kimagaslik más városok hasonló alkotásai 
közül a Vasutas Sportegylet sporttelepe. ’

Sok kicsi sokra megy, mondja a közmondás; a sok apró épít
kezésekből új városképek alakulnak. Benépesedett a Kurucdomb, a 
Markai domb és a Lövérek alja. A Lövérvidéken csavaros körút ked
vesen betartja a természet előírta irányt.

A vármegye kisebb községeinjek építkezéseiben természetesen 
nem kereshetünk nagyobb szabású művészi alkotásokat, megemlí
tendő azonban a fertőszentmiklósi még befejezetlen hatalmas temp
lom. A Győr—soproni vasútvonal mellett kellemesen hatnak a rész
ben teljesen új, részben megújított népies modorú állomások.

A képzőművészetek, főleg pedig a festészet, sorsát Sopronban 
többnyire a Képzőművészeti Kör irányítja, mely 1897-ben alakult. 
Még ma is többen élnek az alapítók közül és 1914-ben különösein
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nagy volt a számuk. Akkoriban még inkább a műkedvelők alkották 
a kör zömét. A háború természetesen itt is első pillanatban pontot 
tett a művészeti kultúra eddigi szakasza mögé. De mindennek van 
két oldala; ha kiállítóink nagy része elkerült is a városból, viszont 
kitűnő művészeket sodort ide a hadi érdek. Itt katonáskodtak André 
Rudolf, Karmos Károly, Belányi Viktor neves mag^'ar festők és né
hány cseh művész. Ha hadi célokra le is foglaltak minden alkalmas 
termet, kerestek úi lehetőségeket és ritkán látott magas színvonalú 
kiállításokkal fejlesztették a soproniak ízlését. A folytonosság nem 
szakadt tehát meg ék amikor a háború után ocsúdva ismét m e^ezdte 
a kör, a régi neves festők sorát, akik közül a Seemann házaspárt, 
Steiner Rezsőt, Storno Ferencet, Králik Gusztávot, Mechlenét em
lítjük, új fiatal helyi tehetségek erősítették mint Ágoston Ernő, 
Kássa Gábor, Billitz Margit, Varga Margit, Tscheik Kálmán. Rajz
tanárnak idehelyezték Halász Józsefet, a neves illusztrátort, Groh 
Bélát és főképp nagy nyeresége lett a soproni festészetnek Horváth 
József, akit az ország legjobb vízfestőjeképpen emlegetnek és aki 
nemzetközi viszonylatban is értéket jelent; az ösztönző példa egész 
gárdáját állította csatasorba a fiataloknak az újabb időszakban is; 
Mühl Gusztáv, Steiner Antal, m. Schwartz Antal, Sterbencz Károly, 
Storno Pál, Mechle József, Mühl Aladár, Piri Kálmán hamarosan 
jó nevet szerezlek maguknak a város falain kívül is.

Ma Sopronnák kb. 20 aktiv festője van és bátran vihette tár
latait Győrbe s Szombathelyre. A pezsgő művészi élet sok minden
ben érezteti hatását. P. u. a városban megjelenő plakátok rendszerint 
ízlésesek, helyi mesterek művei; a helyi könyvpiac termékeit ők 
illusztrálják; műveikkel ékesek a Turistaház, a Hubertuszlak, a 
Kaszinó, a Szt. Imre kollégium és egyéb intézetek; öröm látni, 
hogy még kisebb rangú vendéglők díszítésére is művészeket hívnak 
meg. Külön álló látványosság a vármegye levéltára, melynek képei 
és üvegfestményei fővárosi intézménynek is díszére válhatnának.

Míg a festészet dolgában állandó a felfelé ívelés, addig a szob
rászat terén kevesebb a’ mondani való, hiszen a feladatok is kisebb 
számmal vannak vidéken, többnyire a fővárosban maradnak a mű
vészek. Mindenestere itt is feljegyezhetjük értékgyarapodáskóppien 
Baumann Béla nevét, aki Simaynak volt tehetséges növendéke és 
több munkájával adta tanújelét tehetségének; továbbá Molnár Gyula 
dr.-t, aki sikerrel szerepel a fővárosban is, de nagyobb feladatokban 
mégis fővárosi művészeké lett a szó; a prletárdiktatúra hősei fölé 
Beszédes László faragott emlékművet* a limanovái hősi emlék, a Hű
ség kapu, a vármegyeház címere Kisfaludy Strobl Zsigmondot hozta 
bővebb kapcsolatba városunkkal. A 18-as emlék megalkotása a sop
roni Molnár Gyula és Siklódy Lőrinc nevéhez fűződik.

Az említett kisebb feladatok városunknak azzal a szellemi áram
latával kapcsolatos, mely szeretettel fordul a múlt felé, hiszen most 
már jövőjét is ennek ránkhagyott kincseire építi, ezeknék es szép 
környékének kiaknázásával kívánva idegenforgalmat teremteni. Már 
a háború alatt kezdte meg városunk jelenlegi főjegyzője, dr. Heim- 
ler Károly a Szépítő Egyesület kebelében a régi Sopron megmen
tésére irányuló törekvéseit. Előadások jelzik az első lépéseket, majd 
következett a régi emlékezetes helyek megjelölése művészi emlék
táblával. Ezek a törekvések kitűnő segítséget találtak a művészeti 
irodalomban: Mihályi Ernő bencés még a háború alatt két szépen



kiállított füzetet szentelt építészeti műemlékeinknek, egyet Dorf- 
meisternek, legkiválóbb barokkfestőinknek. A háború után folytató
dott az emléktáblák elhelyezése és meg nőtt a művészeti irodalom,^ 
nem számítva Thirrin^ Gusztávnak Heimlerrel több kiadást meg
jelent kalauzátj nagy könyvsikert jelentett a Magyar művészet sop
roni száma, majd a Soproni képeskönyv, mindkettő fővárosi kiadás
ban helyi szerzők műve. A régi művészet szeretető két retrospektiv 
kiállítást is sugalt, az egyik a 19. század festőművészetét, a másik 
a katolikus templomok és magánosok egyházi vonatkozású műemlér 
keit tárta fel.

Ezek a törekvések keltették életre Sopron második amatőr- 
művész egyesületét, amelyben a műkedvelő fényképőszék tömörültek. 
Kiállításaik és főleg más városokban szereplő elsőrangú műveik 
becsületet szereztek az egyesületnek ős barátokat a városnak.

Ha nem is szorosan, de ide tartozik a régészet is, melynek az 
utolsó nagyobb eredménye a Bécsi dombon rejlő római amphi
theatrum felfedezése vöt. 1925-ben Storno'Miksa több társával hozta 
napfényre és fel is dolgozta tudományosan, 1933-ban a város végez
tetett ásatások megállapításait igazolták és eredményeit bővítették. 
A pőnzszűkü folytán az ásatások főleg a biztos sikert ígérő Várhelyre 
szorítkoztak.
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A vármegye művészeti élete természetesen egészen más kere
teket mutat. A megye területén p. o. két kiváló festőművész élt az 
utolsó húsz évben; Karcsay Lajos és Baditz Ottó, művészetük azon
ban még Sopronnak sem jelentett semmit, mindketten rég elvetették 
a hivatott ecsetet. Más a város és más a falu művészete; tehát a vá
rosnak számítható Csorna hivatásos és műkedvelő művészeinek 
kiállításai valóban örvendetes jelenségnek számítanak, vagy hogy 
Kapuvár piacát Kisfaludy Stróbl hadi emléke díszíti, de épolyan ör
vendetes a falu tőről szakadt művészetének, a hímzés^ szövéis, fara
gásnak megújhodása. Nagy szerepe van ebben a MANSz-nak és 
az iskolánkívüli népművelésnek. Mint egészen kiváló népművészeti 
központ kezd Kapuvár és Szovát környéke kialakulni.

Természetesen hálás szerep jut Sopronnak is a népművészet 
feltámasztásában a népviseleti versenyek rendezésével. A megye 
művészeti múltja iránt való érdeklődés jeleképpen üdvözölhetjük 
az újabb idők szépszámú kis monográfiáit, melyek a régi népművé
szet és a műemlékek megóvására is felhívják a helyi történet kere
tében a falu figyelmét. Ilyen munkák jelentek meg Nemeskérről, 
Lövőről, Kapuvárról, Vágról, Bágyogj*ól és Sopron környékének 12 
falviáról. Ilyen nevelő hatású könyveknek köszönhető, hogy Bágyog 
környékéről a soproni múzeum szép számú honfoglaláskori em
lékkel gyarapodott. És szép példát mutatott a vármegye a műemlék- 
védelemre, amikor a bánfalvi stációnak még meglevő két veszélyez
tetett állomását 1667-ből megmentette a végromlástól —

Csatkai Endre dr.
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Adatok a soproni színészet történetéhez.
írta: Berecz Dezső dr.

1913/14 az utolsó békebeli szezon, 1933/34 a gazdasági válság 
mélypontja. Azt kellene megírnom, ami a kettő között van. Előre 
kijelentem, hogy nem írok történetet. Néhány adatot szolgáltatok 
csupán és beszélgetek a soproni színészet helyzetéről úgy, ahogyan 
látom.

A soproni magyar színészet története még megírásra vár. (A 
német színészet történetéit elismerésre méltóan írta meg Vatter Ilona.) 
Kugler Alajos kis füzete csak 1909-ig, a mostani színházépület fel
avatásáig terjed és csak vázlat akar lenni. Sopron régi és nagy kultú
rájú város, de nem színházi város. Pataki József azt írja róla A ma
gyar színészet története c. könyvében: «Mint valami mesebeli elkár- 
hozott hely, olyan a magyar színészet számára SQpron», — Alapi 
Nándor meg azt írja a Vándorlásunk első füzetében: «Rossz híre 
van ennek a városnak a színészek között, a színházi világban, ez.érl; 
csak 1926. február 9-̂ én kerestük fel mi is.»

A soproni színház kapuját ennek ellenére mégis minden évben 
á vidék legjobb társulatai döngetik és törekednek a közönség, meg
hódítására. Nemcsak a maguk, hanem általában a színészet részére. 
A küzdelemben sokan elestek, még többen miegsebesültek, azonban 
mégis az az igazság, hogy voltak nagy sikerek, komoly eredmények, 
baj nélküli szezonok.

Sopronban a 70-es években indult meg hatalmas lendülettel 
a magyarosodás. Ekkor alakult a Frankenburg Irodalmi Kör, a Ma
gyar Férfidalkör, a Magyar Társas Kör. Természetes, hogy az erő
södő és erősödni kívánó magyarságnak egyik legfontosabb terré
numa a színház. Jobb helyzetbe hozni a magyar társulatokat és 
mindig kijebb szorítani a németet. 1885-'ben sikerült elérni azt, 
hogy a szezon fele a magyaroké (okt. 1—dec. 31.), a másik fele a né
meteké. Addig utóbbiak voltak előnyben. 1902-tőí kezdve főszezonban 
játszik a magyar társulat (jan. 15— ápr. 30-ig), majd 1905-ben bekör- 
vetkezik a soproni magyarság régi álma, küzdelmének egyik leg
fontosabb célia: a hat hónapos magyar szezon. Ez a helyzet ma
rad kis.ebb-nagyobb eltérésekkel 1925-ig, a színházi hullámvölgy kez
detéig.

A század első évtizedében Szendrei Mihály, majd Nádasv József 
a soproni igazgató. Utóbbi indul 1905^ben a hathónapos szezonnal. 
Mindkettő igen jó társulat. Nádasdy társulata sorozatos sikereket 
arat.

Nádasy József 1911. decemberében megbukott. Hiába volt az 
anyagi támogatás, a lelkesedés, a közönség bazafias buzgalma, mégis 
hosszú volt a féléves szezon. A közönség kifulladt. Thury Elemér 
következett, aki Nádasyval szemben a drámára vetette a súlyt és 
igen jó előadásokat produkált. 1913. márciusában megbukott.

1913 őszén Polgár Károly társulata vonul be Sopronba. Kitűnő 
együttes, kitűnő előadások, de csakhamar belátják, hogy Sopron 
nem bírja el a 80 tagú társulatot s ezután már csak hetenkint há
rom este játszanak Sopronban, majd január 1-én Dr. Márffy Károly 
iglói társulatával szerződnek, amely viszont már nem felel meg a 
soproni igényeknek. ,
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1915. január 21-ién indul az első háborús szezon. Tart március 
Szabó Ferenc az igazgató. Gyenge társulat, amelynek' elő

adásait azonban zsúfolt nézőtér tapsolja. Igénytelen közönség tá
mad, amely látni, élvezni, örülni akar, semmi egyébbel nem törő
dik, amelynek kritikai érzéke nincs.

1916-ban Balla Kálmán a soproni igazgató. Éz az marad 1919-ig. 
A szezonok így alakulnak: 1916. febr. 5— ápr. 16-ig, 1917. jan. 19-től 
ápr. 1-ig, nov. 10— 1918. márc. 26-ig, 1918. okt. 5— 1919 május 20i-ig. 
Változatlanul nagy érdeklődés egészen a forradalomig, viszont év
ről évre silányabb társulat. Különösen 1917-ben erős drámai műsor 
főképp a modern termésből. A forradalom szétzavarja a közönsér 
get és szétzülleszti a társulatot.

Megjegyzendő, hogy a háború alatt kitűnő, bécsi színészekből 
alakult német társulatok járják Sopront. A leghosszabb szezionjuk
1919. máj. 25— aug. 31-ig.

1919. őszén Bodonyi Béla vonul be társulatával Sopronba, hat 
szezonon át, 1925. tavaszáig marad igazgató és minden évben 6—7 
hónapig játszik. Nagy lendülettel indul. 0 maga drámai színész, fele
sége (Király Boriska) drámai hősng, misem természetesebb tehát, 
hogy főképpen a drámát kultiválja.

Ezek is küzdelmes esztendők voltak. A népszavazási idők bi
zonytalansága távol tartotta az embereket a színháztól. Az előadások 
is változó értékűek voltak. Egy-egy fiaskó robbant. A hathónapos 
szezon ismét hosszúnak bizonyult. Bodonyi állandóan pénzzavarral 
küzdött. A közönség elvesztette a bizalmát és megunta az egyre 
változatlanul visszatérő társulatot. Bodonyi az utolsó évében, ami
kor műsora is meggyengült, már idegen segítséggel operált. Ekkor 
szerepel a bécsi nagyopera, a Volksoper, a Volkstheater, a Bürger
theater és egy orosz balett. Bodonyi tavasszal megbukik.

Utána Somogyi Kálmán és Faragó Sándor sikertelen próbál
kozásai következnek. Egyikük sem szerzi vissza a közönség elveszett 
bizalmát. 1928 november 3-án vonul be a színházba Kiss Árpád 
színtársulata, amely jóvá küllönb lévén az előbbieknél, szíves fogad
tatásra talál. A szezon azonban csak két hónapos, a következő évek
ben pedig három hónapos. Kiss Árpád társulata négy szezont ér 
Sopronban. Érdemes társulat volt, amely azonban mégse tudott 
versenyezni a megsokasodott igényekkel s a glazdasági válságon 
kívül főképp ez volt az oka annak, hogy az érdeklődés évről évre 
csappant.

A következő években Sziklai Jenő három hónapon át, Tolnay 
Andor két hónkon  át játszik Sopronban. Mindkettő igen jó társu
lattal, igen nagy igyekezettel és modern rendezési törekvésiekkel. 
A közönség egyiküket se támogatta kellő megértéssel s anyagi hely
zetüket csak a városi segély tudta egyensúlyban tartani.

A tavaszi hónapokban a német társulatok nagy erőfeszítéseket 
tettek, de vállalkozásaik kudarcba fulladtak. Az utolsó két évben 
már nem is kopogtattak. íme bizonyítéka annak, hogy Sopron meny
nyire kikapcsolódott a német kultúra bűvös köréből.

Külön kell szólni a drámai staggionókról. Alapi Nándor Orszá
gos Kamaraszínháza 1926. febr. 9-én játszott először Sopronban s 
a 10 napra tervezett vendégjátékot még hat nappal megtoldotta. 
A Soproni Hirlap így ír róluk a búcsúztatáskor: «Alig két hét elég 
volt ahhoz, hogy a közönyösnek, érzéketlennek,, sőt a magyar tár
sulatok iránt tartózkodónak kikiáltott Sopron intelligens magyar
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közönsége és a társulat közt a legszorosabb támadjon: a szeretet 
és a megbecnilés.»

Ez a szeretet és megbecsülés később még jobban elmélyült 
és változatlan maradt mindaddig, amig Alapi Nándor állott a kama
raszínház élén.

1927- ben ismét két hetet töltenek Sopronban. 1928-ban már több 
mint három hetes a szezon.

1930-ban febr. 15-től márc. 16-ig, 1931v-ben febr. 14-től márc. 15-ig 
játszik a kamaraszínház Sopronban.

1932. februárjában Déry Béla vezetésével játszik az Orsz. Ka
maraszínház és Alapi Nándor már csak vendégszereplésre jön. A 
közönség nagyon érzi a népszerű igazgató hiányát. A műsor fel
hígul, az előadások régi színvonalát csak Szepessy Edit és Miskey 
.Tózsef tartja. 1933-ban már két hétre zsugorodik a vendégjáték 
ideje, a színvonal még lejjebb hanyatlik, a közönség, amely Alapi 
társulatát annyira szívébe zárta^ elfordul a kamaraszínháztól. 1934- 
ben a város már nem is enged be staggionét.

1928- ban Szentiványi Béla is drámai staggionét szervezett, már 
ez év szeptemberében bejött Sopronba és később több Ízben is visz- 
szatért. Gyökeret verni azonban nem tudott Nem tudott verseny
re kelni Alapi népszerűségével és azzal a helyzettel, hogy a közön
ség egész érdeklődését és szeretetét évről évre Alapi számára tar
togatta.

Mi az oka tehát annak, hogy a soproni színigazgatók ilyen 
hallatlan nehézségekkel küzdenek*?

Amikor a színház helyzetét vizsgáljuk, akkor első sorban egy 
nagy választóvonalat kell húznunk: a háborús idők zajos színházi 
konjunktúráját. Előtte is, utána is más a színház és más a közönség. 
Sopronban és mindenütt. Azokhoz az okokhoz, amelyek a színészet 
helyzetét világszerte súlyossá teszik, Sopronban még külön okok 
járulnak. A háború előtt a magyar színház nemzetiségi ütközőpont 
volt, amelyet a németség messze kikerült. A magyarság, pedig nem 
volt elég erős ahhoz, hogy félesztendős szezonokon keresztül élet
ben tartsa. A háború után következik a kulturális érdeklődés álta
lános hanyatlása, a mozi veszedelme és a gazdasági váls^,

A soproni ember általában tartózkodó, józan nehezen lelke
sülő. Nem költ addig, amíg nem tudja, h o ^  százszázalékos ellen
értéket kap. Tartózkodása azután gyakran közönnyé válik. Szo
kásaiból, kényelméből nem szeret kizökkenni. Egyébkéint se szereti 
a fényes világítást.

A soproni ember mindig kiváncsi a színtársulatra. Az első elő
adáson megtölti a nézőteret, de a fenti tulajdonságait nem hagyja 
otthon s ha valamivel nincs megelégedve, többet kötéllel se lehet 
megfogni.

Amikor Sopront kikiáltjuk rossz színházi városnak, meg kell 
állapítanunk, hogy ezért nem egyedül a közönség felelős, hanem 
a színigazgatók is, akik olyan színvonallal jöttek Sopronba, vagy 
ha igen, nem olyan színvonalon folytatták a munkát, mint amilyent 
Sopron megkövetel. A soproni színigazgatónak sohasem szabad el
bíznia magát, mindig tudnia kell, hogy egy véletlenül kicsúszott szó', 
egy rosszul alkalmazott gesztus, egy rossz szereplő, egy gixszer 
könnyű szerrel nyakát szegheti. Sopron mindent tud és semmit sem 
bocsát meg. i , ,

Berecz Dezső dr.
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A főiskolai ifjúsági mozgalmak 20 esztendeje.
írta: Deák Albert,

hirlapiró, volt Ifjúsági K örititkár.

Hálás^ de nehéz feladat a soproni főiskola, az ország egyik leg
régibb főiskolája ifjúságának történetét megírni, mégha*̂  csak az el
múlt 20 évről is van szó. Ez utóbbi 20 év ifjúsági eseményei termé
szetes következményei a dicső múltnak, annak a dicső múltnak, 
melyhez hasonlóval egyetlen magyar ecetem  vagy főiskola ifjú
sága sem rendelkezik.

A főiskolai ifjúság életkörülményei, társadalmi helyzete és nem
zeti hivatása olyan volt a múltban. ,mel,y teljesen elütött a többi 
ifiúságétól és ezek a sajátos körülménjek alakították ki azt a csodá
latosan szép diákéletet, melynek emléke könnyeket csal mindazok 
szemébe, akik valaha tagjai voltak ennek a közösségnek.

A dicsőséges múlt.
Selmecen már 1735-ben volt bányászképzés, tehát a főiskolai 

diákélet bölcsőjét 200 évvel ezelőtt ringatták Selmecen, abban a 
kis felvidéki városkában, melynek lakóit jobb időkből örökölt elő
kelő egyszerűség, nyiltszívüs.^, közvetlenség, a bányász- és erdész- 
foglalkozás mélységes szeretéte jellemezte. Amilyen az anya volt, 
olyan lett a gyermek és a selmeci diákélet az egyszerűség, nyilt- 
szívűség és a szakszeretet testvériességében alakult ki az idők for 
lyamán. Egy külön lélek született meg, melynek varázsa még, ma 
is csodálatos. Aki e diákéletnek részese volt bárhova sodorta is a 
sors, akár idegen országokba, a legteljesebb elszórtságban éljenek 
is, összeköti valami bűvös erő, láthatatlan, tiitokzatos talizmán, 
mely gondolkozásuk, érzéseik, világnézetük, szóval egész lelki tar
talmukra felismerhetően jellegzetes bélyeget nyom. Közöttük a test
véries összetartozandóságnak majdnem olyan törhetetlen benső 
kapcsolatát mutatja, mint amilyent csak az egy és ugyanazon csa
lád yérbeli gyermekei között tapasztalhatunk. Ez a lelki atmoszféra 
emberöltőkön át elzártan fejlődött Selmecbányán s aki ezt a levegőt 
egyszer beszívta, érezte azt azután élete végéig.

Az ifjúság szellemét nemcsak a professzori oktatások irányít
ják, hanem az ifjúsági életet kialakító ifjúsági egyesületek. Ezek je
lentőségét nálunk legtöbbször lebecsülték, pedig nem mindegy a 
nemzet életére, hogy milyen irányzat érvényesül az ifjúsági egyesü
letekben. A nemzet sorsa és jövője ezekből meríti nagy részben táp
láló erejét. Az ifjúsági életben a nemzeti közösség magasztos gon
dolatának kell érvényesülni és ez a szent gondolát a selmeci diák
életben maradéktalanul diadalmaskodott. Annyira, hogy e tekintet
ben párját sem találhatjuk hazánkban.

A bányász tanintézet tulajdonképen 1763-ban alakult meg, 1770- 
ben akadémiai rangot kapott, 1808-ban erdészeti osztállyal bővült 
ki és 1838-ban lett bányászati és erdészeti akadémia. Az intézet 
fejlődésével fejlődött az ifjúsági élet. Előbb csak bányászszakok 
voltak, majd jöttek az erdészek. A bányász ifjúság a német ifjúsági 
szokásoknak hódolt és az erdészek voltak aziok,̂  kik főleg magyar fiúik 
lévén, magyarosabb diákélet után vágytak. Ebből a különbözőségr
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bői később éles ellentétek származtak, melyek végül a magyar gion- 
dolat teljes diadalával végződtek. Az erdészek már 48-ban követel
ték a magyar oktatási nyelvet, de hiába. (

1848—1849-ben szünetelt az akadémián az oktatás, mert az aka- 
démiikusioik túlnyomó része a szabadságharc Szent ügyét szolgiálta, 
amiért büntetésül egy évig meg sem nyitották az intézetet.

1867-ben kezdődött a magyar világ. Addig német volt az oktatási 
nyelv, ekkor magyar lett. A külföldi diákok nagy száma megfogyott, 
de ez csak a magyarok többségét domborította ki. így történt meg, 
hogy amint a főiiSkolások milléniumi emlékirata megemlítii: «Sek 
niec megszűnt külföldi lenni». A magyar ifjúsági jelentős missziót 

teljesített, mely bár kötelességszerü.^ de csodálatos eredményéinél 
fogva elismerést érdemel. Selmec 25 év alatt magyar város lett.» 
De sok külföldi ifjút is neveltek szívében magyarrá a kis bányavá
rosban.

A kiegyezésig az ifjúsági élet a «burschenschaft»-okban folyt 
le a teljes közösség és a legnaigyobb bajtársiasság jegyében. Nagy 
hibája volt a németes jelleg. Azonban 67jben a magyar oktatási nyelv 
mellett az ifjúság egy része, főlesg az erdészek, a szakestélyeken is 
magyar nyelvet követeltek. Volt ugyan már a 30-as évektől kezdve 
«akadémiai magyar liturgiái társaság», de nem jutott szóhoz 63-ig, 
amikor engedélyezték a «Társalgási és Olvasókört». A németes 
«schacht» tagok és a magyarosítók harca 77-ben dőlt el, mikor hiva
talosan is eltiltottak minden német szokást. két évig tartott az 
egyenetlenkedés, de 1879-ben megalakult az «Ifjúsági Kör» és fel
szentelték az első magyar zászlót, mely ma is hivatalos zászlaja 
a főiskolásoknak. i

pttől kezdve 1914-ig nagyobb kilengések nélkül folyt az ifjú
ság élete. Egész Selmecbánya az akadémikusok körül mozgott és 
600—800 főnyi tömegük a társadalmi elsőbbséget biztosította szá
mukra. A köri elnök tartotta magát olyan hatalmasnak, mint a város 
polgármestere és ebből a nézetből igen gyakran támadtak ös.szekoc- 
canások, amit azonban a professzorok közbenjárására hamarosan 
eloszlattak. Később köri házat is vásároltak, hol számos hazafias 
és kultúrünnepséget rendeztek és ápolták a hagyományokat.

Világháború. — Menekülés.
1914 januárjában új szelek járását kezdték érezni a selmeci 

akadémikusok. A világhátamegetti kisváros ifjai Selmec magyarrá 
tevése után be akartak kapcsolódni a nagy magyar közösség; éle
tébe is. Január elsején az Ifjúsági Kör «Főiskölai Lapok» címen 
kitűnő folyóiratot indított még.

Csak öt szám jelent meg a «Főiskotai Lgpok»-ból, mert eldör
dült a szerb orgyilkos revolvere és lángba borult a világ. Az aka
démia kezdett lassan elnéptelenedni és a létszám körütbélül a mai 
soproni ,s zintre esett vissza. A setmeci akadémikusok százait elnyel
ték a tövészárkok és nagyon sokan véreztek el a harcmezökön. Jöt
tek a harctérről és mentek a harctérre a fiukj míg a vórzivatarban 
eljött 1918 október. Az akadémiára 400 hatlgató iratkozott be, csak
nem mind katonatiszt. De a tanulásra csak egy hónap jutott, mert 
jött a forradalom, utána a kommunizmus és teljes összeomlás, ösz- 
szeomlott az ország és a romok eltemették Selmecet is.



102

A forradalom kitörésekor a főiskolások nemzetőrséget szervez
tek és felfegyverkeztek. Rend is volt mindenütt. De midőn a zavar
gások már elültek, vészhír süvített végig Selmecen: a csehek átlépték 
a magyar határt és Selmechez közelednek. Deirhatatlan izgalom 
tölti el az ifjúságot, kimondják, hogy az utolsó csepp vérig védik 
a várost, erre azonban nem kerülhetett sor, mert a budapesti forra
dalmi kormány nem akart katonát látni. December Iben bekövet
kezett a vég, a főiskola ifjúsága fegyverrel a kezében, a lakosság 
zokogása közben vonult ki Selmecről. Estére a hontalanok már Bu
dapesten voltak, ahonnan elszéledtek. A nagy elhagyatottságban jött 
Sopron város meghívása és az új otthonba a kommunizmus elején 
vonult be a főiskola és ifjúsága.

Soproni vérszerződés.
Sopronban eleinte idegenül érezte magát az ifjúság, ami első

sorban a kommunizmus bizonytalanságából származott. Hazafias 
kötelességét azonban egy pillanatig nem tévesztette szem elől, bár 
akadt néhány megkótyagosodott fejű ifjú, kik megtántorodtak a 
vörös maszlagtól. A selmeci lélek azonban kibontotta szárnyát és 
megteremtette a 200 éves ifjúság történelmének legragyogóbb feje
zetét. a főiskolás felkelők áldozatát a haza oltárán.

Hogy mit tettek ekkor a főiskolások,^ azt mindenki tudja. Áldo
zatos honszerelmüknek szép emléket álíított ifj. Krug Lajos erdő
mérnökhallgató «Tüzek a végeken» című munkájában és maga az 
Ifjúsági Kör a Tóth Alajos által szerkesztett «Emlékezés»-beh. Ez
úttal röviden csak arra utalunk, hogy amikor már Sopron elvesz
tése befejezettnek látszott, akkor a rongyos ruhájú, de lángoló 
szívű felkelők, nagyrészt főiskolások.^ fegyvert ragadtak és szembe
szálltak nemcsak a rablókkal, hanem az egész világ akaratával. Már- 
tirokat adtak Sopron megtartásáért és elszánt csatározások után 
az 1921 szeptember 8-iki ágfalvi győzelmes ütközetben Machatsek 
Gyula erdömérnökhallgató és Széchényi Elemér bányamérnökhall
gató vérzett el Sopronért. Utána még másfél hónapig ropogtak a 
főiskolás fegyverek újabb vért kívánva.

A dicsőséges felkelőharcok politikai gyümölcse volt a népszava
zás elrendelése, ami újabb nagy feladatot jelentett a főiskolásokra. 
De amint megtették kötelességüket a harc mezején, megtették köte
lességüket a polgári küzdő téren is. Ügy dolgoztak és viselkedtek, 
hogj- a dicsőséges december 14-iki népszavazás után a kőszegi ma
gyarok üdvözlő iratukban «Sopron megmentőinek» nevezték el a 
főiskolai ifjúságot. Pár nap múlva a «nagy idők polgármestere», 
Thurner Mihály dr. mondotta az őt üdvözlő ifjúságnak:

«Áldom a magyarok Istenét, hogy ezt a száműzött, szétvert 
sereget városunkba hívtam,, megsegítettem, oltalmaztam, mert oly 
segítőtársakat találtam bennük, akik már ismerve a hontalanság 
keserű kenyerét, teljes erejükkel, magyar szívük minden dobbaná
sával azon voltak, hogy nehéz munkámban a magyar Sopront dia
dalra segítsék».

Az egész ország ünnepelte Sopront és a főiskolásokat is, kik 
a kormányzói elismerést is megkapták. Dicső, fenségesen nagy idők 
voltak, melyhez méltó volt a selmeci lelkű soproni főiskolai ifjúság.

Különös felírású emléktábla hirdeti a főiskolások véráldozátál 
a hazáért. Olyan emléktábla, mely nincs talán még egy országban.



103

Ez a hősi halottak emléktáblája ezzel a felírással: 1914—1921. Meg
rázó memento, mely hirdeti, hogy a főiskolások hőskora 1914-től 
nem 1918-ig, hanem 1921-ig tartott. És e hőskor kőbe vésett bizony
ságlevelén 71 név tündököl, köztük a két ágfalvi hősé is, pirosló vér
rel festve az utat Selmectől Sopronig.

A selmecí hagyományok sorvadása.
A vérzivatarok elmúltak és 1922-től kezdve az ifjúság minden 

törekvése oda irányult, hogy selmeci szeretetével hozzáférkőzziön 
Sopron leikéhez. A szentelt hagyományoknak új melegágyakat keres
tek Sopron földjében, itt azonban már lényeges nehézsé^gek merül
tek fel.

Más volt Selmecbánya és más Sopron, de mindenek felett más a 
főiskolai ifjúság társadalmi értéke itt, mint volt Selmecen. És már 
kezdetben az volt a főiskolások hibája, hogy ezzel nem eléggé szá
moltak. A főiskolások tovább akarták élni a selmeci diákéletet Sop
ronban és itt következett el a kölcsönös meg nem értés. Természieie- 
sen nem arról van szó, hogy Sopron társadalma ne fogadta volna 
szívesen a főiskolásokat^ hanem arról, hogy ezt keveselte az ifjú
ság, mert az ifjúsági élet az öncélúbb selmeci kereteket nem kapta 
meg. Az ifjúság nem akart alkalmazkodni a hűvös soproni lélekhez 
és azt kívánta, hogy az alkalmazkodjék hozzá.

A főiskola ifjúságát mindig az jellemezte, hogy tanulmányai 
becsületes végzése mellett utat engedett az ifjúság szilajságának 
érvényesülésére is. De ez mindig a közösség Jegyében folyt* le és 
a közösségnek és a szeretetnek ez a csodálatos megnyilatkozása 
teremtette meg és virágoztatta pompázóvá a selmeci és eleinte a 
soproni diákéletet. A baráti érzés sehol nem fűzi össze úgy az ifjú
ságot, mint a főiskolásokat. Ballagni és temetni egy ifjúság sem 
tud úgy, mint a főiskolások még ma is.

A Sopronba hozott selmeci hagyományokat meg akarta az ifjú
ság honosítani^ de mivel lassan maga az ifjúság is csak a hagyomá
nyok külsőségeit tudta érzékeltetni, azok nagy része itt nem fogan
hatott meg. Megkezdődött a szentelt selmeci hagyományok sorva
dása és ki tudja, mi fog azokból egyáltalán megmaradni.

így történt azután, hogy a szertelen ifjúság szertelen szokásai 
Sopronban lassan elmaradtak és csak a ballagás* és a temetés maradi 
meg a nyilvánosság számára. Az ismerkedési est, balekbál, szalagí- 
szentelés az első soproni években még városi ünnepek voltak, ma 
már főiskolai házi ceremóniák csupán, hol főiskolai tanárt is alig 
lehet látni. A szake?télyek is már csak utánzatok.

Egy van csak, ami soproni és egész megyei értéket kapott, a 
főiskolai álarcos jelmezbál, mely az erdélyiek báljából fejlődött 
ki. Az álarcos bál valóban a főiskolások legnagyobb soproni «hagyo
mánya» lett az évek folyamán.

A küzdelmes soproni múlt.
\z  ifjúsági élet alkalmas helyiségek hiányában nehezen ala

kult ki Sopronban, de lassan, jó selmeci szokás szerint, egyes kocs
mahivatalokban otthonra találtak az ifjúsági csoportok. A Selme
cen is nagy múltra tekintő vidéki körök sorra megalakultak, illetve 
folytatták működésüket. Az anyaegj’esület, a Főiskolai Ifjúsági Kör 
a főiskolán kapott két kis szobát és onnan intézte az ifjúsági élet

7*
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irányítását. Minduntalan hiányát éreztélí a köri hel^dségeknek, me
lyek Selmecen saját házban állottak az ifjúság rendelkezésére.

A vidéki körök közül a legkorábban szerveződött újjá a legré
gibb egyesület, a Bánáti Társaság. Majd sorban a Szepesi Kör, az 
Erdélyi Kör, a Délvidéki Kör. Felvidéki Kör, Borsod-Gömöri Asztal- 
társaság, és a Tiszavidéki Kör. Ezek egymás között versengve rövid 
időre feltámasztották a mozgalmas selmeci diákéletet, de néhány év 
múlva itt is bekövetkezett az elnéptelenedés, az elsorvadás.

Nagy nehézségek között kezdte meg működését a legnagyobb 
főiskolás egyesület, Steingrube Nagyközsége, mely egyidős az Ifjú
sági Körrel. A bánfalvi és Lövér-részek lakói alkotják a nagyközség 
polgárságát és néhány lelkes ifjú vezetésével Steingrube még ma 
is figyelemreméltó életet mutat.

A város hivatalos tényezői a legnagyobb szeretettel karolták 
fel az ifjúság minden megmozdulását, ennék és az ifjúság életerejé
nek volt köszönhető, hogy 1922—23—24 évek folyamán az ifjúság 
az őt megillető társadalmi tekintélyt szerezhette meg. Viszónt az 
is tény. hogy úgy a társadalmi mozgalmakban, mint hazafias téren 
előljárt és irányító szerepet vitt az ifjúság.

Harc a köri házért.
Midőn 1926 végén az Ifjúsági Kör vezetői észrevették, hogy a 

létszámában is rohamosan sorvadó ifjúságot már saját hagyomá
nyai sem tudják átmelegíteni, felmerült az a gondolat., hogy olyan 
otthont kell szerezni, hol az ifjúság összegyűlhet, megismerheti, 
megszeretheti egymást és megvetheti a selmeci hagyományokon a 
a soproni hagyományok alapjait.

'Ezt a gondolatot szolgálta a városban előző évben bérelt kluh 
helyiség, de természetesen ez csak játékszoba lehetett és nem kul- 
túrhelyiség. A nagy célt látva szem előtt, az Ifjúsági Kör diákjóléti 
ügyosztálya tervet dolgozott ki köri ház megszerzésére. Itt is a sel
meci példa adott útmutatást. Ugyanis Selmecen a körnek saját háza 
volt, azonban a menekülés évében történt járványos elhalálozások 
miatt temetési költségekre nagyobb adósságot vett fel a Kör, ami 
a cseh megszállás, majd a pénz átértékeléise miatt olyan n a ^  te
herré növekedett, hogy végül is elárverezték Selmeoen a házat.

Üj házra, soproni köri házra volt szükség! A köri,elnökség az 
ifjúság támogatása és a köri ház érdekében 8 közleményből álló 
cikksorozatban hívta fel 1927 niárciusában a «Soproni Hirlap»-ban 
a város közönségét. A mozgalom szépen megindul l, a kormány 
200.0(30 pengőt helyezett kilátásba, de ekkor a köri mozgalom össze
ütközött a Szent Imre-kollégium akciójával és végül hosszas huza
vona után az Ifjúsági Kör csak 50.000 pengőt kapott házépítésre 
1928 végén. A Kör kérésére a város még 11.000 pengő értékben in
gyen telket és építőanyagot szavazott megi, azonban még így is kevés 
volt az összeg egy megfelelő köri ház építésére és ezért az államtól 
újabb 40.000 pengő segélyt kértek. Ezt már nem kapta meg az ifjú
ság, ellenben két évi tervezgetés és levelezgetés után a pénzügymi
nisztérium bizottságot küldött ki, mely 1930-ban megvásárolt egy 
szép emeletes házat a Rákóczi Ferenc-utcában, hova május hónap
ban beköltöztek. Ekkor új bútorokat rendelt a Kör, melyek az óv 
végére készültek el és a teljesen berendezctl köri házat szép ünnep« 
ség keretében, a város vezetőinek jelenlétében avatták fel.
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Az ifjúság 3 évi küzdelem után elérte célját és olyan saját ház
hoz jutott, mely talán egy hazai ifjúsági egyesületnek sincs. A köri 
házzal nagy jelentőséget nyert a Főiskolai Ifjúsági Kör, meg kell 
azonban állapítanunk, hogy a házzal nyújtott kultúrális és társa
dalmi lehetőségeket még nem tudták itt kellően érvényesíteni. Az 
ifjúság bevette magát a régj falak közé, néha rendeznek egy-iegy tea- 
estélyt, de a játéktermek és az olvasó szobák mintha egyoldalú, 
zárkózott életet termelnének ki, a város közösségéivel nem törődve.

Az ifjúsági élet hanyatlása.
A főiskolai ifjúság önvédelmi harca, az emlékezetes diáksztrájk 

után pár évig még elevenen élt az ifjúság lelkében a selmec-soproni 
hagyomány OK ereje, de 1928 után megindult a hanyatlás. Megfo
gyatkozott az ifjúság számban és életerőben egyaránt.

Először elmaradt a megszállott területek ifjúsága ,és a Bánáti 
Társaság bús eltemetése után, szótlanul múlt ki az Erdélyi Kör, a 
Szepesi Kör és a többiek. Ma még a Felvidéki Kör éldegél, de már 
ez sem sokáig. Küzd erősen a belső és külső válsággal a Steingrube 
nagyközség, de félő, hogy az «öregek» távozásával ez is a közönybe 
fullad.

A hanyatlás oka a létszám erős visszaesése és a gazdasági vál
ság súlyosbodása. Míg 20 év előtt 563 hallgató ja volt a főiskolának, 
1927-ben már csak 164, 28-ban 137, 29-ben 12Ó, 3a-ban 135, 31'-ben 
137, 32-ben 139 és 1933-ban 147 volt. Ezekhez a számokhoz még 
évenként 60—70 be nem iratkozott főiskolást lehet számítani. A 
mélypont tehát az 1928—29. tanévben következett be, de az ifjúsági 
élet mélypontja még azóta is egyre esik. A kevés létszámból kevés 
volt azon ifjak száma, akik a diákéletet fontosabbnak tartották a 
tanulmányi szempontoknál és így jutott el az ifjúság oda, hogy most 
alig van egy-Tíét selmeci jelleget megközelítő főis'kolás. Az index 
javult ugyan, de a diákélet elsorvadt.

1928 óta alig van az ifjúsági életnek jelentős eseménye a köri
ház megszerzésén kívül. 1927 szeptember 25-én leplezték le a főis
kola aulájában az ifjúság 71 hősi halottjának emléktáibláját. Ez év
ben kezdte meg a kör «A mi nótáink» című selmeci főiskolás énekes
könyv átdolgozását, amit Hantos Ernő főerdőtanácsos segítségével 
fejeztek be és adtak ki. Ennék jelentős újítása az, hogy a német 
szöveget magyarra is lefordították, azért, hogy idővel teljesen a 
magyar szövegre térhessenek át.

Egy időben szép működést fejtett ki a főiskolai lövészegylet, 
majd a vivóklub, mely később a soproni vándordíját is megnyertek 
Az atlétika lassan megszűnt az anyagi eszközök hiánya miatt.

1930 május IFén nagy ünnepe volt a Főiskolai Ifjúsági Körnek. 
Ekkor ünnepelte meg fennállásának 50 éves jubileumát a város
házán tartott nagyszabású díszközgyűlésen. A gyűlésen tartott be
szédek már arra engedtek következtetni, hogy nagy szakadék tátong 
a selmeci és a sioproni diákélet között, bár kétségtelen, hogy az ifjú
ság szellemi színvonala Sopronban sokkal nagyabb, mint Selmecen 
volt. 1

Nagy jelentőségű esemény volt az ifjúság részére a Szent Imre 
Kollégium felavatása, mert ez intézményben fontos szociális és 
valláserkölcsi segítséget kaptak az eléggé elhagyatott főiskolások.
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Ugyancsak' ez évben jelent meg ifj. Krug Lajos volt erdőmér
nökhallgató «Tüzek a végeken» című szép kis könyve, mely emlé
ket állított írásban a felkelés és a népszavazás bőseinek. Ez a könyv 
volt az, melynek jövedelme alapot adott az ágfalvi csata hőseineik 
emlékére állított emlékoszlop javára. A kifejező emlékművet nagy 
ünnepség keretében leplezték le a főiskola keryiéiben a véres csata 
lO-iklélvfordulóján, 1931 december 8-án.

Az elmúlt 20 év köri elnökei.
Az utolsó békebeli elnöke a Főiskolai Ifjúsági Körnek Hibbján 

Gusztáv volt. Tovább a következő sorrendben jönnek az elnökök: 
1914—15-ben Jónáscb Ödön, 1915—16-ban Hermann József, 1916— 
17-ben Pánczél Miklós, 1917—18-ban Popper József, 1918—19-ben 
Floch György az elnök; ő volt az utolsó selmeci és első soproni 
köri elnök. 1919—20-ban három elnök is volt: Takács Ferenc, Szoly- 
ka Kornél és Székely Elemér, 1920—21-ben Ember Kálmán, 1921—22- 
ben Leicht Ottó, aki a nagy idők méltó elnöke volt. 1922—23-ban 
Suhajda Károly az elnök, 1923—24-ben dr. Szikszay Miklós. 1924— 
25. és 26-ban István Sándor, ki a sztrájk alkalmával mutatott nagy 
határozottságot. 1926—27-ben Biber Kálmán az elnök, ki alatt meg
indult a köri ház mozgalma. 1927—28—29-ben Hladonik István töl
tötte be az elnöki széket, ki az utolsó nagy alkotó elnöke volt a 
Körnek. Az ő nevéhez fűződik a köri ház megteremtése, amiért örö
kös tiszteletbeli elnökké választották. 1929—30-ban Pájer István az 
elnök, 1930—31-ben Illés Béla és Zsillé Lajos. 1931-től mostamg 
Buzsinszky László a köri elnökj ki «Tempus» című könyvével tett 
hasznos szolgálatot az ifjúság ügyének.

Sivár jelen. — Biztató jövő.
Az utóbbi években a főiskolások és az egész magyar ifjúsági 

helyzete és kilátásai annyira rosszabbodtak, hogy a régi értelem'- 
ben vett ifjúsági életről ma beszélni sem lehet. Az ifjúságot mosto
hán kezelték és a mostoha sors érzete okozta, hogy az ifjúság nagy
részt kivonta magát a köztevékeiwségből. Ezt Sopronban is szomo
rúan láthatjuk, mert míg a múltban a főiskolások irányítók voltak 
a társadalmi és hazafias mozgalmakban, ma még a csendes érdek
lődők sorában is alig láthatjuk őket.

A soproni főiskolások helyzete sivár és ifjúsági élete kiesett a 
társadalomból. Behúzódtak a fiuk a köri ház es a diákszobák falai 
közé; mostoha helyzetük és kilátástalan jövőjük Tájdalmas gyötrő
dését nem akarják nyilvánosság elé vinni. A múlt év végén és a 
mostani év elején már hangzottak el ugyan egyesek részéről meg
gondolatlan kitörések, ezek azonban elhibázott lépések voltak, mert 
csak arra alkalmasak, hogy a közösséghez való tartozás amúgy is 
megritkult szálait egészen eltépjék. Az ifjúság, a rombolás útjára 
nem léphet és kritizálni is akkor van joga, ha megteszi kötelessé
gét, nemcsak a tanulásban, hanem a nemzeti érdekek szolgálatában 
egyaránt. I I  l I

Egy igazi ellensége van a főiskolai ifjúságnak és a selmec- 
soproni diákéletnek. Az a volt és még most is meglévő szándék, 
hogy szétválasszák a bánya és erdész szakot. Ez a legbűnösebb tö
rekvés ! ! ■ 1 ' : I 1
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A főiskolára és főiskolásaira osztatlanul szüksége van Sop
ronnak. Az egyéni vagy egyes takarékossági érdekeket el kell némí- 
tani! '

Ha a soproni főiskolások jelene sivár is, de a jövő már biztató. 
A bányász- és erdészszakon nincs túltermelés, sőt, a mai létszám 
mellett néhány év múlva hiány fog mutatkozni. Az erdőmérnökök 
elhelyezkedésére a legsz^ebb kilátásokat nyújtja az új erdőtörvény
tervezet, míg a dunántúli energia-kutatás a bányamérnökök szá
mára Ígér nagy lehetőségeket. A mai kormány intézkedései javulást 
Ígérnek.

Csak kitartás és bizalom! Fordítsa az ifjúság újra figyelmét a 
köztevékenység felé. A selmec-soproni hagyományok erejével fej
lessze jellemét az ifjúsági élet és a társas érintkezés útján. Mert 
nemcsak jó mérnökökre, hanem izig-vérig magyar, jellemes, mű
velt és az életben mozogni tudó férfiakra van szüksége ennek a 
porig alázott országnak. Ez legyen a célja a jelenben és a jövőben 
a selmec-soproni főiskolásoknak! Ma a helyzetet azzal lehet jelle
mezni, amint a nagy magyar író, Surányi Miklós mondotta:

«Az öregek elvesztették a harcot, de a fiatalqk még nem nyer
ték meg».

De folyik az ifjúság harca és kétségtelen, hogy nem sokára 
győzni fognak. Hisszük, hogy e győzelem kivívásában részes lesz a 
főiskolai ifjúság is és nincs messze az idő, amikor a soproni főisko
lások selmeci létszámmal és selmecivé nemesedett soproni diáklélek
kel fogják szolgálni Nagymagyarország szent ügyét.

Akkor majd itt így fog szólni az ének: Sopron, Sopron, Sopron, 
Sopron, te vagy az oka mindennek!...

Sopron, 1934 április hó.
Deák Albert.

A soproni cserkészmozgcdom vázlatos története.
1912— 1934,

Összeállította: Preisz Gyula, vm-i titkár.

Mintegy 25 évvel ezelőtt egy nemeslelkű, a tiesti és lelki szépért 
rajongó angol katona ember lelkében támadt fel a cserkészet gon
dolata, nem ötletszerűen, hanem hosszú évek gyakorlati megfigye
lései alapján.

Hazánkban 1912-ben létesülnek német és angol mintára cser
készalakulatok s még ez évben Sopronban is megalakul «Első Sop
roni Cserkészek Köre» néven egy cserkeszcsapatszerű egyesülés, 
amelynek tagjai jobbára iparosifják. Később, 1913-ban, «Kék csillag» 
néven egy másik alakulat is létesült, de állandó munkát egyik sem 
tudott végezni, mivel hiányzott egy állandó felnőtt vezető. Egy
kori adatok szerint Röttig Ottó a cserkészkörnek élére állt s a ko- 
moljfabb munkát meg is indította, de csak rövidebb időre.

A világháború ily ifjú szervezeteket rövid idő alatt elsodort.



108

s így a háborús években Sopronban a kialakulófélben lévő cser
készmozgalom teljesen eltűnik.

A kommunista rémuralom leverése után országszerte lobban 
fel a nemzeti érzés gondolata s a vezető férfiak rövidesen felismerik 
a magyar ifjúság tömörítésének és testi-lelki nevelése egységesebbé 
tételének fontosságát.

Ez az időszak az előbbivel egyenesen ellentétes jellegű. Míg 
1912-ben jobbára a fiuk vagy néhány modernebb gondolkodású ve
zető részéről indult meg a szervezés kísérlete, addig 1919-ben éppen 
a hivatalos körök nyújtottak nagyobb támogatást, mivel csakha
mar felismerték a cserkészet nemzetnevelő értékét.

Sopronba másodszor 1919 őszén jut el a cserkészgondolat s a 
bencésgimnázium csapatának vezetője, dr. Horváth Detre benoés- 
gimn. tanár cikkeiből ismeri meg á soproni közönséig. A bencések 
csapata 1920 punkösd napján teszi le — elsőnek Sopronban — a 
cserlészfogadalmat, szerény külsőségek mellett a Bécsi-dombon, 
amely az egykori hírlapok szerint «bizonyára mély hatást tett a 
jelen volt — legtöbbnyire véletlenül odatévedt — csiekélyszámú 
hallgatóságra».

Az 1920—1922-es évek folyamán valamennyi soproni közép
iskolában megalakulnak a cserkészcsapatok, az iskolánkívüliek kö
zül a mai Báthory-csapat. Vele együtt hét a soproni csapatok száma 
s ezzel megalapozottnak tekinthető itt, a nyugat végvárában a cser
készmozgalom, amely azóta mindinkább szebb munkásságot fejt ki.

Epen a legválságosabb időszakban^ a felkelő harcok és a íiép- 
szavazás idején lép először a nyilvánosság elé. Mindkét esemény
nél ott találjuk őket, főkép a bencés gimnázium, a tanítóképző iri- 
tézet és a reáliskola csapatát.

A szervezés legelső időszakában Friedrich Viktor ny. őrnagy, 
sopronvármegyei cserkész főtitkár, a feje és lelke a soproni csier- 
készmozgalomnak.

1922-ben, midőn a Nyugatmagyarországi Cserkészszövetség fel
oszlott, a legelső szervezésben résztvett vezetők részére díszjel
vényt, illetve dicsérő oklevelet létesített. Sopronból Friedrich Vik
tor. Mechle József és Horváth Detre dr. díszjelvényt, a csapatok 
parancsnokai, valamint néhány beosztott rangos cserkész dicsérő 
oklevelet kapott.

1925 nyarán Martini Róbert ny. ezredes veszi át a főtitkárság 
ügj'^einek vezetését. 1926-ban a soproni cserkészeket ő vezeti az első 
magyar Nemzeti Nagytáborba, ahol vezetése alá kerülnek a III. 
cserkészkerület összes többi csapatai is. Szereplésük itt is az elsők 
közé emelte a soproniakat.

Mechle József parancsnok kezdeményezésére megalakul a 361. 
sz. Szt. Hubertusz csapat. E csapat megalakításával úttörő kísérletet 
végeztek. Jobbára ebből kerültek ki a mai vezetők.

Martini vm-fötitkár szorgalmazására Sopron város nagylelkűen 
10 holdas erdőt ajánl fel a cserkészeknek, ^hol szabadon táboroz
hatnak.

A cserkészek és csapatok száma gyarapszik. Üj csapatok léte
sülnek, amelyek azért hírnak értékkel, mert oly területen alakul
tak, ubol a cserkészmozgalom talán a legáldásosabban működhet.
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Külön csapatot alakítanak a vasutas ifjúság részére, a kereskedő
tanonc és segéd ifjúság részére, a siketnéma intézeti tanulók, a ka- 
tholikus és evangélikus elemista diákok számára.

Martini ezredestől 1930-ban Pattantyús Ä. Imre főiskolai tanár 
vette át a vm-i főtitkári tisztséget. Sok jószándékkal és igazi cser
készlélekkel állt a vm-i főtitkárság élére s vezette mindaddig, amíg 
tanári elfoglaltsága lehetővé tette Vele a soproni csierkészet lélek
ben és szellemben gyarapodott.

A sooroni cserkészek társadalmi életében és órvényesülésében 
új korszakot jelent az 1931. év, amikor dr. Holl Jenő vasiitigazgató 
került a vármegyei elnökség élére, aki 1928 óta a III. kerület társ
elnökeként vett már részt a vezetésben. Meleg szívvel, új, korszie- 
rűbb és gyakorlatibb gondolatokkal jött s új szemszögből állapította 
meg a teendőket.

Már a vasutas csapát megalakításakor kitűnik a mozgalom iránti 
nagy lelkesedése, amely a cserkészek első Széchenyi-zarándokla- 
tának kifejezésével még impozánsabb mértékben jut kifejezésre.

Széchenyi emlékének újabb, intenzivebb formában való fenn
tartása tulajdonképen tőle indult ki. 1929-ben mintegy 500 cserkész 
zarándokol Nagycenkre, a «Magyar Mekká»-ba, a cenki kriptához s 
ott Széchenyi emlékének hódolnak.

Kezdeményezésére 1932 évtől kezdve nyilvánosan és együtt ün
nepük meg a soproni cserkészek védőszentjüknek. Szent György 
lovagnak ünnepét, ami által a közönség és a cserkészek közötti kap
csolatok jobban kimélyülnek. A Szt. György-napi ünnepségek az
1933. évben cserkész kiállítással voltak összekapcsolva. Az első ilyen 
nagjfszabású cserkészkiállítás minden tekintetben sikeresen záró
dott. 1934-ben Szt. György ünneplésével kapcsolatban leplezik le 
a cserkészofthonokat jelző cégéreket, amelyeknek elhelyezése ugyan
csak a vm-i elnök gondolata volt. Már ma is, de az idők folyamán 
még inkább díszei lesznek városiunknak s a gondolat országos elter
jedésre számíthat. Ugyancsak kezdeményezésére új cserkészcsapat 
is alakul Sopronban és Kapuvárott.

Dr. Holl elnök eddigi ténykedéséből egy nagy rész a világjam- 
boree helyi előkészületeire jut s munkájának alaposságát a jámbo- 
reen résztvevő sok száz soproni és megyei cserkészfiú elsőrangú 
szereplése bizonyítja.

Nagystílű elgondolása a motornélküli repülősport megvalósí
tása is. Itt nyugaton a repülősport egyáltalán ismeretlen volt még  ̂
amikor a vasutasok Végvári csapata Szabados József cserkésztiszt 
kezdeményezésére repülőgép építésébe kezd s ezáltal felkelti az ér
deklődést más soproni egyesületekben is. Az e tekintetben túlságo
san konzervativ és óvatos Soproriban, ahol csak olyan új utakon 
indulnak, amelyek máshol már jól beváltak, a mótornélküli repülő- 
sport meghonosítása nemes forradalmi felbuzdulást idézett elő 
Dr. Holl Jenő támogatásával 14 cserkészfiú megépíti a «Végvár» nevű 
repülőgépet és 1933 április 30-án sok ezer ember jelenlétében volt 
a keresztelője és első szereplése.

Orsizágszerte a fiuk korából kiöregedett cserkiészfiuk proiglramm- 
jának megállapítása képezi napjainkban a cserkészet egyik fő teen
dőit. Míg ugyanis a fiuk korában lévő cserkészek magában az eredeti 
cserkészetben annyi újat, romantikusát és érdekeset találnak, addig 
a férfikorba átlépő ifjúság cserkészműködése még megoldatlan. Sop
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ronban kb. 250-es csoportjuk e ^ re  erősödő tényezőnek számít s 
kialakulása már túl terjed cserkészotthonok és cserkész hozzátar
tozók szűkebb környezeténél.

Ha az 1912-ben lezajlott csapatalakUlásokal, országos és sop
roni vonatkozásban iŝ  a magyar cserkészmozgalom első szárny
bontásának nevezhetnem, úgy az 1920—30-as évek közti működést 
a fiúcserkészet kialakulásának mondanám, mig a mostanira a férfi- 
cserkészet a legjellemzőbb megjelölés.

A soproni és megyei cserkészmozgalom ilyen irányban halad 
előre; sok lelkes parancsnok, sokasok, kisebb-nagyobib tisztségét vi
selő ifjú és öreg cserkészvezető és cserkész a lelkét adta a mozga
lomnak, számtalan cserkészlelkületű ember és sok névtelen jóakaró 
állt segítőkézzel a hatósági szervekkel és a helyi sajtóval együtt a 
soproni- és megyei cserkészmozgalom mellé, míg mai színvonalára 
eljutott.

Ma tárgyilagosan megállapítható, hogy nívója és munkálko
dása országosan elismert és kiváló. Minden elemi és középiskolánk
ban, öregcserkészcsapat működik az Erzsébet Tudomány Egyetem 
Ev. Hittudományi Karán, négy iskolánkívüli iparos és kereskedő 
ifjakból álló és egy siketnéma cserkészcsapatunk van. A vármegyéd 
ben öt csapat működik. Együttes létszámuk kb. 800.

Dr. Holt Jenő jelenlegi vm-i elnök irányítása óta a soproni 
cserkészmozgalom ugrásszerűen halad előre.

A vármegyei elnököt munkásságában a vármegyei intéző-bi
zottság támogatja. Az intézmény adminisztrációs és gyakorlati irá
nyítását munkaszerető és akcióképes vármegyei főtitkárság végzi, 
élén a jelenlegi főtitkárral. Csizmadia Árpáddal.

Soproni cserkészek a világjamboreen.
A II. világjamboreen Koppenhágában a 64. és 67. számú csapa

tok 2—2 tagja, a IH-on Birkenheadben, Angliában, a 64., 67. és 383. 
sz. csapatok 1—1 tagja vett részt; ezek kiutazása azonban nem jelen
tett különösebb megterhelést a soproni cserkészetnek.

Sokkal inkább a múlt évi. Az előkészület munkálatai 1932-re 
nyúlnak vissza A sikeres táborozás és a nagyszámú részvétel egyes 
testületek nagy anyagi támogatásán kívül az akkori vármegyei cser
kész vezetőség: dr. Holl Jenő vm-i elnök, Mechle József vm-i főtit
kár, Gereben Vilmos vm-i vezetőtiszt, továbbá a tábori rendőrség, 
a törzscsapat, a sajtócsoport, a jamboree rajok, a kisfiú és a siket
néma csapat vezetőinek munkásságát dicséri, mint olyanokét, akik 
a munkásságból vezető szerepet vállaltak. De megfeszített munkát 
végeztek az egyes csapatok parancsnokai, vezetői és cserkészei is, 
kiknek munkateljesítménye az előbbiekével összefüggött.

Három főcsoportban táboroztak a soproniak, aszerint, amint 
a jamboreen csak rendszeres minta táboriéletet éltek, közszolgála
tokat végeztek, vagy hosszabb-rövidebb ideig, inkább mint szemlélők 
voltak jelen.

Eszerint beszélhetünk: 1. jamboree rajokról, kisfiú és siket
néma csoportokról, 2. tábori rendőr, törzscsapat, sajtó és egyéb 
közszolgálatosokról és 3. csak rövidebb ideig táborozó segédtábori 
csoportokról,
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Egy év távlatából a jamboree érdekében kifejtett munkára 
mindenki örömmel tekint vissza s büszkeség tölli el azok lelkét, 
akik minél többet tudtak elvégezni.

A vUágjámboree táborozó külföldi 
cserkészek Sopronban.

A világjamboree hatalmas külföldi cserkészkonlingenséből aug. 
9^én 20 belga, 20 bengáli hindu.̂  ̂25 román, 50 francia, 28 amerikai, 
62 dán, 23 finn, 89 angol, 75 lengyel és 25 luxenburgi cserkész jött 
Sopronba, hogy gyönyörködjék hazánk egyik legrégibb városának 
és vidékének szépsiégeiben.

Hatalmas tömegek fogadták őket az állomáson s hamarosan jó 
hangulat s barátság alakult ki a soproniak és vendjeik között. A 
város és környéke nevezetességeinek megtekintése után este a vas
utas sportpályán 15.000 ember jelenlétében hatalmas és jól sike
rült tábortüzet tartották. Másnap, augusztus 104éin utaztak vissza.

Cserkészrepülők.
Sopron cserkészei e téren is legelöl haladnak. A vidéki ma

gyar csapatok közül elsőnek építi meg a 366. sz. Végvári csapat 
repülő csoportja Szabados József csoportparancsnok vezetésével 
nagy anyagi áldozatok árán és sok fizikai fáradsi^gal a «Végvár» 
nevű mótornélküli rej)ülőgépet, amely a soproni cserkészeknekl, 
elsősorban a csapat repülőinek büszkesége. Ilyen téren itt Sopron
ban még senkire sem lehetett támaszkodni s a fiuk sikeres elindu
lása a csoport ,életfcépességét bizonyítja.

A «Végvár» tulajdonképen csak iskolagép siklórepülés céljaira; 
német Zögling típus, amely Magyarországon leginkább van elter
jedve. Szárnyainak fesztávolsága 10 miéter, hossza 6 és fél méter. 
Csak gummival és autóval való meghúzásra alkalmas. Épen ezért 
a soproni cserkészek jövő törekvése egy középteljesítményű német 
Grunau Baby vagy Grüne Post mintájú kimondott vitorlázó repülő
gép építése.

Míg 1931-ben csak 12 kezdő repülő volt, minden vizsga nélkül, 
valamennyien a 366^os Végvári csapat tagjai, addig ma összesen 25- 
en vannak a 366, 365, és 64. sz. csapatokból.

Jelenleg csak a 366 ö. sz. Végvári csapatnak van Sopronban iga
zolt repülőcsoportja, amelynek Szabados József csoport parancs
nok a vezetője, ö intézi általában a soproni cserkész repülés gya- 
korlati ügyeit. Eddig a mótornélküli B vizsgjával rendelkezik.

A «Végvár» megépítése óta mintegy 400-szor szállt fel, Sop
ronban a Hubertusz kilátó alatti repülőtéren, a Harkai platón és 
Gödöllőn; baleset egyszer sem fordult elő.

Vizicserkészet.
A soproni vizicserkészet alig néhány éves s úgy megindítása, 

mint annak további kiépítése főképp a 66-os Báthory-csapat tagjaij- 
nak és a csapat parancsnokának, vitéz László Antalnak nevéhez 
fűződik. 1930-ban kezdtek foglalkozni a vizicserkészet kérdésével s 
még ez évben elhatározzák egy vitorlás megépítését. Szakszerű raj
zok alapján a fiuk maguk építik meg hajójukat s 1931-ben Fertő
rákos határában csónakházat építenek. 1932-ben folytatják s 1933-rg
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befejezik a vizitelep munkálatait, amelynél 1934-ben már 42 cser
kész és polgári vizi jármű köt ki. A kél csónakházból és étkezőhelyi
ségből álló cölöpépítmény cölöpökre épített kikötőhíd által van a 
szárazfölddel összekapcsolva.

A vizitelep megépítésénél aranybetűk hirdetik a győri püspök 
és herceg Esterházy Pál dr. áldozatos jószívűségét.

A Báthorysták példáján felbuzdulva a többi csapat is nagyobb 
érdeklődést tanúsít; a 365-ös Apaffy Mihály csapat 6 drb kétszemé
lyes kajakot épített, a 366-os Végvári csapat pedig vitorlás építésébe 
kezd.

Jelenleg is a Báthory csapat viziélete a legintenzivebb; 2 vi
torlás csónakuk és 7 db kisebb vizi járművük van.,, míg a csapat
ban 40—45-en foglalkoznak vizicserkész munkával.

A soproni vizicserkészet kialakulása a magyar cserkészmoz
galom mindinkább erősödő vizicserkész munkájával függ össze. A 
366-os Végváriak már 1928-ban Tihanyban résztvesznek a nemzet
közi vizicserkész táborozáson, mint versenyen kívül tábonozó csa
pat.

Öregcserkészet.
Sopronban az amerikai tanulmánvútjáról szabadságra vissza

térő Mechle József kezdeményezésére 1923 őszén megalakul a 361-es 
Szt. Hubertusz öregcserkéiszcsapat, iskolából kikerült és polgári fog
lalkozást űző cserkészekből. A csapat parancsnoka Martini Bóbert 
ny. ezredes. Feladatául a vezetőképzést tűziték ki s ennek nagy mér
tékben feleltek meg, hiszen a mai soproni cserkészvezetők egy ré
sze itt nyert kiképzést. 1927-ben Mechle József veszi át a csapat 
vezetését, de ezután már csak rövid ideig működött. A kiképzett 
vezetőknek más csapatoknál való elhelyezkedése és az iskolából 
kikerült cserkészek további működésénék az anyacsapatnál való 
engedélyezése elnéptetenítette az első soproni öreglcserkészcsapatot 
s 1927-ben működését abbahagyta.

Velük párhuzamosan 1926-ban a 67-es Deákkuti csapat kebe
lében az evang. teológusok külön «Teológus raj»-t alakítanak^ eb
ből feilödik ki a későbbi 384. sz. Kiss János öregcserkész csapat.

A 66hos Báthory, a 365iös Apafii és a 366-os Végvári csapatok 
is alakítanak az 1929—30. években öreg rajokat, ezek azonban a 
szövetség által annak idején nem voltak még igazolva.

Jelenleg két igazolt öreg'cserkészcsapat működik: a 366/Ö. sz. 
Végvári és a 384/Ö. sz. Kiss János öregcserk’észcsajpat.

A soproni öregcserkósz ügyeket ma Edőcs Pál vm-i öregcser
kész előadó, 366-os parancsnok végzi nagy lelkesedéssel és korszerű 
elgondolással.

Cserkészapródmozgalom.
Sopronban először 1926-ban a 361 sz. Szt. Hubertusz csapat 

alakít saját kebelében egy ka^h. és qgy -̂vangL elemi iskolai tanu
lókból álló apródrajt, amelyek később, 1929-ben az anyacsapattól 
elváltak. A kath. elemi iskolások 382 sz. Szent Imre csapatát Kemény 
Lajos, míg az evangélikus elemi "skolások 383 sz. Berzsenyi Dániel 
csapatát Szabados József alakította. Kiscserkész munkával ma a 60 
és 64 sz. csapatok is foglalkoznak.
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Fenti két igazolt csapat tagjai az elemi iskolai tanulmányok 
befejezése után rendszerint valamely középiskiolának lesznek tag
jai. Jelenleg mintegy 60 cserkészapród működik.

Leánycserkészet.
1926 március 21-én a 'Vármegyeház dísztermében a soproni 

csapatok fényes külsőségek mellett megújították fogadalmukat s 
ugyanakkor tett fogadalmat az első hót soproni leánjcserkész is. 
A leány cserkészmozgalom helybeli nagy propagjálója a MANSz, a 
csapat vezetője vitéz László Antalné. Az ünnepségre eljött József 
Ferenc királyi herceg és' Anna királyi hercegasszony. Oly óriási volt 
az érdeklődés hogy az egykori hirlaptudósító még külön védelmébe 
vette a cserkész egyesületet, azért, mivel nem juthatott mindenki a 
terembe.

A soproni leánycserkészcsapat rövid működés után megszűnt 
és újjáalakításukra nem is történt semmiféle kísérlet.

A soproni és megyei csapatok rövid ismertetése.
60 sz. N á d a s d y cserkészcsapat, Csepreg. A csapat szervező- 

testülete: Csepregi m. kir. áll. polgári fiúiskola, szervezőtestületi 
elnöke: F l ó d e r e r  Jénő gyógyszerész, parancsnoKa: C s i n c s u r a  
Győző, polg. isk. igazgató, cserk. cs. tiszt, tagjainak száma 1934. 
jan. l-'én: 52.

A vármegye területén működő legrégibb csapat, amelyet 1923- 
ban az intézet e ^ ik  ^anára, Csincsura Győző alapított. A csapatot 
kisebb megszakítások után ma is alapítója vezeti.

61 sz. B a r o s s  G á b o r  cserkészcsapat, Sopron. A csapat szer- 
vezőtestülete; M. kir. áll. Fáy András fiú felső kereskedelmi iskóla, 
Sopron; szervezőtestületi elnöke: L e g á n y i  Dezső kér. isk. igaz
gató, parancsnoka: L a k o s  János keresk. isk. tanár, cs .cs. tiszt, 
tagjainak száma 1934 jan. Lén: 19.

1924-ban alapította a csapatot az intézet egyik tanára, dr. C s a- 
p o d i  József, aki 1930-ig volt parancsnoka.

62 sz. P á 1 f y cserkészcsapát, Sopron. A csapát szervezőtestü- 
lete: Soproni ág. hitv. ev. tanítóképző intézet, Sopron. Szervező- 
testületi elnöke: H a m a r  Gjula tan. kép. int. igazgat^ parancsnoka: 
Me eh le  József tanár, cs.es. tiszt, tagjainak lót^zárna 1934. jan. 
Lén: 55.

A legrégibb soproni csapatok egyike  ̂ amelyet í920-ban alakí
tott jelenlegi parancsnoka, Mechle József tanár, aki 3 éven át irá
nyította a csapat működését. A felkelőharcok alkalmával s a népsza
vazás ideién a csapat tagjai dicsérendő tevékenysiéget fejtettek ki, 
akik ez alkalommai a küldönc és összekötőszolgálatokon kívül egyéb 
fontosabb feladatoknak is megfeleltek.

63 sz. B e s s e n y e i  cserkészcsapat, Csorna. A csapat szervező- 
testülete: Csornai áll. polg. fiúiskola, szervező testületi elnöke: Né
m e t h  István polg. isk. igazgató, parancsnoka: dr. B o h n e r  Döme 
prem. kanonok, pr. i. vezető, tagjainak száma 1934 Jan. l^én: 59.

A soproni és megyei csapatok második alapítási korszakában, 
1928-ban alakult, a csornai polg. iskola kebelében. A csapat munkája 
1932 évtől kezdve nagyobb lendületű, amióta a csapat jelenlegi ve
zetője a parancsnok, aki a diák fiúk mellé iparos Ifjakat is felvett.
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64 sz. S z t. A s z t r  i k cserkészcs^at, Sopron. A csapat szerve- 
zőtestülete: Soproni Szt. Benedek-ren'di Szt. Asztrik katholikus gim
názium, szervezőtestületi elnöke: S z i k l a i  Jenő gimn. igazgató, pa- 
ranosnioika: S c h n a t t n e r  Szigfried tanár, cs. cs. tiszt, tagjainak; 
száma 1934 jan. Inén: 68.

Sopronban ez a csapat alakült meg a világháború után legelő
ször. anielynek alapítója a soproni cserkészmozgalom egyik legj- 
rSgibb úttörője. Horváth Detre dr. bencéstanár csapata Turul» né
ven kezdte meg működését s csak később vette fel mai nevét. A 
felkelő harcok és a népszavazás idején ők is értékes szolgálatokat 
tették a magyar ügynek. Tíz éves fennállásuk emlékére az inté
zet egykori tanítványa, Rákosi Jenő, «Szózat a cserkészfiukhoz» 
című levelét írta, azzal, ho;gy azt a jubileumi ünnepség alkalmával 
olvassák fel, mivel, úgymond, ő akkor már nem lesz. Jóslata betel
jesedett. Rákosi szavai azóta a magyar cserkészmozgalom kincsévé 
váltak. 1926-ban Havasi Lucius, 1928-ban Kovács Tóbiás, 1932;-ben 
pedig Schnattner Szigfried, a mai paráncsnok. vette át a vezietést.

65 sz. P e t ő f i  cserkészcsapat, Sopron. A csapat szervezÖtes- 
tülete: M. Mr. áll. Pétőfi Sándor polgári fiú iskola^ Sopron, szer
vezőtestületi elnöke: F o g l  János polg. isk. igazgató, parancsnoka: 
J u r e t z k y  Vilmos tanár, cs. cs. tiszt, tagjainak száma 1934 jan, 
1-ién: 30.

A soproni csapatok első alapítási korszakában létesült: 1920- 
ban s mind a mai napig az akkori parancsnoka vezeti: Juretzky 
Vilmos.

66 sz. R á t h 0  r  y cserkészcsapat, Sopron. A csapat szervező- 
testülete: Move. A csapat szervezőitestüléti elnökié: Martini Róbert 
ny. ezredes, parancsnoka: vitéz L á s z l ó  Antal Gysev. tisztviselő, 
tagjainak száma 1934 jan. 1-én: 94.

Eredetét a legrégibb soproni cserkész alakulathoz vezeti vissza, 
1912-be, oly módon, h o ^  az akkor alakult egyik cserkészcsoport, 
a «Kék csillag» vezetője, Sámson Antal, a világháború után, 1920- 
ban újból cserkészcsapátot alakít s ezen új alakításból fejlődött ki 
a mai Báthory csapat. Tagjai jobbára iparos és kereskedő tanonook 
és segédek, akiknek egy erős, nemzeti giondolattól áthatott, egye
sületbe való tömörítése a világháború után különösen fontos volt. 
A jelenlegi parancsnok 1923-bar. vette át a csapatot, akinek működésié 
alatt a csapat fejlődése egyre felfelé ívelő.

67 sz. D e á k k u t i  cserkészcsapat, Sopron. A csapat szervező- 
testülete: Soproni evang. liceumi Ifjúsági Diákszövetséig:, szervező
testületi elnöke: N é m e t h  Sámuel liceumi igazgató, parancsnoka: 
L e i t n e r  József liceumi tanár, cs. cs. tiszt, tagjainak száma 1934 
jan. 1-Sn: 73.

Néhai Hetvényi Lajos tanár kezdeményezésére 1920—21. tan
évben alakult meg a csapat, amelyet alapítása óta mai parancsnóka: 
Leitner József tanár vezet. A csapat működését a rendszeres, előre
haladó cserkészmunkálkodás jellemzi. Megalakulása óta több cser
késztisztet és segédtisztet nevelt.

362 sz. L o s o n c z y cserkészcsapat, Sopronkőhidtelep. Parancs
nok: Simon József tanító.

E csapat 1925-ben azzal a óélzattal alakUlt, hogy a telepen élő 
elemi- és középiskolás diákok, valamint egyéb ifjúság egy egyletbe
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tömöríttessék. Feladatának löbb éven át megfelelt, mindaddig, míg 
ez lehetséges volt. Működését jelenleg, ideiglenesien beszüntette.

364 sz. S c a r b a n  ti  a cserkészcsapat, Sopron. Ä csapat szer- 
vezőtestülete: Soproni áll. Széchenyi István reálgimnázium. A csa
pat szervezőtestületi elnöke: L au  r i n g e r  Ernő reálgimn. igazgató. 
Parancsnoka: V as Jenő tanár, cs. cs. tiszt, tagjainäc száma 1934 
jan. Lén: 75.

A reálgimnáziumban az első cserkészcsapat 1920-ban alakult 
néhai Winkler Elemér, v^^lamint Gruber Gyula tanárok vezetésével, 
amely a 61 sz. Zrinyi nevet viselte. Szép működése után a vezetők 
más irányú elfoglaltsága miatt a csapat 1923-ban beszüntette műkö
dését. A mostani csapatot 1925-ben alapította Edőcs Pál cs. cs. tiszt, 
parancsnok, akitől 1929-ben Vas Jenő vette át a parancsnokságot. 
Mindkettőjük vezetése alatt a csapat azt a helyet foglalta el a sopr 
róni cserkészek társadalmában, amely az alapító intézet hírnevé
hez méltó.

365 sz. A p a f f y Mi h á l y  cserkészcsapat, Sopron. A csapat szer- 
vezőtestülete: Move, szervező testületi elnöke: temesligeü Szávits Kor
nél ny. tábornok, parancsnoka: Z á m o s z t n y  János vegytisztitó, 
cs. tiszt, tagjainak száma 1934 jan. Lén: 55.

A soproni kereskedő ifjak számára létesült 1926-ban Dergán 
Béla ny. őrnagy vezetésével. Megalakulása után a csapat működése 
hamarosan nagy lendületet vett. 1927-ben a jelenlegi parancsnok 
vette át a vezetést.

366/Ö. sz. Vé g v á r i  öregcserkészcsapat, Sopron. A c s^ a t szer- 
vezötestülete: Győr-Sopron-Ébenfurti Vasút Műhelyfőnök'sege, Sop'- 
ron, szervezőtestületi elnöke: F r ü h w i r t h  Károly Gysev. főfel
ügyelő, gépészeti osztályfőnök, parancsnoka: E d ő c s  Pál Gysev 
főtiszt, cs. cs. tiszt, tagjainak száma 1934 jan. Lén: 32.

Iskolánkívüli csapat, amely szűkebb kör, a Gysev. műhelyének 
tanoncai és segédjei, valamint más vasúti alkalmazottak részére 
létesült, dr. Holl Jenő vasutigazgató kezdeményezésére. Csizmadia 
Árpád parancsnoksága alatt.

367 sz. T ó t h  A n t a l  cserkészcsapat, Sopron. A csapat szer- 
vezőtestülete: Siketnémák sopronmegyei és Sopron városi állami 
intézete, Sopron. A csapat szervező testületi elnöke: V ö l k e r  József 
siketnéma int. igazgató, parancsnoka: Vé gh  Ferenc siketnéma int. 
tanár, cs. cs. tiszt, tagjainak száma 1934 jan. Lén: 22.

1929-ben alakit, mai parancsnokának vezetése mellett. Ama 
körülmény, hogy siketnéma cserkésztestvéreink is bekajDCSolódtak 
a hallófiuk szép cserkészéletébe, minden bizonnyal az ő lelkűk han
gulatát is kedvezőbbé teszi, ezért érdemel külön említést, aki velük 
foglalkozik, aki csökkenteni igyekszik azt az űrt, amelyet talán 
néha éreznek.

376 sz. F e l s ő b ü k i  Na g y  P á l  cserkészcsapat, Soproribán- 
falva. A csapat szervezőtestűlete: Sopronbánfalvai elemi iskolák, 
szervezötestületi elnöke: V a r g a  József plébános, parancsnoka: S ü- 
m e g h y  József r. kath. tanító, cs. cs. tiszt, tagjainak száma 1934 
jan. Lén: 23.

1928-ban a Báthory csapat bánfalvai rajt szervezett s ebből ala
kult ki a mai csapat Sümeghy József tanító vezetésével. Magyar
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csapat működése e jobbára németül beszélő községben sok nehéz
séggel indult meg, amihez a község szegénysége is hozzájárult.

382 sz. S z e n t  I m r e  kiscserkieszcsapat, Sopron. A csapat szer- 
vezőtestülete; Soproni r. kath. elemi fiúiskolák, szervezőteslület el
nöke: S k e r l á n  Gyula elemi isk. igazgató, parancsnoka: G e r e b e n  
Vilmos tanító, cs. cs. tiszt, tagjainak száma 1934 jan. 1-én: 29.

1925-ben a volt 361. sz. Szt. Hubertusz öregcserkészcsapat két 
kiscserkészrajt alakított, egyet-egyet a rém. kath. és evang.. elemi 
iskolai diákok számára. Az alapító csapat működésének beszüntetése 
után, 1929-ben igazoltatott mai nevén. Kezdetben Kemény- Lajos 
főisk. hallgató, cs. tiszt volt a fiuk parancsnoka, akitől 1930-ban 
Gereben Vilmos tanító vette át a narancsnőkságot.

383. sz. B e r z s e n y i  D á n i e l  kiscserkészcsapat, Sopron. A 
csapat szervezőtestülete: Soproni evangélikus elienii iskolák. Szer- 
vezőtestüleli elnöke: Gr a f  Samu elemi isk. igazgató, parancsnoka; 
G o t t s c h l i n g  Károly tanító, cs. cs. tiszt^ tagjainak száma 1934 
jan. lén : 43.

Ugyanaz az alapítás, mint a 382 sz. c.sapat. Alakulásakor Sza
bados József vasúti tisztviselő a parancsnok, akitől 1931-ben a je
lenlegi parancsnok vette át a vezetést.

384/Ö. sz. Ki s s  J á n o s  öregcserkészcsapat, Sopron. A csapat 
szervezőtestülete: Erzsébet Tudományegyetem Ev. Hittudományi 
Kar tanári kara, szervezőtestületi elnöke: dr. Kiss Jenő egyetemi 
tanár, pr. i. cs. vezető, tanainak száma 1934. jan. lén : 10.

Már 1923 óta a 67 sz. Deákkuti csapat felvette a teológiai hallga
tókat is, akik 1926-ban külön rajban működtek. A «Teológus öreg^ 
raj» akkori vezetője Havasi Dezső teol. hallgató. Ebből a kezdetből 
alakult ki mai formájára; a szövetség 1932-ben igazolta öregcser
készcsapattá.

385 sz. B o t o n d  cserkészcsapát. Beled. A csapat szervezőtes
tülete: Róm. kath. elemi iskola. Beled; szervezőtestületi elnöke. 
S ü t ő  István plébános, parancsnoka: ifj. Ki s s  Sándor tanító, cs. 
tiszt, tagjainak száma 1934 jan. lén : 26.

1930-ban alakult. A csepregi Nádasdy csapathoz hasonlóan ez 
is diákokból és munkási^akból álló csapat s a rendszer itt is jó 
eredményeket mutat fel.

390 Szt .  G y ö r g y  cserkészcsapat, Sopron. A csapát szervező
testülete: Soproni Katholikus Legényegylet; szervező testületi elnö
ke: dr. B ü r c h n e r  László prépost, plébános, parancsnoka: T ó t h  
Zoltán vaskohómérnök halig., cs. tiszt^ tagjainak száma 1934 jan. 
lén : 26. i !

A legifjabb soproni csapat, amely a jamboree évében, Szt. 
napján tette le a fogadalmat. Preisz Gyula 366/Ö. sz. csiapattiszt, Tóth 
Zoltán és Ulbrich Miklós cs. tisztek alapítása. Kezdettől fogva je
lenlegi parancsnoka vezeti.

357 sz. R á b a k ö z  cserkészcsapat. Kapuvár. A csapat szervező
testülete: Kapuvári polg. fiúiskola; szervezőtestületi elnöke: Csok-  
nyai Lipót polg. isk. igazgató, parancsnoka: S c h ö b e r l  Frigyes 
366/Ö. sz. Végvári csapattiszt. Tagjainak száma jelenleg, 14.

A legfiatalabb megyei csapat, amely a mull év őszén kezdte 
meg működését jelenlegi parancsnokának vezetése alatt. A kapu-
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vári polg. iskolában már régebben működött csapat kelt eme mosi- 
tani által életre. Első ünnepélyes fogadalomtétele 1934 május Sínén 
volt. I ' ' . . ’

A csapatok vázlatos ismertetése korántsem tükrözi vissza azt a 
munkát, azt a belső lelki munkásságot, amely cserkészcsapatainkban 
rendszeres. De a k'ülsőj látható cserkészténykedések sem szergjel- 
nek oly számban, amint valójában megtörténtek. Ezek ismertetése 
nem e könyv feladata.

Preisz Gyula.

A soproni kereskedelem története,
írta: Székely Géza,

a Keresk. és Iparkam ara elnöke.

A S o p r o n i  K e r e s k e d e l m i  T e s t ü l e t  (Grémium) tisztétől 
megváló elnöke: Thirring Sámuel 1759. december 28-ikán leltár 
szerint adta át utódának, SZAKA ISTVÁNNAK, a Testület levéltárát 
s ebben többek között Sopron sz. kir. város nemes és bölcs tanácsáé
nak 1650 január 17-ikéről keltezett, karmazsin vörös bársonyban 
könyvalakúan kötött és a város nagy pecsétjét fatokban arany zsi
nóron hordó engedélylevelét. E szerint a Testület múltja 1650-ig 
nyúlik vissza, ami éppen niem akar annak bizonyítéka lenini hoigy 
a Testület évszázadokra terjedő múltjának kezdete nem esikie jó
val koraibb időre.

A Testület legrégibb jegyzőkönyve az 1760—1803. években ho
zott fontosabb határozatokat foglalja magában, de korábbi időkből 
való és érvényükben fenntartott határozatokat és rendelkezéseket 
is tartalmaz. Ezek szerint önálló kereskedők sorába csak az vétetett 
föÁ aki hat éven át inaskodott, három éven át segédi gyakorlatot 
folytatott és a város tanácsától polgárjogot nyert. A fölvételnek 
megvolt a maga díja, melyet a Testület a császártól nyert jog alap
ján szedett körmöci aranyakban. Az idegenből valónak díja na
gyobb, a benszülötté kisebb volt és 50—100 forint körül ingadozott. A 
körmöci aranyak a tanács pénztárába vándoroltak, a Testületet 
csak 20—30 forintnyi díjrész illette.

Kerek 140 év előtt Sopronban 34 kereskedőüzlet volt és a Tesr 
tület ez alapon azt a kérelmet intézte a város tanácsához, hogy 
ily üzletre újabb engedélyt ne adjon. Ez időbén ugyanis a tanács 
adta az engedélyt, de minden esetben véleményt kért a Testülettől. 
A 19. század derekáig legalább 4000 forintnyi forgótőkét kellett az 
üzletnyitóknak kimutatnia. Az erre vonatkozó igazolást 1850-től 
kezdve a kereskedelmi és iparkamara bírálta el.

A testületi tagsági járülék negyedévenkint 6 krajcár volt, amely 
később 40 krajcárig emelkedett, majd pedig az üzlet terjedelméhez 
képest hat dí ;osztályba soroztattak a tagok. Az elnök mentve volt 
a tagsági járuíéktól.

Érdekes, hogy a kereskedőség kontingentált adóösszeget fize
tett. Az összeget a vároisi tanács szabta ki, az egyéni kirovást pedig 
a Testület végezte. Hogy erre kellő alapja legyen, minden testületi
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tag köteles violt árubeszeraéseit negyiedéivenként az elnökséigjiek be
jelenteni. Aki tudva hamis adatokat szolgáltatott, azt az eltitkolt 
árumennyistég értékének 10 o/o-iyal büntették.

A gyűléseket az elnök a bemondó útján hívta egybe, de joga 
volt minden egyes testületi tagnak gyűlést egybehívatni, ha egy 
forint díjat fizetett.

A városbíró volt a kereskedelmi biztos, mely tisztet később a 
vároistanács egy tagjára ruházták. Ez a biztos a testület gyűléseiben 
rendszeresen résztvett, sőt ily gyűlést maga is egybehívhatott. A 
biztos volt a kapocs a testület és a városi tanács között és a tanácsi 
határozatokról a gyűléseken tájékoztatta a testületi tagokat Fára
dozásai fejében illetményt húzott.

Aki a gyűlésekről igazolatlanul elmaradt, vagy negyedórán túh 
menői késedelemmel jelent meg 5, később 15 garast fizetett. A gyű
lésen sértő kifejezéssel élő, felálló, vagy a tanácskozás befejezése 
előtt távozó testületi tag egy arany pénzbírsággal sujtatott.

Ép%y büntetéssel sújtották azt a testületi tagot, aki kartár
sának rendes üzletfeleit tisztességtelen módon magához csalta, de 
büntették az oly testületi tagot is, aki szakmáján kívüleső cikke
ket mert árusitani.

Az üzletek nyitási lés zárási időpontja is szabályozva volt. Va
sárnapokon és ünnepek napjain reggel 10 óra volt a kötelező zárás 
ideje.

Meglepő, hogy milyen sokan jöttek messze földről is Sopronba 
kereskedőtanoncnak. Még Alsóausztria. Stájerország, Krajna, Cseh
ország, Itália is képviselve voltak soraikban, hogy Munkácsot, Deb
recent. Nagyváradot és a többi magyar várost ne is említsük. A 
honi tanoncok fölvételi díja 3, a külföldieké 6 forint volt. A helybe
liek semmit sem fizettek. E fölvételi díj a munkaadót berheltie. A 
felszabadulásért 5—10 forintot kellett fizetni, de ennek fejében ékes 
szabadulólevelet állítottak ki. A felszabadult segéd nem ment ván
dorútra. cask később lett gyakorlattá a kereskedősegédek vándor
lása. ami abból tűnik ki, hogy a Testület 1850-ben tett rendelke
zése szerint oly segédnek, aki hat hónapot munkavállalás nélkül 
töltött, útisegélyt nem volt szabad adni.

A városi tanács 1818-ban eltiltotta az oly inas felszabadítását, 
aki nem igazolta a város papja bizonyítványával, hogy megfelelő 
vallásoktatásban részesült.

A segéd felmondási ideje három hónap volt. Ez idő eltelte 
előtt a segéd más üzlet szolgálatába nem léphetett át.

A házaló kucséberek és zsidók tanácsi engedély alapján ke
reskedtek. Hogy ezek üzleti versenyét a megtelepedett kereskedők 
nem jó szemmel nézték, szinte fölösleges megemliteni. Üldözték 
is őket tőlük telhetőén s az engedély nélkül házalók bekíséréseért 
a városi rendőrőrmester a Testület pénztárából esetenként egy foi- 
rint jutalmat nyert, míg a rendőrkáplárt 24 krajcárral díjaztók.

Mindez világítsa meg némileg a soproni kereskedőség múlt
ját és szolgáljon egyúttal annak bizonyságául, hogy a kereskedelem 
szabályozása terén nincs új a nap alatt.

Minthogy a soproni kereskedelmi testület (Grémium) tevékeny
ségéről adat — eltekintve a legutóbbi évek jegyzőkönyveit — nem 
állott rendelkezésre az űrt pótlandó a továbbiak során a kereskede
lem általános problémáiról kívánok megemlékezni.
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A kereskedelem válságát nem a túlnépesség idézte elő, hanem 
egyéb okok, mint aminők nyilván a háború elvesztése ós az ország 
feldarabolása^ az inflációval íós a szanálással járó áldozatok mellett 
a Jtielytelen gazdaságpolitika ós az általános kedvezőtlen viláj^az*- 
dasá^i helyzet, az ország elszegiényedése s a lakosság fogyasztóképt- 
lelensőge, a túlságpsan magas közterhek a mezőgazdasági ^ té k ^  
sítés nehézségei, az ipari munkanélküliség, valamint az állami tőké
vel dolgozó közhatósági vállalkozások és üzemek eglészségtelen ver
senye. A túlnépesség csak egy nehézséggel többet jelent a kleres>- 
kedelem számára, de nem Jelentheti a legfőbb bajt, a kereskedelem 
összes bajainak gyökerét. Azért a oél, amelyre az ország érd ekében 
törekedni kell, nem a kereskedelem egynészénék kipusztulása, ha
nem csak az leheL hogy a szorult helyzetben levő és nehéz élet- 
küzdelmet folytató kereskedelem megsegíbt ísiséiv, életfeltéttelei mi (̂- 
könnyebbítessenek. A kereskedelem annál inkább igényelhet mél
tánylást. mert a kereskedelmi pályaválasztás teljes szabadsága mel
lett épen a kereskedelem a mai nehéz időkben az egész társadalom 
hajótöröttjeinek számára nyújt menedéket és exisztenciát, nagyban 
hozzájárulva ezzel a társadalom békéjének fenntartásáboz.

A pusztulási folyamat lényege az, hogy a nagyfokú általános 
gazdasági depresszió közepette a kereskedő nagy rezsi,-költsíég miel
lett csekély üzleti forgalmat bonyolít le, ugyanakkor azokban, a 
mondottakra tekintet nélkül, aránytalanul magas közterheket, elsőt 
sorban adókat kénytelen fizetni.

Párhuzamban a túladóztatással, a kereskedelem sorainak ritkb 
tásához nagyban hozzájárult azután a forgalmiadé kereskedelemki
küszöbölő hatása, az egyfázisú forgalmiadó bevezetése enyhített 
ugyan a helyzeten, de kiadósabb gyümölcsöt ez sem hozott.

- A felsorolt balok mellett legelsőrendűbb szerepet játszik a 
fogyasztásnak folytonos kényszerű csökkenése. Ennek kezdetét a 
trianoni diktátum jelentette, amely a régi monarchia 50 milliós 
lélekszámú vámterületről a 8 milliós csonka ország határai közé szo
rította kereskedelmünket és kimélyítették a súlyos közterhek, a 
közüzemi politika, a kereskedelem meg nem értése, jelentöségéb 
nek, értékének lebecsülése és mozgásszabadságának gúzsbakötése. 
Az utolsó négy esztendő folyton mélyülő világkrízise pedig ter
mészetesen még erősebben sújtotta a nagy nehézségekekkel küz
dő kereskedelmünket.

Idebenn a fogyasztás visszaesése, melynek legelsősorban ame^ 
zőgazdasági lakosság vásárlóképességének visszaesése az oka, az 
állami beavatkozás a belföldi forgalomba, nevezetesen a mező
gazdasági termények árvédelme vagy áremelése címén a szakmák 
egész sorának tevékenységét, mint tej, burgonya, paprika, korlá
tozták, míg mások megkötését az ipari és kereskedelmi érdekképvi
seletek élénk túlfokozása ellenére előkészítették. Totézték ezen fe
lül a bajokat a nemzetközi forgalomban a költött devizagazdálkodás 
nehézségei, a clearing és a kontingentáló rendszer s legutóbb pedig 
az a körülmény, hoigy a transitkereskedelem lehetetlenné tétiele mel
lett az exportkereskedelem haszna i;s sok vonatkozásban az oiszt- 
rák kereskedelem kezére került. '

Sok szó esett a bor és cukor törvény megalkotása folytán elö;- 
álló magyar vonatkozású hátrányokról. Az a nézet alakult ugyanis 
ki, hogy az Ausztriával közös vámterület egyforma szabályozás
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mellett szól. Ezzel szemben a magyar bortörvHény sokkal szigorúbb 
elvek szernmei tartásával készült, ami csakis a magyar borkereskie- 
delem hátrányát jelenthette. A cukor előállitása lehetősége terén 
Magyaroszág sokkal kedvezőbb helyzetben volt, mint Ausztria és 
ennek dacára 225.000 q cukor adómentes behozatala engedélyezte^ 
tett. Ezenfelül a kg-Jois fogyasztói behozatalt 5 kg-ra emelték fel, 
aminek következtében a határmenti kiskereskedelem károsodott.

Kereskedelmünk a gazdasági válsághoz igyekezik egyéni igény
telenséggel. életstandardjának folytonos leszállításával, üzleti nye
reségre való igényeinek állandó mérséklésével alkalmazkodni s ha 
a magj’ar kereskedelem helyzete mindiezen alkalmazkodás ellenéire 
egyre kedvezőtlenebbé válik„ ebben a kereskedelmen kívül álló oko>k- 
nak és körülményeknek van részük.

A kereskedelemnek mindenek előtt szabadságra van szüksége, 
a i,elenle^i válság pedig éppen a szabadságot ássa leginkább alá. 
Egyre fokozódó vám nehézségek, devizakorlátozások, behozatali ti
lalmak, mind olyan intézmények, amelyek a kereskedelem élet
erejét csökkentik és létalapját megsemmisítik. Hozzájárul ehhez, 
hogy a közterhek, a vasúti szállítási díjak, továbbá az önkormányr 
zati testületek szolgáltatásaiért megszabott tarifák, vásári illetékek, 
helyp'énzek, stb. nem követik az árszínvonal folytonos csökkenését 
s ezáltal különösen a belföldön fogyasztásra kerülő agrártermékek 
fogyasztási árának mind magasabb százalékát veszik igénybe és 
így az az aránytalan, folyton növekedő költsiég, amely az árut a 
termelőtől a fogyasztóig vezető úton meigdrágítja, azt a téves lát
szatot kelti, mintha a kereskedelem drágítaná meg az árut és ez 
a kereskedelemnek az árufoiT^lomból való kikapcsolására irányuló 
mozgalomnak is időnkéint tápot ád. Az áltál, hogy a deviza önkom
penzációra való jog a kereskedelemnek nem adatott meg, a magyar 
tranzitókereskedelem úgyszólván teljesen megszűnt; kereskedel- 
münknek a nyugat és kelet közötti kereskedelem lebonyolításában 
már alig van része.

Az általános gazdasági helyzetre jellemző a vasiuti teherfor
galom csökkenése. A kereskedelem fizetésképtelenségének száma 
csökkenő tendenciát mutat ugyan, nem lehet azonban e körül
ményben egyszerűen a gazdasági javulás jelét látni. A megcsökkent 
fizetésképtelenségi esetek inkább a megkisebbedett gazdasági test 
kóros jelenségei és azt hiszem, hogyha ezeklet a ma üzleti és hitel
életéhez hasonlítanánk, még mindig a normális arányon felüli ered
ményt kapnánk.

A verseny túlságos kiélesedése szintén a válság kóros jelen
sége. a megfigyelés e téren az. hogy az üzletkötés és üzletszerviezés 
nehézségei közepette sokszor maguk a kereskedők a közigazgatási 
szabályokban keresnek védelmet és ezen a réven közöttük ellen
tétek is merülnek fel.

Talán természetes folyamatnak kell tekinteni, hogy a kétségbe»- 
esett helyzetben vergődő kereskedőtömegek körében ismét hango
sabbá válnak egyes túlzó kívánságok, amelyeknek meg;- 
valósulásában sokszor egyedüli mentségüket látnák. A különböző 
detail-kereskedelmi szakmák, így elsősorban a fűszer- és vaskeres
kedelem köréből mindegyre megújították a képesítéshez kö'tós, majd 
a zárt létszám megállapítása, illetőleg az időleges iparigazolvájiy- 
zárlat követelését. Amellett felmerült még az árvédelem, a mi-
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nimális árak megállapításának a kívánsága is. Amennyivel érthető, 
hogy a bajban lévő kereskedők körében ilyen és hasonló kívánságok 
hangzanak el, éppen olyan felesleges annak fejtegletésie. hogy e 
kívánságok megvalósnlásától a kereskedelem nehéz helyzetének ja
vulása nem volna várható.

Nagy baja nézetem szerint a kereskedelemnek a tőkehiány, 
amely azonban általános jelenség. Az orvoslás fölötte nehéz, ami*- 
kor az egész ország tőkében igen szegény. Kormányunk elismerésre 
méltó ténye ezen a téren a bankszerü fedezettel nem bíróknak 
kisipari és kiskereskedelmi készpénz-kölcsönökben való részeltetése 
abból a célból, hoigy a megfelelő munkaalkalmaktól forgótőke hi
ányában el ne essenek. Az akcióban törvényhatósági jioigú és me
gyei városok, valamint 15.000-en felüli lakossial bíró községek vehet
tek részt. Ezen városok és közs^ek hozzájárulásával a hitelkeret ma 
már 600.000 pengőt tesz ki. Az 50—200 pengőig terjedhető kölcsö
nöket a kamarában működő intézőbizottság folyósíttatta, illetve fo- 
iyósíttatja a kérvényezők részére.

Egyébként a kereskedelem helyzetét illetőlieg vajmi keveset 
lehet az utóbbi esztendőkre visszatekintve mondani,, amely nóvum 
volna.

Fiogyasztáshiány, pangás, üzlettelenség; elk'edvetlenedés és el
keseredés; kétségbeesett nekifeszülésiek. a verseny kiéleződése, rek- 
lámelfajulások,, stájgerozás; részletüzlei magánmegrendelések eről
tetése, túlhitelezés, inkasszónehézségek, kényszeregyességékben szenr 
vedelt veszteségek, drága készpénzkölcsönök, illetve a hitelélet tel
jes megbénulása: jellegzetes mozzanatok a kereskédelemben. Aver- 
\erseny kiéleződése erősen kifejezésre jut a záróra és vasárnapi 
munkaszüneti ügyek és viták szemmel látható megsokasodásában 
és előtérbe kerülésében. A kereskedő él^e  szakadatlan harc a fönm 
maradásért és gond a közszolgáltatások teljesíthetéséért. A keres
kedelem ellenes szellem akadályul szolgál egy helyes kereskede»- 
lembarát gazdaságpolitika érvényesülésének, az államilag: támoga
tott fogyasztási szövetkezetek tovább rongálják a kereskedelmet.

A kereskedelem ily körülmények között nem tud terjeszkedni, 
fejlődni. Tőkéje nem gyarapszik;,  ̂ hanem inkább zsugorodik, az 
üzletkörök szőkébbre szoiinilnak, a személyzetet redukálják. Nincs 
tőkeképzés, nincs vagyonosodás. a kereskedők többsége szegényer 
dik sokan az üzleti rezsit alig tudjá^ megkeresni, tökjükből élnek:, 
lartalékiaikat emésztik. A legitim kereskedelem átlaga pusztul, zsu
gorodik, régi jóhírnevű cégek nagy számban mentek tönkre, köz
tük nem egĵ  köztiszteletben állott patricius cég is.

‘ Ha már most azt kérdezzük: hosy megtetítie minden tőle telr 
hetőt a kormány a vázolt fájdalmas folyamat föltartóztatására, 
oly bánásmódban részesült-e a kereskedelem az állam részéről, 
amilyen neki kijár? — akkor elszomorodva kell megállapítanunk, 
hogy nincs módunkban oly kedvező feleletet adni. aminőt szeretnénk.

Nem történt meg a közterhek beigért könnyítése, az általánois 
adócsökkentés. Ha vannak a kereskedelem elerőtlenedésének egyéb 
uag\'̂  lés fontos okai is, — mint például elsősorban az elszakított 
területek piacainak elvesztése — valamennyi ok közül ezidősze*- 
rint kétségtelenül a túladóztatás jelensége áll első helyen. Az ál
lami. községi, törvényhatósági, egyenes és közvetett adók, pótadók, 
a forgalmat úton-útfiélen terhelő magas illetékek, az ország egész
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területét behálózó városi, községi és vármegyei kövezet- és litvá- 
mok. a súlyos szociális terhek, az alkalmazottak utáni sziolgálta- 
tások. valamint az azokkal egybekötött terhes adminisztráció és 
végrehajtás, a Társadaliombiztosító Intézet terhei: a kereskedelem 
helyzetét napról-napra nehezebben elviselhetővé teszik.

E kóros Jelensiégek láttára meg kell erősödni a kereskedelem
ben annak a meggyőződésnek, hogy a legelsőrendűbb feladat a kor
mány meggyőzése arról, hoigy nemcsak újabb adók és terhek megi 
fizetésére, de a régiek, a meglevők elviselésére sem képes.

Igazságtalanok lennénk a kormányzattal szemben, ha a nen 
gativumokkal nem állítanánk szembe a pozitiv eredményeket. Ezeke
kéi azonban gyorsabban végezhetünk, mint a bajok és a kapcsio  ̂
latban felmerülő kívánságok tárgyalásával. Megállapíthatjuk, hogy 
a mai kormány jóindulata vitán felül áll és talán az adott körük 
mények között nem tehet mást — és ez a pozitivum —. hogyfolyí- 
tonos külföldi tárgyalásokkal a gazdasági élet ütőerén tartja kê  
zét. a kormány gazdasági miniszteri széket betöltő tagjai maguk 
is terményeinket elhelyező tevékenységei fejtenek ki leginkább. Rcf 
méljük, hogy a kormányzat politikájának vonalvezetése az az út, 
amely a gazdasági lehetetlenülés korszakát egy jobb és szebb jövő 
fet'  ̂ vezeti. Az út göröngyös, tövisekkel teli út. de talán az emberi
ségnek kölcsönös megértése és jóindulata a kibontakozás és az em
beri jólét útját teljes sikerrel fogják egyengetni.

A S o p r o n i  K e r e s k e d ő k  E g y e s ü l e t e  a háborút meg
előző évek kereskedelmi alakulása. Első elnöke Spitzer Józsief, akit 
1912-ben Spiegel Szigfried követett az elnöki székben. Az ö, vala
mint Klein Sándor és Strasser Emil elnökségére esik az egyesület 
elmúlt húsz esztendeje.

A világháború kitörését megelőző hónapokban élénken fogj- 
lalkozlatta a soproni kereskedő társadalmat az új adótörvény élet
belépésével és végrehajtásával kapcsolatos probléma. Állandóan fel
színen tartotta a záróra kérdését és az 1913-ban alkotott záróratör
vényt, amely a vidéki városokat arra hatalmazta fel, hogy a záróra 
ügjiét szabályrendeletileg rendezze. Sok viharos ülés eredményet- 
ként jutott a soproni kereskedelmi tanonciskola mindkét kereske
delmi érdekképviselet vezetése alá. A sérelem ugyanis az volt, hogy 
minden kereskedő iskolába járó tanonca után 32 korona tandijat 
fizetett, tehát az iskola fenntartásához mindkét egyesület keres
kedő tagjai hozzájárultak, de a vezetésből a kereskedők egyesülete 
nem vehette ki részét.

Az Ausztriával kötött akkori kereskedelmi szerződés kapcsán az 
egv^esület inkább a rövidleiáratú szerződések kötése mellett tört 
lándzsát, mert szerinte a gazdasági élet változatos, folyton fejlődő 
viszonyai hosszú lejáratú szerződést nem engednek. A kereskede
lem érdekében valónak minősítette az egyiesület a szerződés mi
előbbi megváltoztatását, mert annak a téves nézetnek szem előtt 
tartásával készült a magyar tárgyaló felek részéről a szerződéis, 
hogy az agrár állámnak engednie kell az ipari államnak. Pedig 
abban az időben nem kellett az élelmiszereknek fogyasztó közönsé
get keresni, vagy biztosítani, mert a fogyasztó maga is jelenb 
kezett. Az ipar hatványozottabb védelmét helyénvalóbbnak minő
sítette az egyesület.
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Tehát a háború kitörését megelőző hónapoknak is meg voltak 
azon kinövései, melyek a kereskedelmet annak az igazságnak foly
tonos hangoztatására késztették, hogy csak akkor fejlődhetik a kér 
reskedelem, ha mi sem állja útját a szabad fejlődésnek.

A háború kitörése azután egészen speciális irányt adott az 
egyesület működésének. Legelőször a francia és angol árú bojkott
jával .kapcsolatban a belföldi előállítást és termelést szorgalmazta 
az egyesület. Előterjesztést tett a bankkamatláb csökkentéisére. Elő
ítélettel fogadta a csatasorba nem állított kereskedő társadalom a 
pénzügyi központ felállítását, nem tartotta ugyanis tehetség,esnekl. 
hogy ily alakulás hele tudjon kapcsolódni a gazdasági élet gépeze
tébe. Az önálló bank, az önálló vámterület, iparunk fejlesztése első
rendű problémák.

A háború folyása alatt azután elsőrendű problémává az élelmi
szerellátás fejlődött. Ostorozta ezzel kapcsolatban az egyesület, hogy 
az élelmiszerellátást a város a közvetítő kereskedelem kizárásával 
maga vette át és megállapította, hogy másutt, ahol a közvetítő ke
reskedelmet nem hénították meg, ahol vele karöltve igyekeztek az 
élelmezést megoldani, ott nagyobb sikerrel dolgoztak. Sopronban 
nem az előtérbe állítoitt altruizmus, hanem az üzlet volt a főcél. A 
monopolisztikus törekvés azután odavezetett, hogy az árak magar 
sabbak lettek, mint lettek volna a közvetítő kereskedelem igényber 
vétele mellett. Igen pregnánsan juttatta kifejezésre az egyesület, 
hogy nem lehet célja a városnak, hogy egyrészt a saját közönség- 
gén, főleg a szeigény néposztályon nyerészkedjék, másrészt, hogy 
adófizető társadalmi osztályokat megbénítson és teljesítőképessé
güket csökkentse.

A heti és országos vásárok problémája is előtérbe került az
által. hogv a közönséiget elvoniák a munkától és arra vezetnek, hogy 
a helyi kereskedelmet rontják. Ép ezért oly indítványt terjesztett 
elő hogj" a három napos vásárok egy napoisaaká kurtíttassanak, mert 
a két, illetve háromnapos kirakodóvásár a helyi vásárlókat vonja el 
a helybeli kereskedelemtől és elősiegíti a szomszlédból ideho
zott selejtes árúnak értékesítését, ép ezért a kirakodóvásár engedé
lyezése csak egy napig indokolt arra az időre, míg a vidéki közön- 
.ség is ellepi a várost.

Az érdekvédelem mellett azonban az egyesület nem feledkezett 
meg hazafias kötelességéről sem.,̂  mert tagijait felhívta a hadikölcsön,- 
zésre és a rokkant- és hadiárva ügy támogatására.

Ebben az időben vetődik fel újból annak a gondolata is, hogy 
a soproni két kereskedő egyesület fuzionáljon, mert. mint az elő
terjesztést tevő soproni kereskedő mondotta, együttes fellépésre 
van szükség, hogy a méltatlan és rosszhiszemű kereskedőellenes 
vélemény ellensúlyoztassék.

Emelkedtek az adók a vasúti díjtételre, ami fölötte nehezítette a 
létét, a vesztett háború előszele azonban már jelentkezett s így ter
mészetes folyamatnak állapíthatjuk meg az akkori helyzetet.

! 1918 áprilisától 1920 júliusáig szünetelt az egyesület műkö
dése. az okok ismeretesek, a hadszintér felbomlása, az októberi 
forradalom, és ezt követően a vörös uralom nem voltak azok az 
idők. amikor eredményes működést mutathatott volna fel egy ér
dekképviselet. Az 1920-as esztendő is sivár, valutanehézségekkel, 
bői kotta! teleszőtt, míg az 1921-es esztendőt magyarságunk elveisẑ
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tésének és megmaradásiunknak gondolata tölti. A hazafias köteles
ség, a magyar haza iránti szeretet, az egyesületen kenesztül a keresr 
kedő társadalmat is megerősíti abban a szent hitéiben, hogy Sopron
nak elvesznie nem szabad. Ennek a gondolatnak útját eredményesien 
járja a kereskedők egyesülete is és a soproni magyar harangok ho
zsannáját örömmel hallgatja, amikor hirdetik ország, világ előtt, 
hagy Sopron magyar maradt.

Az öröm azonban nem sokáig tölthette el a kereskedők szívét, 
mert a régi kívánság az önálló magyar vámterület teljesült ugyani 
de a korona romlás, a vizumkíényszer, a Yámnebézségek sokkalta 
nagyobbak voltak, és nagyobbak ma is  ̂ mint a közös vámterülettel 
járó súrlódások. I

Csakhamar nyilvánvalóvá vált, hoigy Sopron magára maradt, 
egészséges fiogyasztópiacát elvesztette, a csempészet veszedelmes méf- 
reteket öltött. Itt voltak tehát az újabb problémák, amelyek megol
dást vártak. Már-már úgy látszott, hogy a változott viszonyok folytán 
adódott, mégis rendes kerékvágásba kerül a gazdasági élet.

Az öröm azonban nem tartott sokáig, a jelzett bajokat az államr 
háztartás pénzügyi egyensúlyának felbomlása devizazárlatra, beho
zatali tilalmakra és még nagyobb vámvédelemre késztette. Ily mór 
dón tehát majdnem egyedül maradtunk, mezőgazdasági terményein
ket nem tudjuk értékesíteni, az ára tehát oly mélyre szállt alá, hogy 
a vásárlóképességet teljesen lehetetlenné tette. Ezzel szemben pedig 
az adóterhek folytonos növekedésével kellett számolni. Most, úgy 
látszik, hogy az egész világ tudatára ébred annak, hogy a teljes el
zárkózás politikájával szakítania kell. mert ez az egészséges fejlőd 
dést teszi tönkre, ami végül a gazdas^í rend és az egyedek pusztul 
lásához vezet. A válaszfalak, úgy látszik, lebontás előtt állanak, min
den erőnket tehát a gazdasági élet jobbrafordulása előmozdítására 
kell összegyűjtenünk, ebben minden társadalmi osztálynak ©gyet 
kell értenie, mert csak így juthatunk el megint a régi. nagy Magyar- 
ország feltámadásához.

Székely Géza,



II.

VÁRMEGYEI ISMERTETŐ.

KÖZSÉGTÖRTÉNET. — EGYHÁZAK, INTÉZMÉNYEK 
ISMERTETÉSE. — SZEMÉLYI ADATTÁR.

ACSALAG.

NAGY ANTAL jegyzőgyakornok * 1912- 
ben Acsalagon, ahol atyja, N. Imre köz
ségi bíró. Reálgimnáziumi érettségit Ma- 
gyaróvárott tett 1932-ben, majd 1933-ban 
a bősárkányi körjegyzőséghez mint gya
kornok került. A nemzeti egységpárt he
lyi csoportjának, az iskolánkívüli népm. 
b. jegyzője.

NAGY ÁGOTA MÁRIA oki. községi szü
lésznő, Acsalagon született i ősrégi helyi 
családból. Iskoláit itt járta, a bábaképző 
tanfolyamot Szombathelyen végezte, ahol
1930- ban nyerte el oklevelét. 1931-ben 
választották meg Acsalag községi szü
lésznőjévé, mely állást ma is betölti.

NAGY IMRE községi bíró, * 1875-ben 
Acsalagon régi tekintélyes családból. Már 
édesatyja is hosszú időn át bírája volt 
a községnek. Iskoláit szülőfalujában jár
ta, majd atyja mellett gazdálkodott, je
lenleg pedig saját 20 holdas birtokán 
folytatja a gazdálkodást. Különösen az 
állattenyészlésre fordít nagy gondot. 
Hosszú idő óla vezetője a községnek, 
hat évig volt bíró, majd közgyám és
1931- ben a község ,bizalma ismét a bírói 
tisztséggel ruházta fel. A gazdakör és

az egységespárt alelnöke. |A háborúban 
a 13-as ezreddel az orosz fronton har
colt és az ivangrodi ütközetben fogságba 
esett, ahol Szibériában a vasútépítésnél 
négy és fél lévig sínylődött. Feleségie: 
Nagy Mária, akivel való házasságából 
négy gyermeke született.

NAGY LAJOS Hangya üzletvezető,* 
1902 május 12-én Csornán. Iskoláit ugyan
ott végezte, majd a kereskedői szakmát 
tanulta ki s abban felszabadulva Csor
nán, Raján, Ausztriában működött. 1930 
óta az acsalagi i Hangya fiók üzletveze
tője. Az ellenforradalom alatt önként vka- 
tonai szolgálatba lépett és résztvett a 
kommunizmus leverésében. Felesége: Tóth 
Aranka. Rátyja: néhai iNagy Imre 1915- 
ben a 76-jk >gy. ezredben a szerb fron
ton hősi halált halt.

NAGY LŐRINC gazdálkodó * 1877. aug. 
10-én Acsalagon, ahol atyja, N. Pál is 
igen tekintélyes polgára és bírája volt a 
községnek. Iskolái elvégzése óta előbb 
édesatyja, majd saját 20 holdas és bé
relt birtokán gazdálkodik. Különös gon
dot fordít haszonállatok tenyésztésére. A 
legválságosabb időkben hat éven át volt 
a község bírája, jelenleg virilis képv. t. 
tag. Kilenc éven át h. bíró is volt. A gaz-
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dakör, tejszövetkezet és Hangya tagja. 
Bírósága alatt átépítette a kocsmát, két 
utat építtetett és hősí 'emléket is állí
tott. Felesége; Brányi .RozáUa. Három 
gyermekük van. Öccse: néhai Nagy Já
nos 1915-ben az orosz fronton hősi ha
lált halt.

NEDESOVSZKY JÁNOS rk. plébános* 
1906-ban Tatabányán. Középiskoláit és a 
teológiát Tatán és Győrött végezte. Pappá 
1930-ban szentelték. Pályáját Győrött a 
gyárvárosban kezdte meg, majd Felső- 
szentmiklóson. Tatabányán, Bőn és 1934 
óta Acsalagon mint rk. plébános foly
tatja papi hivatását. A Hangya elnöke, 
az rk. iskola 'igazgatója.

SZILÁGYI JÁNOS földbirtokos * 1883- 
ban Acsalagon régi tőzsgyökeres család
ból. Középiskoláit Kismartonban és Ma- 
gyaróvárott végezte. 30 éve vezeti ősei 
birtokát és 200 holdon belterjes gazdál
kodást folytat. A várm. t. h. b. és közs. 
képv. t. tagja, a gazdakör alapító tagja 
s a helyi társadalmi és kultúrális intéz
mények támogatója és vezetője. A 13-as 
pozsonyi ezreddel az orosz fronton har
colt. Felesége: Czigri Elza. A háborúban 
két fivére vett részt. Vitéz Szilágyi Imre 
a Frigyes főherceg uradalmi jószágfel- 
ügyelője és néhai Szilágyi István tüzér 
f. hadnagy.

ÁGFALVA.

Az erdős hegyek aljában fekvő Ág
falva megyénk egyik legrégebben emle
getett helysége. Már 1194-ben emlegeti 
oklevél. Ekkor Domonkos bán birtoka 
volt, ki a 'borsmonostori apátságnak 
ajándékozza. Ennek tulajdona volt 1265- 
ig, mikor is Péter várnagy veszi át. Sop
ron város 1390-ben lesz a birtokosa. Már 
ekkoriban plébánia volt, papjáról 1358- 
ban tétetik említés. A középkor eddigi 
adatai a magyar Dág névvel kapcsola
tosak, mely szó 1439-el eltűnik a hasz
nálatból, míg a mai német neve 1393-ban 
bukkanik először fel oklevélben. Az Ág
falva elnevezés a 19. század szüleménye.

Mint Sopron legtöbb falujában, a rê  
formáció itt is hamar talajra talált: 
1552-ben protestáns a lelkész. 1608-ban 
Sopron város a templom javítására épí

tő anyagot adományoz. A Sopron és Ág
falva közt fennállt szíves viszonyra jel
lemző, hogy Preining polgármester 1662- 
ben szépen »írt ágendát ajándékoz az 
egyháznak, melynek már ekkor, mint a 
mai időben is. Lépesfalva és Bánfalva 
voltak leányegyházai. A ma is meglévő 
ágenda mellett szép emléke a protestáns 
kornak a szépen kötött anyakönyv Ros- 
ner Mátyás idejéből, ki 1660-ban Witten- 
bergában előadást tartott az egyetemen 
Sopronról és környékéről. 1673-ban ért 
véget hosszú időre Ágfalván a protestáns 
istentisztelet.

A kővetkező évben a kath. püspöki 
látogatás jegyzőkönyve megemlíti az 
újonnan visszaszerzett templomról, hogy 
szentélye boltozott, egy oltára van, a szó
széken két homokóna s hollószín szőnyeg 
díszeleg. A harang a parókia mellett fa
lábon lóg, melyet 1680-ra kőtoronnyal 
helyettesítettek. Ez azért volt szükséges, 
mert helyi hagyományok szerint az a 
régi templom, -'melyről , Schweickhardt 
osztrák író Magyarország topográfiájá
ban (1841) azt írta, hogy 1265-ben épült, 
igen távol eseti la falutól, a mai u. n. 
régi temetőben. Az 1683-as török dúlás 
nem múlt el nyomtalanul az épület fe
lett, berendezésében sok kárt tettek a 
rablók.

Mária Terézia uralkodásának vége felé 
lerombolták ezt a templomot és a falu 
szélén állt Szt. Antal-kápolna helyén újat 
építettek. Ennek keletkezését az 1873-as 
püspöki látogatás jegyzőkönyve 1816-ra 
teszi, de ez teljesen lehetetlen, úgy az 
épület, mint berendezése a 18. század 
utolsó évnegyedéből való.

Mikor II. József megengedte a protes
tánsoknak a templomépítést. Ágfalva is 
sietve élt az engedelemmel. A helybeliek 
mellett a soproni Bergmann, Coriáry s 
Prosswimmer családok akkori tagjai is 
buzgólkodtak adományaikkal és ingyen
munkával többek közt. Óriási nagy lett 
a templom, melyet Trost György sop
roni kőműves épített és Mattis Lőrinc 
ács fedett. Nem boltozták be, csak ge
rendákkal fedték. Oltárát a bécsi Kahlen
berg feloszlatott kamalduli kolostor temp
lomából vásárolták 30 forintért, a szó
széket 1793-ban 75 forintért a bécsi pol-
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gári kórház templomából. Az orgonát 
Malleck bécsi mester szállította, ki a kis
martoni plébánia templomét készítette. 
Dolgozott a templomban még Eminger 
soproni kőfaragó is. 1785. június 3rán 
avatták fel az új templomot nagy ünnep
séggel.

Mikor a protestáns egyházak törvényes 
jogot nyertek torony emelésére, itt is 
sietve éltek vele. 1870-et írtak akkor, és 
az építészek a gót stílus feltámasztásán 
fáradoztak. Ágfalván is Handler Nándor, 
a soproni Orsolya-templom építője, gót 
templomokról ellesett motívumokból állí
totta össze a tornyot és a kedvéért át
alakította a templom keleti részét is, 
míg a nyugati ima is meg van eredeti 
komoly tisztaságában és ablakainak el
osztásával már érezteti a három hajós 
rendszert.

A régi templom helyén, a távoli teme
tőben már 1896 óta nem volt temetés, 
de az enyészetnek alig lehet különb meg- 
leslesítőjét látni. Teljesen elvadult cser
jék, fák közt eldőlt sírkövek, elmosódott 
verses felírások. A temetökereszt pirá- 
mis, mely nem golyókon áll, mint a 
klasszicizmus szerette, banem koponyá
kon. Az 1882-es évszámot viseli.

A .sok verses felírás úgylátszik a nép 
lelkében gyökeredzik, mert az új teme
tőben is alig van fejfa nélküle. Néprajzi 
kutatóknak érdemes idejönni. A legtöbb 
ház egyik sarka le van csapva és .ku
kucskáló ablak figyeli végig az utcát. Az 
ablakokon még sok helyt zöldre festett 
vastábla. És sok helyen az öreg Pross- 
wimmer Mátyás kézzel festett házi ál
dása is, ki vagy száz éve az egész kör
nyéket ellátta ilyen, kedvesen naiv nép
művészeti emlékkel... (dr. Csatkay Endre}

Ágfalvai HANGYA Fogyasztási és Érté
kesítő Szövetkezel. Alapíttatott 1919-ben. 
Elnöke Popper Ferenc kosárfonó, ügy
vezetője vitéz Felkai Sándor, pénztár
noka Selly Lipöl. Hét igazgatósági tagja 
van és 397 rendes tagja. Az Igazgató
ság alelnöke Schmiedt Mihály gazdál
kodó. Üzletvezető: Frühwirth Mátyás.

Vitéz FELKAY SÁNDOR ev. tanító *
1896-ban Felkán. Középiskoláit és a ta
nítóképzőt Iglón végezte, pályáját 1915-

ben Takács József őrsi képviselő gyer
mekei mellett mint nevelő kezdte meg, 
majd 1916-ban a 76-ik közös gy. ezred
hez bevonult és az orosz és olasz fron
ton küzdött. 1918-ban mint t. hadnagy 
szerelt le. Kitüntetései: az I. oszt. ezüst és 
a bronz vitézség! érem. Károly cs. kereszt 
és a háborús emlékérem. 1919-ben haza
fias magatartása miatt menekülnie kel
lett és ezután kezdte meg tanítói pályá
ját Sirlásd községben, majd a sopron- 
megyei kir. tanfelügyelőséghez rendelték 
be s 1919 decemberében Ágfalvára került 
mint tanító. A dalárda karnagya, a Han
gya ügyvezetője, volt hat éven át levente- 
főoktató, a magyar rokkant egylet hely
beli csoportjának elnöke, az ev. hitközség 
jegyzője. 1927-ben avatták vitézzé. Fele
sége: Mesterházy Jolán.

GUTTMANN VILMOS kereskedő anyit- 
ramegyei Köpös községben 1870-ben *. 
Iskolái elvégzése után ;a sütőipart ta
nulta ki és abban 1898-ban szabadult 
fel. Mint segéd Köpösdön dolgozott, majd 
később telepedett le Ágfalván, ahol 
szatócsüzletet nyitott. 1916-ban bevonult 
a 76-ik cs. és kir. gy. ezredhez és az 
orosz fronton teljesített szolgálatot. 1918- 
ban szerelt le. Felesége: Gerst Adél, aki
vel való házasságából hat gyermeke szü
letett.

Vitéz HALMOSI JÁNOS gazdálkodó ♦
1892-ben Ágíalván. Iskolái elvégzése után 
a gazdálkodást édesatyja birtokán tanutta 
ki, majd annak halála óta önállóan gaz
dálkodik. Hat évig volt községi pénztár
nok és hét évig leventeoktató. 1914-ben 
bevonult és a 76-ik gy. ezreddel az orosz 
és olasz frontra került és az összeom
láskor mint tizedes szerelt le. Kitünte
tései: I. és II. oszt. ezüst és kétszer a 
bronz vitézség! érmek, valamint a Károly 
cs. kereszt. Háborús érdemeinek elisme
réséül 1926-ban vitézzé avatták. Felesége; 
Sdmeeweis Mária. Egy fiuk van.

(^I^MMER GYÖRGY kereskedő * 1900- 
^ n  Ágfalván. Iskoláit ugyanott végezte, 
majd az asztalos szakmát tanulta ki s 
abban 1921-ben Sopronban szabadult fel. 
Mint segéd Sopronban és Bécsújhelyen 
dolgozott, majd 1925-ben Hammer Má
riát feleségül véve Ágfalván vegyeske
reskedést nyitott, melyet azóta vezet. A

1*
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hadastyán egyesület tagja. 1916-ban be
vonult a 76-os gy. ezredhez, majd a lOG- 
os tábori ezreddel az olasz fronton küz
dött és 1918-ban leszerelt.

HOFER FERENC kosárfonó mester * 
1875-ben Ágialván. Iskolái elvégzése után 
a kosárfonó mesterséget édesatyja mel
lett sajátította el, s abban 1890-ben sza
badult fel. 1920-ban lett önálló mester. 
1914-ben bevonult a tábori csendőrökhöz 
s az orosz fronton teljesített szolgálatot. 
Az összeomláskor mint szakaszvezető sze
relt le. Kitüntetései: bronz vitézség! érem, 
szolgálati érdemkereszt. Károly cs. ke
reszt. A Hangya fogy. szöv.-nek 1924 óta 
elnöke. Vezető tagja a dalárdának, tűz
oltó e-nek és községi képviselő. P'ele- 
sége: Mieszler Teréz. Két fiuk van.

HOLCZHOFER DÁVID kocsmáros és 
szállodatulajdonos * 1901-ben Ágfalván. Is
kolái elvégzése után a gazdálkodói pá
lyára lépett, majd 1928-ban önálló gazda 
lett. Ugyanaz évben nyitotta meg nagy
vendéglőjét és négy szobás szállodáját. 
A községi képv. t. és a hadastyán e. tag
ja. Felesége; Holndonner Katalin, akivel 
való házasságából négy gyermeke szüle
tett.

HOLCZHOFER JÁNOS gazdálkodó * 
1890 febr. 17-én Ágfalván. Iskolái után 
gazdálkodni kezdett és 1926 óta önálló 
birtokos. 1911-ben vonult be a 11-es vâ  
dász ezredhez, majd a háború kitörésekor 
az orosz és olasz fronton harcolt és 
egy ízben megsebesült. '1916-ban mint 
fővadász szerelt le. Két II. oszt. ezüst 
vitézségi éremmel tűntették ki. Felesége: 
Schmidt Katalin, akivel való házas.sá- 
gából három gyermeke van. 1913 óta a 
község pénztárnoka.

KIRCHKNOPF MÁTYÁS gazdálkodó * 
1894-ben Ágfalván, (ahol iskolái elvég
zése óta gazdálkodik. 1920-ban lett ön
álló birtokos 20 kát. holdnyi földjén. A 
községi képv. t-nek 20 éve tagja. A gaz
dakör tagja. 1914-ben a 18-asokkal az 
orosz frontra vezényelték, ahol fogságba 
esett, amelyből 1918-ban sikerült haza
jönnie. Felesége: Steiner Erzsébet, aKi- 
vel való házasságából négy gyermeke 
született.

KIRCHKNOPF MIHÁLY földbirtokos, 
magy. kir. gazdasági tanácsos * 1868-ban

Ágfalván. Ugyanitt végezte iskoláit is. 
majd a gazdasági ismereteket édesatyja 
birtokán sajátította el s annak halálakor
1893-ban önálló gazdálkodó lett 40 kát. 
holdas birtokán. 1928-ban la mezőgaz
daság terén kifejtett érdemeiért a kor
mányzó őfőméltósága a magy. kir. gaz
dasági tanácsosi címmel tüntette ki. El
nöke a gazdakörnek, 'a nemzeti egység 
pártjának, a levente'egyesületnek hal évig 
és a Sopronmegyei Gazdasági Egyesü
letnek 10 évig volt elnöke, illetve alel- 
nöke. 30 éve , megszakítás nélkül tagja a 
vármegyei törv. h. bizottságnak. Községi 
képv. és három évig községi bíró is volt. 
Felesége: Trimpl Erzsébet, akivel való 
házasságából nyolc gyermeke i született.

KIRCHKNOPF MIHÁLY vendéglős * 
1902-ben Ágfalván. Ugyanitt végezte is
koláit, azóta gazdálkodással foglalkozik. 
1931 óta önállóan műveli 17 kai. holdas 
birtokát. 1931-ben nyitotta meg vendég
lőjét, tagja a községi képv. t-nek. Fele
sége; Perécker Erzsébet. Két gyermekük 
van.

NAGY JÓZSEF főjegyző Sajloskálon * 
1887-ben. Középiskoláit Sopronban végez
te és 1908-ban tett érettségit a Szent Bc- 
nedek-rend gimnáziumában. Egy évi ön- 
kéntesi és két évi jegyzőgyakornoki éve 
után 1911-ben elvégezte a szombathelyi 
jegyzőtanfolyamot. Pályáját a sajtoskáli 
körjegyzőségnél mint segédjegyző kezdte 
meg, ahonnan 1918-ban a fertőmeggyesi 
jegyzőséghez került vezető jegyzőnek. Fer- 
tőmegyesen 1921-ben sok kellemetlensége 
volt, mert magyar hazafias magatartása 
miatt letartóztatták és csak nehezen tu
dott a veszedelemből kimenekülni. 1922- 
ben Ágfal vára került helyettes vezető 
jegyzőnek, később pedig vezető jegyző 
lett. A világháború alatt, 1915—1918-ig, 
a 83-ik ezredben teljesített katonai szol
gálatot mint főhadnagy.

NEUBAUER ELEMÉR ev. kántortanító 
* 1912-ben Torontálmegyében. Középisko
láit és a tanítóképzőt Sopronban végez
te, majd Lipcsében bölcsészhallgató volt.
1932-ben kezdte működését Ágfalván osz
tálytanítói minőségben s azóta itt telje
sít szolgálatot. Az ágfalvai vöröskereszt 
egylet és az iskolánkívüli b. vezetője, a 
Pannonia sport úszóegylet tagja.
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NOLZ MÁTYASNÉ oki. községi szülész
nő. Agfalváii születeti, a bábaképző tan- 
iölyamot Szombathelyen végezte el és 
ott oklevelet nyert. Agfalván mint meg
választott oki. községi szülésznő működik.

NUSSBAUM BERNÄT kereskedő * 
1867-ben Agialván, ugyanitt végezte is
koláit is, majd a kereskedői szakmát 
tanulta ki s abban felszabadull. Üzletét 
ezelőtt 45 éve alapította s azóta vezeti. 
Felesége: Hoffmann Karolin. Két gyer
mekük van.
(^URTH GYULA ev.ig. tanító * 1876-ban 

régi ágfalvai családból. Édesatyja, néhai 
Purlh Lajos 42 éven ál volt Agfalván fő
tanító. ö a tanítóképzőt 1898-ban Sop
ronban végezte s pályáját Kistormáson 
kezdte meg, majd Kolozsnó községben 
működött. 1909-ben került vissza szülő
falujába. Negyedszázados működése alatt 
bekapcsolódott a község éleiébe. A sop- 
ronmegyei felső tanító egyesület alelnöke. 
a helybeli dalegylet volt karnagya, is- 
kolánkívüli népm. előadója, az ev. egy. 
kántora és h. anyakönyvvezetö. Felesége: 
Keser Etelka, két gyermeke van.

SCHÄTZ ANDRÄS gazdálkodó * 1875- 
ben Agfalván. Iskoláit ugyanitt végezte, 
majd előbb édesatyjával, 1917 óta pedig 
önállóan műveli 20 holdnyi birtoKát. 
1914-ben bevonult a 14-ik tüzérezredhez 
és a szerb, oláh, olasz és albán fronto
kon harcolt. 1918-ban mint tűzmester 
szerelt le. Kitüntetései: vas érdem ke
reszt, szolgálati érdem kereszt, és a Ká
roly cs. kereszt. Községi képv. t-nek 10 
év óta tagja. Felesége Plasmann Teré
zia, akivel való házasságából hat gyer
meke született.

STEINER PAL sülőmester * Agfalván. 
Ugyanitt végezte iskoláit is, majd a sütő- 
szakmát kitanulva, abhan 1894-ben édes
atyja műhelyében felszabadult. Mint se
géd tovább dolgozott atyja mellett, majd 
1901-ben átvette az 1864-ben megalapí
tott üzletel. A községi képv. t-nek 10 éves 
tagja s ugyancsak tagja a hadastyán 
egyesületnek is. 1914-ben a 18-ik honv. 
gy. ezredhez vonult be s a szerb és oláh 
fronton teljesített szolgálatot. Az össze
omláskor szerelt le. Felesége: Hauer Er
zsébet. Három gyermekük van.

STRAMMER MIHÁLY gazdálkodó * 1875 
dec. 25-én Agfalván. Iskolái után a gaz
dálkodói pályára lépett és 1898-ban atyja 
halála után önálló gazda lett. A községi 
képv. t. és a gazdakör tagja. 1914-ben 
bevonult a 31-es honvédekhez, majd át
helyezték a 20-as dandárhoz, résztvett 
az orosz és szerb harcokban, majd egy 
évi olasz fogság után 1919-ben hazatért. 
Felesége: Grits Zsuzsanna. Nyolc gyerme
kük van.

VARGA JÓZSEF r. k. plébános középis
kolai és teológiai tanulmányai után Győ
rött szentelték pappá. Több helyen mű
ködött, jelenleg az ágfalvi r. k. egyház 
plébánosa és résztvesz községének társa
dalmi és kultúrális életének vezetésében.

WORSCHITZKA MÁTYÁS sütőmester*
1897-ben Sopronban, ahol iskolái után a 
sülőszakmát tanulta ki s abban 1913-ban 
szabadult fel. Mint segéd Wienben, Buda
pesten, Szombathelyen és Sopronban dol
gozott és 1932-ben Agfalván önálló mester 
lett. Egy segéddel dolgozik. 1915-ben a 
18-ik honv. gy. ezreddel az albán, majd 
az orosz frontra vonult ki s az összeom
láskor, mint a Károly cs. kereszt tulaj
donosa szerelt le. A tűzoltó e. tagja. Fe
lesége: Sneider Erzsébet. Egy fiuk van.

WÖDL ANDRAS gazdálkodó és kocsmá- 
ros * 1876-ban .Agfalván. Iskolái elvégzése 
a gazdálkodói pályára lépett, amelyben 
1912 óta lett önálló. 1927-ben nyitotta 
meg kocsmáját. 1928 óta tagja a községi 
képviselőtestületnek és a gazdakörnek, a 
dalárda h. elnöke, a hadastyán egyesület 
és a tűzoltó e. tagja, a 18-as honv. ez
reddel elejétől végig küzdötte a háborút 
az orosz és szerb fronton. A bronz vitéz- 
ségi érem tulajdonosa. Felesége: Ber- 
necker Katalin. Két gyermekük van.

WÖDL REZSŐ kereskedő, 'oki. tanító * 
1896-ban Agfalván, középiskoláit és a ta
nítóképzőt Sopronban végezte s 1915-ben 
nyerte tanítói oklevelét. Hat hónapig mint 
tanító működött, majd bevonult a 18-ik 
honv. gy. ezredhez, később pedig a 43-as 
közös ezredhez és az orosz és olasz 
fronton küzdött. 1918-ban mint t. had
nagy szerelt le. >A signum laudis, a II. 
oszt. ezüst vitézségi érem, valamint a Ká
roly cs. kereszt tulajdonosa.'1928 óta ve
zeti édesatyja által 1887-ben alapított



A gyagosszergény

üzletéi. A tűzoltó e. parancsnoka, polgári 
lövészegylet ügyvezetője, a SFAC ház
nagya és az ágfalva! dalkör választ, tag
ja. Felesége: Varga Hedvig. Egy gyer
mekük van.

ZIEGLER MIHÁLY közs. vendéglős és 
gazdálkodó * 1896-ban Agfalván. Ugyanitt 
végezte iskoláit, majd utána gazdálkodni 
kezdett özvegy édesanyja mellett. 1926 
óta önállóan vezeti 18 holdas birtokát. 
1933 óta a községi nagy vendéglő bérlője. 
A világháborúba 1917-ben a 18-as gy. 
ezredhez és az oláh és olasz fronton küz
dött. A dalárda,és a gazdakör tagja. Fele
sége: Nolcz Zsuzsanna. Három gyerme
kük van.

AGYAGOSSZERGÉNY.

l /"  FERKIS ISTVÁN községi kocsmáros és 
vegyeskereskedő * 1901-ben Nagylózson. 
Ugyanott végezte iskoláit, majd Csornán 
a Hangyánál kezdte pályáját, innen Piny- 
nyére, mint Hangya fiókvezető került.
1933-ban pedig Agyagosszergényen önálló- 
sitolta magát és községi kocsmát és ve
gyeskereskedést nyitott. Felesége: Sebes
tyén Mária. Két gyermekük van. 
l^IORVÁTH ANTAL községi közgyám * 
1876-ban régi gazdálkodó családból Agya
gosszergényen. Iskolái elvégzése után kez
dett gazdálkodni és 1924 óta önálló gazda. 
Községi képv. t. tag és községi közgyám. 
Felesége: Kálmán Teréz. Két gyermeke 
van. 1 1  1

[ /  HORVÁTH BÁLINT gazdálkodó * 1867- 
ben Agyagosszergényben. Iskolái elvég
zése után gazdálkodni kezdett és 1891 
óta önálló gazda. A községnek volt bí
rája és a vezetésben ma is jelentős sze
repet játszik. Felesége: Csapó Ágota.

HORVÁTH JÓZSEF rk. plébános * 1881- 
ben Szárföldön. Középiskoláit és a teo
lógiai főiskolát Győrött végezte, ahol 
1901-ben pappá szentelték. Pályáját Győr- 
megyében kezdte. Működött később Bo- 
kodon, Nagylózson, Tatán és Kismarton
ban. 1914 óta Agyagosszergény rk. plébá
nosa. Elnöke a levente és a polgári lö
vész egyletnek.

VHORVÁTH Kálmán körjegyző *1891- 
bcn Fertőszéplakon, középiskolai tanul
mányait Sopronban és Kismartonban, a

közigazgatási tanfolyaniot Szombathelyen 
1912-ben végezte. Működött Nagycenken, 
Szentmargitbányán és Szalókőn. 1918 óta 
Agyagosszergény vezető jegyzője. 1913-ban 
a 13-ik gyalogezredhez vonult be, majd 
a háború kitörésekor az orosz, olasz és 
montenegrói harctereken küzdött, egy- 
izben megsebesült. i.l918-ban mint tar
talékos főhadnagy és 25 o/o-os rokkant jött 
haza. Mint a község vezető jegyzője a he
lyi kulturális és gazdasági egyesületek 
mókájában tevékeny részt vesz.

^/TIORVÁTH LÁSZLÓ kántortanító * 1891 
május 16-án Agyagosszergényben. Család
ja helybeli gazdálkodó volt, atyja, József 
32 éven át volt a község bírája. Középis
koláit és a tanítóképzőt Győrött 1915-ben 
végezte, utána bevonult a 18-ik honv. gy. 
ezredhez. Résztvett az orosz, oláh és ro
mán harcokban, majd 1918-ban, mint 
tartalékos f. hadnagy az I. oszt. ezüst és 
bronz vitézség! érem, a bronz signum lau
dis a kardokkal. Károly cs. kereszt és a 
háborús emlékérem tulajdonosa szerelt 
le. Pályáját Röjtökmuzsajon kezdte, ahol 
öt esztendőt töltött. 1924 óta pedig szü
lőfalujában kántortanitó. Ót éven át volt 
leventefőoktató, a szergényi olvasókör el- 
rtóke, az iskolánkívüli bizottság előadója.

^ K I S S  ISTVÁN tanító * 1904-ben Acsa-
'nádon. Középiskoláit és a tanítóképzőt, 

Sopronban végezte. 1923-ban nyerte ta
nítói oklevelét. 1924-ben Agyagosszergé
nyen kezdte meg tanítói működését. A 
levente e-nek főoktatója. Az iskolánkí
vüli népm. b. előadója és szervezője, a 
szergényi olvasókör jegyzője. Katonai 
szolgálatot a nemzeti hadseregben 1923-ig 
végzett. Emléklapos hadnagy. Felesége: 
Horváth Rozália. Egy gyermekük van.

KOLOSZÁR JÓZSEFNÉ gazdálko
dó * 1876-ban. Néhai férje 1876-ban Agya
gosszergényen született és gazdálkodó 
volt. A községnek vezetésében mint a 
képv. t. tagja és esküdt vett részt. 1934- 
ben halt meg. Özvegye: szül. Csapó Te
réz vezeti birtokát. Hat gyermekük van. 
^/MÁRK József  vegyeskereskedő Fertő- 
szergényen * 1908-ban. Iskoláit is ugyan
ott végezte, majd a vendéglős és mészá
ros mesterségben 1932-ben szabadult fel 
Petőházán. Utána Peresztegen dolgozott, 
majd 1934-ben mint vegyeskereskedő
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Agyagosszergénj'ben önállósította magát. 
Katonai szolgálatot a nemzeti hadsereg
ben teljesített.

MIKLÓS HORVÁTH GYULA malomtu
lajdonos * 1899-ben Agyagosszergényben. 
Iskoláit itt végezte, majd a géplakatos 
szakmában 1915-ben Fertőszentmiklóson 
szabadult fel. Mint segéd Sopronban dol
gozott, ahol a főiskolánál az elektromos, 
gépkezelési, gőz-gáz stb. tanfolyamot vé
gezte. 1932-ben saját erejéből alapította 
a község első darálómalmát, amellyel 
Agyagosszergényben régi hiányt pótol. 
Emellett a lakatosmesterséget is űzi.

NÉMETH PÁL községi bíró • 1873-ban 
Acsaládon. Ősrégi sopronmegyei család
ból. Atyja is már itt volt ,bíró. ö itt vé
gezte iskoláit, majd i gazdálkodni kezdett. 
1907 óta Agyagosszergényen'önálló gazda. 
1903-ban választották meg a község bíró
jává. Ezt megelőzően Ts már évek óta 
résztvett községe vezetésében. Felesége: 
Márk Emilia. Kilenc gyermekük van.

ALSZOPOR.

GYARMATHY GYULA közs. bíró * 1889- 
ben Alszoporon. Iskolái után édesatyja 
mellett gazdálkodott és 1917 óta egyedül 
vezeti 44 holdas birtokát. 1914-ben be
vonult a 13-ik tüzérezredhez és az orosz 
fronton 1917-ig harcolt. A községnek már 
másodízben négy év óta bírája, a gazda
kör elnöke, az ev. egyház presbitere. Csa
ládja ősrégi sopronmegyei gazdálkodó 
család. Felesége: Balogh Irén. Egy leá
nyuk van.

HORVÁTH LAJOS földbirtokos Mar- 
koshettyén * 1871-ben. Iskoláit Alszopo
ron végezte, majd a gazdálkodói pályára 
lépett és 1912 óta önálló gazda. A közs. 
képv. t. 35 éve megszakítás nélküli tagja, 
kilenc évig volt községi bíró, a gazdasági 
e. tagja és mint 100 holdas földbirtokos 
kiveszi részét minden kulturális és ha
zafias megmozdulásban.

HORVÁTH PÁL gazdálkodó Markos- 
hettyén * 1869-ben. Iskoláit Alszoporon 
végezte, utána édesatyja mellett elsajá
tította a gazdálkodást, majd annak ha
lála óta önállóan vezeti birtokát. A köz
ségi képv. t. tagja és 12 évig mint bíró 
vezette községét. Az iskolaszék, gazdakör

és gazdasági egyesület tagja. Felesége: 
Bencsik Zsuzsanna, akivel való házassá
gából öt gyermeke született.

HUSZÁR GYULA gazdálkodó * 1901-ben 
Alszoporon. Iskoláit is ugyanott végezte, 
azóta gazdálkodással foglalkozik. 1919- 
ben vette át 30 holdas birtokának önálló 
vezetését. Községi képv. tes. és a gazda
kör tagja, a tűzoltó t. alparia|ncsnoka. 
Felesége: Kasza Ida. Három fiúgyerme
kük van.

NAGY LAJOS ev. kántortanító *1902- 
hen a győrmegyei Bezi községben. Közép
iskoláit Győrött, a tanítóképzőt Sopron
ban végezte és oklevelét 1922-ben nyerte. 
Azóta .Álszoporon mint kántortanító mű
ködik. Az egységespárt titkára, az ifjú
sági egyesület és az iskolánkívüli népm. 
b. vezetője, a tűzoltó e. jegyzője. Fele
sége : Gyarmathy Margit.

SZOPORY JÁNOS kocsmáros és keres
kedő * ,1899-ben Alszoporon. Ugyanitt 
végezte az iskoláit is, majd édesatyja 
mellett kezdte a gazdálkodást, majd há
rom éve dolgozik önállóan. Kocsmáját 
és vegyeskereskedését egyszerre nyitotta 
meg és azóta vezeti. 1917-ben bevonult 
a 7-ik tüzérezredhez és az olasz fron
ton harcolt. Az egységespárt tagja. Fele- 
.sége; Hideg Ida. Egy fiuk van.

BABÓT.

BALKA LAJOSNÉ szül. SZANATI OR
SOLYA oki. közs. szülésznő. * 1896-ban 
Soboron. Iskoláit ugyanott, majd 1922—23 
évben a bábaképzőtanfolyamot Szombat
helyen végezte. 1926-ban Egyházaskesü- 
ről került Babótra, ahol mint községi szü
lésznő működik azóta. Férje: Balka La
jos, gazdálkodó.

FODOR ALAJOS tanító * 1907-ben Fer- 
tőszergényen. Középiskoláit és az érettsé
git Sopronban fejezte be. Tanítói okle
velét Kőszegen 1931-ben nyerte. 1932 óta 
Babóton mint oszt. tanító működik. A 
rk. ifjúsági e. alelnöke, az isk. kívüli nép
művelési e. előadója, az egységespárt tit 
kára. j |

HORVÁTH JENŐ rk. adminisztrátor * 
1908. július 2-án Kőszegen. Középiskoláit 
ugyanott és Győrött, a teológiát szintén 
Győrött végezte. 1931-ben szentelték pap
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pá. Mint adminisztrátor Himódon kezdte 
meg pályáját és 1933 óta Babóton ha
sonló beosztásban működik. A helyi tár
sadalmi és hitbuzgalmi e. vezetőségében 
részt vesz.

HORVÁTH F. PÉTER földbirtokos * 
1866-ban Babóton. Iskolái elvégzése után 
a gazdasági pályára lépett. 1910 óta ön
állóan vezeti 33 kát. holdas birtokát. A 
községi képv. t-nek 1910 óta tagja, volt 
községi bíró, majd a gazdakör tagja is 
volt. 1888-ban vette nőül Balogh Borbálát. 
Három fia van, akik közül kettő, József 
és István, végigküzdötte a háborút. Fivé
re, Horváth György, 1915-ben az orosz 
fronton hősi halált halt.

KÁROLYI EMIL.rk. plébános * 1881- 
beii Szombathelyen. Teológiát Győrött vé
gezte, ugyanitt szentelték pappá. Pályá
ját Szárföldön kezdte meg. Utána Halá
sziban, majd Himódon és Kisbéren mű
ködött. Ezután Fertőszéplakon lett plé
bános. 1918 óta pedig Babót egyházközség 
plébánosa. A községi képviselő t. tagja 
és a babóti kultúrális és egyházi életben 
mindig vezető szerepet játszott.

KOVÁCS MIHÁLY földbirtokos * 1873- 
ban Babóton. Középiskoláit Kapuváron 
végezte, majd előbb édesatyja birtokán, 
1896 óta pedig önállóan gazdálkodik. 
1914-ben a 13-as honvédokkal az orosz 
frontra vezényelték, ahol fogságba esett, 
amelyből négy és fél év után 1919-ben 
tért haza. 25 éve tagja a községi képvi
selőtestületnek, vármegyei törvh. b. tag. 
1892-ben vette nőül Simon Borbálát. E 
házasságból hat gyermeke született.

KLEMM József vendéglős és mészáros 
* 1902-ben Babóton. A kereskedelmi érett
ségit Sopronban tette le, majd édesatyja 
halála után az ipari pályára lépett és Mi
hályiban szabadult fel a mészáros és 
hentes szakmában, valamint a vendéglős 
iparban. Mint segéd Babóton dolgozott, 
majd 1926-ban mint mészárosmester ön
állósította magát, azóta vezeti édesanyja 
nevén álló vendéglőjét is. 1926 óta tagja 
a községi képv. testületnek és azóta, mint 
csaldája minden tagja, ő is résztvesz a 
község politikai és társadalmi életében.

LOCSMÁNDI GYÖRGY földbirtokos *
1894-ben Babóton. Ugyanitt végezte isko
láit, s azóta előbb édesatyja birtokán.

majd 1918 óta önállóan gazdálkodik. 
1914-ben a 7G-os gy. ezredhez vonult be. 
Az orosz fronton fogságba esett, ahonnét 
32 hónap után 1918-ban sikerült hazajön
nie. A tejsz.-nek hét éve elnöke. Fele.sége: 
Locsmándi Mária, két gyermeke van.

OSZWALD KÁROLY malombérlö * 
1882-ben a vasmegyei Velege községben. 
Iskoláit Körmenden végezte, utána a 
molnármesterséget tanulta ki s abban
1897- ben szabadult fel Körmenden. Mint 
segéd édeszatyja mellett, majd Szolno
kon és Pacsán mint főmolnár dolgozott. 
1929-ben pedig Babóton önállósította 
magát s azóta bérli a vízimalmot, amely
nek teljesítménye 50 mm. őrlés. 1914-ben 
a 13-ik honv. gy. ezreddel az orosz front
ra vezényelték és 1918-ban mint őrve
zető szerelt le Felesége: Kovács Cecilia. 
Egy középiskolás fia van.

PILTZ GYŐZŐ rk. tanító * 1871-ben Göl- 
nicbányán. Középiskoláit, majd a tanító
képzőt Kassán 'végezte, ahol 1894-ben 
nyerte tanítói oklevelét. Pályáját Csö
mörön kezdte meg, ahonnan öt év múlva 
Babótra került. Itt azóta folytatja peda
gógiai munkásságát. Az iskolánkívüli nép
művelési b. tagja, a 67-ik gy. ezrednél 
teljesített szolgálatot.

PINTÉR LAJOS tűzoltóparancsnok *
1898- ban Babóton. Iskoláit ugyanott vé
gezte, majd utána cipészmesterséget ta
nulta ki, melyben 1914-ben Kapuvárott 
szabadult fel. Mint segéd édesatyja mel
lett Babóton dolgozott, majd 1926-ban 
önállósította magát. . 1916-ban a 13-ik 
honv. gy. ezredhez vonutt be és az oláh 
és olasz fronton harcolt. 1918-ban sze
relt le. Kitüntetései: bronz vitézségi érem 
és Károly cs. kereszt. Hét éve parancs
noka a tűzoltótestületnek. A tűzollólan- 
folyamot Sopronban 1933-ban végezte. 
Felesége: Tóth Mária.

RUZSITS Elek malomtulajdonos * 1904- 
ben Szilben. Iskoláit Kistatán végezte, 
majd gazdálkodni kezdett, később pedig 
a molnárszakmát sajátította el, amelyben 
1932-ben Babóton szabadult fel. 1931-ben 
vette bérbe fivérével a hilbizománytól a 
babóti malmot, amelyet azóta vezetnek 
Emellett 23 kát. holdon gazdálkodik. Fe
lesége: Holbok Irén.



A brennbergi bányatemplom. 
Füredi Oszkár oki. építészmérnök 

terve és építkezése.

A brennbe. gi templom belseje.

A csepregi cserkészcsapat a gödöllői jamboreen.



SOPRON.
Ág. ev. tanitóképzö intézet.

Sopronbánfalvai templom.



SOPRON.
A „Dalir-hegy" emlékoszlopa.



SOPRON. Vasárugyár Rt. lakatosárúgyára.

SOPRON. Vasárúgyár Rt. lágy- és szürkevas-öntödéje.

SOPRON. Izr. aggokháza.
(Füredi Oszkár ép. mérnök terve és kivitelezése.)



SOPRON. Lénárt-szobor a Bécsi-útra 
áthelyezése előtt.

SOPRON. A Szt Mihály-lemetö 
keresztje.

SOPRON. Ferenc József-tér a város
toronnyal.



SOPRON.

Bencés templom főoltára.

SOPRON.

Máriaszobor a Bencések udvarán.



Az egykori Fertő kikötő halászcsárdája.

Az egykori Fertő kikötő rajza.



A Sopron bányamérnöki 
és erdőmérnöki főiskola 
ifjsúsága által az elesett 
felkelő hősök emlékére 
emelt emlékmű reliefje.

A soproni bányamérnöki 
és erdőmérnöki főiskola 
ifjúsága által az elesett 
felkelő hősök emlékére 
emelt emlékmű rel efje.

SOPRON.

A főiskolás felkelő
hősök emlékművé

nek felavatása.
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RUZSITS VENDEL malomtulajdonos * 
1907-ben Szilben. Iskoláit ugyanott vé
gezte, majd utána a molnárszakmát ta
nulta ki, abban 1924-ben szülőfalujában 
szabadult fel. Mint segéd Mihályiban, 
Csornán, Szilben és Kapuvárott dolgo
zott. 1931-ben tett Babóton önálló mes
ter. Vízimalmának napi teljesítménye 25 
mm.

SÄGHY JENŐ körjegyző * 1873-ban Gyó- 
ró községben. Középiskoláit Kismarton
ban és Keszthelyen végezte. A jegyzői 
pályát Cirákon mint gyakornok kezdte 
meg, majd Babótra került, ahol 1897- 
ben választották meg körjegyzővé. Az
óta vezeti e,körjegyzőséget és községeinek 
fejlődésében nagy szerepe van. A levente, 
lövész és tűzoltó egyesületek elnöke. Hét
gyermekes családapa. Eelesége; Ujber 
Ilonka.

SÄGHY GYÖRGY gazdálkodó * 1898-ban 
Babóton. Középiskoláit Kapuvárott végez
te el. Azóta folytatja a gazdálkodói pá
lyát, amelyben 1928 óta önálló. Birtoka 
28 kát. hold. A községi képv. t-nek tagja. 
1921-ben vette nőül Kalmár Etelt. Két 
gyermekük van.

SIMON JÓZSEF földbirtokos * 1873-ban 
Babóton, ugyanitt végezte iskoláit és az
óta gazdálkodással foglalkozik, 1905 óta 
önálló gazda, jelenlegi 19 kát. holdas 
birtokán. A községi képviselő l-nek 1908 
óta tagja. 1914-ben a 13-as honvédokkaű 
az orosz frontra ment, itt fogságba esett, 
ahonnét 1918-ban került haza. Felesége: 
Sági Gizella.

SIMON PÁL földbirtokos ♦ 1879-ben 
Babóton. Iskolái elvégzése után gazdál- 
kodoHlt s 1908 óta önállóan vezeti 25 hol
das birtokát. 1914-ben a pozsonyi vonal
osztaghoz vonult be, innen a gyalogság, 
majd a tüzérséghez osztották be és két 
évi frontszolgálat után 1916-ban szerelt 
le. A Károly cs. kereszt tulajdonosa. Fe
lesége: Balog Mária. Nyolc gyermekük 
van.

SZALAY FERENC rk. ig. tanító * 1898- 
ban Vitnyéden. Középiskoláit Kapuvá
rott, a tanítóképzői Győrött 1916-ban vé
gezte. 1919-ben kezdte pályáját, majd 
négy évig Kemeneshőgyészen működött. 
1924 óta pedig Babóton tanít. 1927-ben 
nyerte igazgatói kinevezését. 1916-ban a

18-ik honv. gy. ezredhez vonult be. Részt- 
vefi az olasz, Irancia és oláh harcokban, 
mely utóbbiban meg is sebesült. 1918- 
ban mint tartalékos hadnagy, a bronz vi- 
lézségi érem. Károly cs. kereszt és sebe
sülési érem tulajdonosa szerelt le. A he
lyi levente e-nek megszervezője és hat 
éven keresztül vezetője, az egységes párt 
elnöke, az iskolánkívüli népművelési b. 
előadója. 1920-ban Szabó Margittal kö
tött házasságot, melyből három gyermeke 
született.

Z IE G E L H O F F E R  GYULA közs. s. jegy
ző * 1901-ben Kapuvárott. Középiskolai 
tanulmányait Győrben végezte, majd a 
közigazgatási pályára lépett és Szombat
helyen a közigazgatási tanfolyam befe
jezése után 1924-ben jegyzői oklevelet 
nyert. Még ez évben Babólon s. jegyzővé 
választották és azóta ott működik.

BÁGYOG.
Az rk. plébánia története: ^
Szent István (1001^1038) 2 érsekséget 

és 8 püspökségei alapított, minden püs
pök mellé káptalant állított. Minden tíz 
falu egyházmegye, 4—5 főesperességre 
oszlott. A föesperesek irányítása mellett 
szervezték meg az új plébániákat. Min
den tíz falu tartozott együttes erővel egy 
plébániatemplomot és plébániaházal épí
teni és fenntartani. A templomok első 
íelszereléséről (kehelyről, miseruháról, 
könyvekről slb.) a király és a püsj)ök 
gondoskodtak, de a király törvényben 
sarkalja alattvalóit az egyházak niega- 
dományozására, mert — úgymond — 
«mindenkinél többel szorgoskodnak a 
papok, közületek ugyanis kiki csak a 
maga terhét hordja, ők azonban a ma
gukén felül mindenkiéi külön-külön. En
nek okáért, valamint ők tiértetek, mind
nyájatokért dolgoznak, úgy ti is tartoztok 
érettük szorgoskodni minden igyekezet
tel.» A plébániákról királyi rendelkezés 
szerint (34. cikk) maguk a falvak gondos
kodtak. A templom és plébánia épitó- 
sénél közmunkát végeztek, papjuk eltar
tására két telket (körülbelül 120 hold), 
kél szolgacsaládot házzal, egy mént, egv 
kancát, két tehenet, hat ökröt és har
minc aprómarhát adtak. Szent István 
törvénye mondja: Akinek Isten tizet ad
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egy évben, a tizediket adja Istennek,'. 
A gabona, állat, vám, rév, pénzverés ti
zede is az egyházat illette, sőt divatban 
volt a falvak népének minden tizedik 
gyermekét is egyházi szolgálatra felaján
lani. Ezen felül Szent István elrendeltle 
az egyházi tizedet, vagy dézsmát, amely 
hibüai eredetű és kötelező volt az Egy
házban is a Megváltó ama parancsa alap
ján, hogy az apostolokat tartsák el a 
hívők, mert «méltó a munkás az ő béré
re». A tizedet a püspök kapta, de a plé
bános és plébániatemplom is részesedett 
belőle. (Hóman: Magyar történet I. 204- 
206.).

A templomkert volt a temető 1804-ig. 
(Kirchhof). A plébános szó annyit jelen
tett, mint a nép papja, a nép embere, 
lelki gondozója, tanítója és orvosa. Min
denkinek mindene, mondja Szent Pál 
apostol.

Minden jel arra mutat, hogy a hágyogi 
plébánia ahhól az első korszakból szár
mazik. Csak ősi egyházak védőszentje 
szokott lenni Szent Márton püspök. Nagy 
Károly császár idejében volt Szent Már
ton püspök oly népszerű, mint ma pél
dául Kis Szent Terézia. Az a körülmény, 
hogy Bágyog templomának védőszentje 
Szent Márton, a plébánia ősisége mellett 
szól. (Mohi A.: Lövő tört. 13.). Bágyog 
és Pordány határában volt az Árpádok 
alatt Mártonfölde vagy Mártontelke nevű 
telep, amely már Nagy Lajos korában 
lakóitól meg volt fosztva, ma pedig már 
csak, mint dűlőnév szerepel. A környék 
legtöbb plébániájának kezdete ismert 
időbe esik, Bágyogról minden feljegyzés 
azt mondja: «minden emlékezésnél ré
gibb.. i l l

Nem lehetetlen, hogy Bágyog, mint a 
győri püspökség egy jobbágyvidékének 
központja, egyházas központ is volt a 
szentistváni tiz vagy kevesebb falu temp
lomos, plébániás központja. Ezt látszik 
igazolni az a körülmény, hogy Bágyog 
ma is, bár nem a legnagyobb, de egyi
ke a legjobban fundált plébániáknak, a 
környéken itt vannak a legrégibb anya
könyvek (1696-tól), a török és kuruc há
borúk utáni korban filiálisai voltak: Szo- 
váth, mely máig is hozzátartozik (na
gyobb, mint az anyaegyház), Pordány

1741-ig, Dör 1805-ig, Bodahely (Bodon- 
hely régi neve) 1739-ig, sőt több-keve
sebb ideig, valószínűleg csak átmeneti
leg, itt anyakönyveztettek és innét pász- 
toroltattak Árpás, Barhacs, Bösárkány, 
Babót, Kóny hívei.

Ennek oka azonban a zavaros idők 
paphiánya is lehetett, mert míg a bá- 
gyogi plébániáról már az 1759-iki egy
házlátogatási okmány is azt mondja: ab 
immemoriali tempore extat és a győri 
székeskáptalan magánlevéltárában lévő 
Számadások könyve I. 182. lapján 1506- 
ból említi Bertalan bágyogi plébánost, 
addig Pordányról is bizonyos, hogy már 
a mohácsi vész előtt plébánia volt. A 
csornai konvent, mint hiteshely, egy 
1469. ápr. 5-én kelt oklevelében egy po- 
tyondi birtok elzálogosításáról van szó 
az Edvi és Dőri családok közt. Az egyes- 
ségben hivatkozás történik egy móring- 
levélre, amelynek tanúi a levélben meg 
nem nevezett pordányi és pálii plébános 
voltak.

Pordány tehát ősi plébánia, csak a 
törökpusztítás tette tönkre a faluval 
együtt vallási kultúráját és mikor 1610- 
ben a Nádasdyak újra betelepítették, 
egyelőre 1704-ig Bágyog leányegyháza 
lett. Bágyog ősi leányegyházait kutatva 
nem szabad számításon kívül hagyni 
Szováthon és Dőrön kívül Bodonhelyt. 
továbbá az idők viharaiban elpusztult 
Ukcse, Untató és Mártonfölde nevű hely
ségeket sem.

Bágyog ősi kultúrközpont. A középkor
ban ugyanis a plébános tartozott felál
lítani az ú. n. plébániai iskolát, amely
ben maga és a kezdetben általa fizetett 
és fogadott deák, scholaemagister, vagy 
ludimagister a hittan elemeire, írásra, 
olvasásra, számolásra, oltárszolgálatra és 
egyházi énekre tanította a nép gyerme
keit. Természetesen, mikor 10 faluról 
van szó, nem kell a mai értelemben vett 
500—1000 lakosú községeket képzelni, leg
feljebb 50—100 félékről lehetett szó köz
ségenként, hiszen Szt. István korában 
alig volt az országnak egy millió lakosa, 
tehát huszadrésze a mai számnak, Ber
talan plébános idejében pedig Bágyo- 
gon 7 és fél jwrta volt (ez összesen 72 
lakost tesz ki), néhány évvel később
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csak négy porta (bíró, zsellér és két új 
ház, 46 lélek), Szováthon 3 porta, 7 sze
gény (64 lakos). A pap a rossz utak és 
a kiterjedt plébánia miatt valószíníiteg 
lóháton járta be filiálisait, nem kocsin.

N agy Gyula.

BÖDI JÁNOS Hangya üzletvezető * 
1912-ben Nagylózson. Iskolai tanulmá
nyait Sopronban végezte, majd a keres
kedői szakmába lépett, amelyet a nagy- 
lózsi Hangyánál tanult ki. 1931-ben lett 
a bágyogi Hangya szöv. üzletvezetője. 
Azóta is itt működik.

FARKAS KÁLMANNÉ szül. Kálmán Te
rézia oki. községi szülésznő * 1884-ben 
Enesén Iskoláit Rábaszováton, a bába
képző tanfolyamot Szombathelyen '1912- 
ben végezte. 1912-ben választották meg 
Bágyogon községi szülésznővé és 22 éve 
teljesít szolgálatot a község teljes meg
elégedésére. Férje: Farkas Kálmán részt- 
vett a világháborúban az orosz és olasz 
fronton a 4-ik tüzérezreddel harcolt és 
megsebesült. A II. oszt. ezüst vitézség! 
érem és a Károly cs. kereszt tulajdono
sa. öt gyermekük van.

HORVÁTH M. ISTVÁN gazdálkodó * 
1879-ben Bágyogon, ^hol atyja, néhai 
Horváth Márton mellett iskolái elvégzése 
után kitaulta a gazdálkodást. Jelenleg sa
ját és bérelt birtokán gazdálkodik. Hosz- 
szú idő óta'virilista tagja a községi képv. 
t-nek. A háborút a 13-ik pozsonyi gy. ez
reddel az orosz fronton küzdötte végig, 
ahol nyaklövést kapott. 'A Károly cs. ke
reszt tulajdonosa. Felesége: néhai Ko
vács Teréz 1934-ben halt meg. Hat gyer
mekük van.

HORVÁTH SÁNDOR vegyeskereskedő * 
1906-ban Bágyogon, ahol atyja: Horváth 
Sándor tekintélyes polgár. Iskolái elvég
zése után gazdálkodott atyja birtokán, 
majd 1933-ban megnyitotta üzletét, amely 
gyorsan virágzásnak indult. Felesége; 
Nagy Elza.

HORVÁTH VINCE gazdálkodó, az OKH 
elnöke 1877-ben Bágyogon * régi tekin
télyes családból. -Iskolái elvégzése óta 
gazdálkodik. Alapítója és elnöke 1921 
óta a bágyogi OKH szövetkezetnek, volt 
községi pénztárnok, h. bíró és biró, a 
Hangya felügyelőbizottságának elnöke.

községi marhalevél kezelő, az rk. egyház 
képviselő t. és a Gazdák Biztosító Szö
vetkezetének helyi képviselője. A hábo
rúban a 7-es huszároknál szolgált, az 
orosz és oláh fronton is harcolt s mint 
szkv. szerelt le. A II. oszt. ezüst és a 
bronz vitézségi érmek, valamint a Károly 
cs. kereszt tulajdonosa. Felesége: Vitéz 
Ágnes, akivel való házasságából két gyer
meke született.

KOVÁCS JÓZSEF vendéglős és gazdál
kodó * 1876-ban Bágyogon, itt végezte is
koláit is, azután gazdálkodott, 1905-ben 
pedig Amerikában Clewlandban 18 évet 
töltött mint egy famegmunkáló üzem elő- 
munkása. 1923-ban visszatért szülőfalu
jába és 25 holdas birtokán gazdálkodni 
kezdett. 1929-ben nyitotta meg «Az öreg 
amerikáshoz» címzett vendéglőjét. Fele
sége: Giczy Maliid. Két fia van.

KRÉMER JÓZSEF rk. ig. kántortanító ♦ 
1893-ban Veszprémmegyében. Atyja: né
hai Krémer Gyula ig. tanító volt. Édes
anyja: néhai Koller Júlia sopronmegyei 
származású. Középiskoláit és a tanítókép
zőt Pápán végezte s 1914-ben nyerte ta
nítói oklevelét. Utána bevonult a 19-ik 
közös gyalogezredhez, az orosz és olasz 
fronton három évet töltött a harcvonal
ban, kétízben megsebesült és mint tize
des szerelt le. Családjában hárman áldoz
ták fel életüket a haza oltárán. Antal 
bátyja a román fronton. Gyula testvére 
a szerb fronton és sógora, Tesárs Jenő 
az orosz fronton halt hősi halált. Lesze
relése után Vanyolán kezdte meg tanítói 
pályáját, majd Kétszentkuton és 1920 óta 
Bágyogon tanít. 1931-ben nevezték ki 
igazgató tanítóvá. A helyi OKH és Hangya 
ügyvezetője, utóbbinak könyvelője is, a 
levente e. alelnöke, az isk. kívüli népm. 
b. állandó tagja s az 1000 kötetes községi 
könyvtár kezelője. Felesége: Czirfusz
Ágnes. Három gyermekük van.

NAGY GYULA rk. plébános * 1885-ben 
Szil községben. Középiskolai tanulmányait 
a győri bencés gimnáziumban, a teoló
giát a győri püspöki teológián végezte 
Pappá gróf Széchenyi Miklós püspök 
1909-ben szentelte Győrben. Papi pályá
ját Rajkán kezdte meg, majd Szanyba 
került, ahonnan három év múlva a györ- 
belvárosi káplán mellé osztották be. Ez
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után a Győr székeskáptalan megválasz
totta káplalandombi lelkésznek és székes
egyházi hitszónoknak. 1923 őszén lelt 
Bágyog község plébánosa, azóta itt is 
működik. Papi pályáján kívül foglalko
zik irodalommal, amelyben ismert neve 
van. Szerkesztette a Nagyasszonyunkat, 
majdnem 10 évig a Dunántúli Hírlap cí
mű politikai napilapot. A kommün alatt 
tevékeny szerepe volt az ellenforradalmi 
megmozdulásnál. Gyűrött szinte ember
feletti munkát végzett és távozása még 
ma is nagy űrt hagyott maga után. Mű
vei: «Mondj szívem dalt» c. ismert gyer
mek imakönyv, «A Grál-legenda» című 
irodalmi tanulmánya és a legnagyobb iro
dalmi feltűnést kellett a 11—13. század 
leghatalmasabb misztérium époszának, a 
Grál lovagoknak német és ófrancia szár
mazások alapján készült fordítása. Emel
lett kiváló szónok és bágyogi plébános
kodása alatt is rengeteget dolgozott a 
községe érdekében. így Bágyogon jelent 
meg a «Bágyog-Rábaszovát»» c. falutör
ténet és néprajzi jegyzetei és ott írta 
«Szent Imre herceg életrajzá»-t. Termé- 
.szelesen intenziven résztvesz községe egy
házi és hazafias életének vezetésében is. 
Öccse: néhai Nagy György 1915-ben az 
orosz fronton hősi halált halt.

NAGY VIKTOR gazdálkodó ősrégi tős
gyökeres gazdálkodó családból * 1883- 
ban Bágyogon. Iskolái után korán árva
ságra jutott és gazdálkodni kezdett. Hosz- 
szú esztendők óta vezető tagja a község
nek, volt esküdt, h. bíró és három évig 
községi bíró. A képv. t. virilis tagja. A 
76-ik gy. ezreddel az orosz fronton har
colt, két ízben megsebesült, mint 50 o/o-os 
rokkant került haza. Felesége: Vitéz Má
ria. Öt gyermekük van.

NÉMETH GYULA rk. kántortanító * 
1899-ben Bősárkányon régi helyi gaz
dálkodó családból. Középiskoláit Beszter
cebányán, a tanítóképzőt Győrött végezte. 
1918-ban nyerte tanítói oklevelét. Pályá
ját mint nevelő Cinfalván kezdte meg, 
majd 1919-ben szülőfalujába. Bősárkány
ba került mint tanító és egyúttal elvégzi 
a kántori teendőket is. Az iparos és pol
gári dalkör karnagya, volt leventeoktató. 
Felesége: Fentös Gizella oki. tanítónő. 
Az egyházközség szociális intézmények

elnöke. Két gyermekük van.
VITÉZ BÉLA gazdálkodó * 1888-ban 

Bágyogon. Édesatyja mellett gazdálkodik 
amellett bérelt földje is van. A világhá
borút a 18-ik pozsonyi gy. ezreddel és a 
76-kal az orosz és olasz fronton küzdötte 
végig s két Ízben meg is sebesült. Fele
sége: Ovardics Mária. Két gyermekük 
van.

Vitéz ILLÉS JÓZSEF községi bíró * 
1889 január 30-án ősrégi gazdálkodói 
családból Bágyogon. Iskoláit ugyanott vé
gezte, a gazdasági ismereteket édcsalyja 
birtokán sajátította el. Jelenleg önálló 
birtokos. 1933-ban a község egyhangú 
választása a bírói székbe emelte. Az OKH 
pénztárosa és alapítója. A világháborút 
a 76-ik közös gyalogezreddel az orosz 
fronton küzdötte végig, majd fogságba 
esett, ahonnan 1918-ban sikerült meg
szöknie. Felesége: Takács Julianna. Két 
gyermekük van. Kél unokafivére hősi ha
lált halt.

VITÉZ PÉTER gazdálkodó * 1852-ben 
Bágyogon. Iskoláit ugyanott végezte, majd 
édesatyja mellett gazdálkodott. Résztvett 
a község politikai életében is, tagja volt 
a községi képv. t-nek, bírája három évig 
a községnek, iskolaszéki tag s 40 évig az 
egyház templom gondnoka. Felesége; Fü- 
leki Rozália, akivel való házasságából 
nyolc gyermeke született, akik közül Pé
ter fia az orosz fogságban hősi halált 
halt.

VÖRÖS ISTVÁN vegyeskereskedő * 
1899-ben Bágyogon, ahol atyja, Vince, 
csizmadiamester és gazdálkodó volt. A ke
reskedői szakmát Csornán tanulta ki s ott 
is szabadult fel, majd mint segéd dolgo
zott. 1928-ban alapította szülőfalujában. 
Bágyogon vegyeskereskedését. Katonai 
szolgálatot a 13-as gy. ezrednél teljesí
tett. Bátyja: néhai Vörös Vince az olasz 
fronton, és unokabátyja: néhai Vörös Ist
ván az orosz fronton haltak hősi halált.

BALF.

Balf múltja az őskorok ködéig szolgál 
érdekes emlékekkel. 1892-ben Bella La
jos, aki különösen sokat foglalkozott a 
helység őskorával, a falutól délre és a 
Sipkolje nevű dombon a késői kőkor-
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szakból való halmokat ásott ki. Az egyik
ből a legrégibb Balf két lakójának csont
váza került elő. Mellettük füleskorsók', 
két jáspis, kővéső, kis csésze, hamu és.... 
pirosító hevert. Ugyanazon évben a köz
ség más helyén olyan edénytöredékeket 
leltek és mutattak be Bellának, melyek 
a soproni Burgstall híres urnáira emlé
keztettek és a Fertő körüli kultúra tér
képébe újabb helynevet írtak be. Ez az 
év egyébként a vaskor újabb korára néz
ve is szolgált eredménnyel: Kugler
György szőllőjében csattot, gyűrűket, ta
láltak. Az ú. n. Gaishalm a malom táján 
kettős sáncgyűrűvel szintén felkeltette a 
tudós kutató figyelmét, de felásatására 
nem gondolhatott.

Az 1899-es évben ismét ásott Bella 
Balfon. Ekkor az állomás mellett levő 
erdő délkeleti részén lelt kőkorbeli sír
ra, ebből sem hiányzott a csontvázak 
mellőt a festék, lA falu mögött szintén 
kőkorbeli telepek nyomaira bukkantak, 
melyek mellett a következő bronzkor nyo
mai sem hiányoztak. Ezeknek az ásatá
soknak eredményei a soproni múzeum 
birtokába kerültek. Ugyanott vannak az 
1909-ben lelt bronzékszerek és egy nagy 
bálvány a vaskorból.

Miután a rómaiak kitűnő gyakorlati 
érzékükkel nemcsak felismerték a balfi 
ásványvizek értékét, hanem ki is tudták 
használni, a Krisztus 'születését követő 
egy-két évszázad pezsgő életet hozott a 
vidéknek. A község északi végében 1 mé
ter 20 cm mélyen nagyobb római ház 
aiapfalát találta meg Bella. Az itt előke
rült egy kiló nehéz függő mécses bronz
ból a városi múzeum egyik érdekessége. 
Ugyanitt 80 cm mélységben napfényre 
került a Rákosra vezető római út egy 
része is. A telep temetőjét a mai evangé
likus templommal szemben fekvő szől- 
lőkben tárta fel az ásó: a római kor balfi 
lakósai a halotthamvasztás hívei voltak 
s a földben csak kedveseik hamvát he
lyezték nyugalomra.

A népvándorlás zivatara tett pontot 
Balf történetének őskori és ókori fejeze
tének végére. De még azok a népek, me- 
Ij'eknek a lába nyomán ronggyá szakadt 
Európa rómaikori térképe, sem vesztek 
ki emlék nélkül Balf múltjából. A sop

roni múzeum birtokában vannak a nép- 
vándorlás idejéből szíjvégek.

Igen korán megjelenik Balf a magyar 
uralom alatt. Már 1199-ben említi egy 
oklevél állítólag Farkasd néven. 1278- 
ban német neve van, Wolf, majd 1354-ben 
mai alakjában, Wolfs jelenik meg. Ez 
szorítja ki a régi magyar nevet is: 1378. 
Ebergőczi János pőrében a «Bolf» név 
jelentkezik, mint a német név magyaro
sítása, amiből a mai magyar neve örö- 
kítődött azután ránk.

A 14. század végén már Sopron város 
birtokában találjuk a falut. Addig sok 
gazdája volt: 1309-ben Csák Demeter bán 
családja két idegen lovagnak, Keneplin- 
nek és Jekkilinnek adja át. Ezeknek a 
családja hűtlenségbe esvén, Róbert Ká
roly a Pottendorfi családnak .ultatja 
1321-ben. Míg egyfelől a birtok egy ré
sze a soproni Ikervári Péteré, Jánosé és 
Pálé, a templom kegy uraságával együtt, 
addig Keneplin lovag részét 1325-ben Sop
ron város kapja meg ajándékba a ki
rálytól és 1342-ben hozzávásárolja a má
sik részt is az ugodi Chlenik mestertől.

Ettől fogva Balf sorsa szorosan össze
forr Sopronéval és történetének adatai a 
középkorból dr. Házy Jenő hírneves sop
roni oklevéltáraiban lelhetők meg. A kö
zépkorban nem mindig volt pártfogoltja 
a város Balfnak. Mikor 1450-ben a szom
szédos Macskakővár rablólovagjai ki
fosztják, az egykori oklevél burkoltan 
Sopront vádolja mulasztással. Három év
re rá Kanizsay László emberei öt rablóra 
bukkannak Balf mellett és egyet levág
nak közülök. Az 1529-es törökdulás biz
tosan itt is nagy kárt tett.

E mozgalmas kornak csak egy emléke 
maradt meg, az is csak részben: a ma
gas dombon emelkedő templom. Vár- 
szerű elhelyezkedése középkori eredete 
mellett tanúskodik, az oklevelek már 
1336-ban. 1455-ben és 1463-ban emlege
tik, az első három esetben «Miasszo
nyunk» temploma néven. A kezdődő új
kor első hatalmas hulláma, a reformáció, 
Sopron hatása alatt, itt is hamarjában 
meghódította a lelkeket. Payr professzor 
kutatása szerint 1578-ban protestáns már 
a pap, egyébként nagyon szerény község 
volt, de papjait szép számmal kapta
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külföldről: Boroszló, Rothenburg, Szilé
zia szerepel a lelkészek születése helyéül.

1673-ban került vissza a katholikusok 
kezére a templom s Kópháza leányegy
háza lett. A sematizmus sajnos nem em
líti meg a szétválást, csak annyit említ, 
hogy régi parókia Balf. Valószínűleg a 
reformáció után kapta a templom új vé
dőszentjét is: Szt. Farkast.

A templomot valaha erős fal kerítette, 
ma csupán egy része van meg törésekkel 
és a kapuja az 1652-es évszámmal. A 
templom körül a temető. Nem igen ápol
ják, pedig kár, mert elég egységes képet 
ad: 14 elég jó állapotban lévő sírem
léket találni benne a 18. század dereká
ról. A legtöbbön még olvasható a felírás 
is. Mivel valószínűleg soproni kőfaragók 
alkotásai és mivel a mi temetőink legfel
jebb az empirekorból adnak képet, kár 
lenne, ha veszendőbe menne.

A falu két végén még egy-egy műem
lék. A templom dombja alatt kis kápolna, 
a szent Kereszt tiszteletére emelték 1770 
körül, csupán hullámos orma kelt érdek
lődést, egyébként elég érdektelen. A bo- 
zi faluvégen egy kőkereszt, pillérjének 
három oldalán Krisztus kínzószerei, a 
negyediken a felírása gyümölcsfüzéres fe
jezet felett Piéta szobor. A Vulka-völgyé- 
ben 1650—80 közötti gyakori típus, a bal
ti ennek könnyedébb, továbbfejlesztett 
példánya 1706-ból.

Balf lakossága nagyrészben protestáns, 
de szegény és kicsi község lévén, csak 
későn építette meg templomát, miután 
II. József megadta a nemkatholikus fe
lekezeteknek is az egyenjogúsítást. A Sop
ron környékén lévő protestáns egyházak 
sietve éltek az engedéllyel: Ágfalva 1785- 
ben, Harka 1787-ben, 1792-ben felépí
tette új templomát, Balf azonban csak 
1795-ben. Az előbbiek később átalakítot
ták, a balfi annnyival értékesebb, mert 
a maga korának tipikusan egyszerű, 
igénytelen imabázát láthatjuk ibenne to
rony nélkül.

Tényleg, minden csín' hiányzik a Külse
jén. Építésével egykorú belső berende
zése. Oltára, mely felső részén a szószék 
is, ion rendszerű oszlopokkal díszített. 
Két képe is van, az egyik az utolsó úrva
csorát ábrázolja, igen gyenge, a másik a

jó pásztort, ez valamivel jobb. Az orgona 
a soproni König Fülöp gyártmánya 1882- 
ből, ennek szekrényét angyalok díszítik.

Az ev. templomtól pár lépés a fürdő
telep. Ez is, hasonlóan a faluhoz, ősrégi 
idők óta ismert. Ásványvizes forrásait 
használták már a rómaiak. A Mária-for- 
rás cementlapja ezeknek a korából való. 
1900 tavaszán a régi savanyúkutforrás 
közelében 3 és fél méter mélységben ki
vájt fatörzset találtak, mely vízvezetékhez 
tartozott. Előkerült a forrás római kori 
cementfoglalata is és mellette római 
bronzpénz került felszínre egyéb emlé
kekkel, ezekből meg lehetett állapítani, 
hogy legalább is Krisztus után 180 kö
rül már rendezett (körülmények közt ke
restek gyógyulást a betegek Balfon.

A középkorban a 'helység első említése 
1199-ben szintén a 'fürdővel kapcsolatos.

Sopron város Gamauf soproni törté
netíró jegyzetei szerint csak 1560 óta 
kezdett nagyobb gondot fordítani a für
dőre. Ebben az évben engedi meg I. 
Ferdinánd, hogy a város a fürdőzőktől 
bizonyos díjat szedjen. Az előző évben 
már szakembert hozattak Bécsből, hogy 
szedje rendbe a'kutat és a forrásokat. Az 
első év számadásai május elejétől novem
ber elejéig szólnak, addig tartott tehát 
az első szezon. A személyzet két ember
ből állott. Most az első szezon tanulsága 
szerint Gastrig építőmestert 'hívták meg 
Bécsből, hogy eszeljen ki valami olyan 
vezetéket, melyen a forrás kénes vize 
csak a fürdőbe kerüljön. Uj seprő jól 
seper, az első évtizedben a balfi fürdő- 
ház négyszer annyit jövedelmez, mint a 
soproni. Ki is bővítették.

A 17-iK században tudományosan is 
elkezdenek foglalkozni a fürdővel. Első
nek Scholtz Jeremiás soproni orvos ma
gyar és latin könyvben. 1656-ban Rosner 
Mátyás diák Wittenbergben doktori ér
tekezésének egy szakaszát szánta Balf 
ismertetésére. A 18. század fordulóján 
Lőw András soproni orvos foglalkozott 
vele. 1772-ben pedig Conrad orvos fü
zetében.

Ebben az időben rá is fért a reklám 
a fürdőre. A város 1770-ben nagy költ
séggel átépítette a fürdőtelepet, csak már
ványlapot ezret rendeltek. Máttis Lőrinc
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soproni ács és pallér vezette a munkála
tokat. 1771-ben bérbe akarták adni, de 
hiába hirdették az újságban, nem akadt 
bérlő, így hát maga kezelte a város.

Ball' fürdő ma már nagy fellendülés
nek indult és országos hírre tett szert.

Dr. Csaikay Endre.

CWIKL JÓZSEF rk. plébános * 1898 
márc. 2-án Mosonszolnokon. Középisko
láit Magyaróvárott, a hittudományi fő
iskolát Győrben végezte. Pappá 1924-ben 
szentelték. Pályáját Bogyoszlón kezdte 
meg, majd Rajkán és Felsőrákoson mű
ködött. 1931-ben lett Balfon plébános. 
1917-ben bevonult a 76-os gy. ezredhez s 
az olasz fronton küzdött. Községe egy
házi és kultúrilás egyesületeinek veze
tésében tevékeny szerepe van.

DÁVID JÓZSEF Hangya szöv. üzletveze
tő * 1904-ben Sopronban. Itt végezte is
koláit is, majd a kereskedői szakmát a 
közalkalmazottak fogy. szöv.-én tanulta 
ki. Utána Keszthelyen működött, majd a 
nemzeti hadseregnél 1926-tól 1932. febr. 
1-ig katonai szolgálatot teljesített s mint 
szkv. szerelt le. Ezután átvette a balfi 
Hangyaüzlet vezetését, melyet azóta is 
folytat.

HAUER JÁNOS gazdálkodó h. bíró * 
1894-ben Balfon. Itt végezte iskoláit is. 
majd édesatyja birtokán sajátította el a 
gazdasági szakismereteket. 1920-ban lett 
önálló gazdálkodó és 1933 óta h. bírája 
a községnek. A, 18-ik gy. ezreddel az orosz 
fronton két súlyos sebesülést szenvedett, 
majd fogságba került, ahonnan 1918-ban 
sikerült hazajönnie. A bronz vitézségi 
érem tulajdonosa. A tűzoltó e. pénztá
rosa, a gazdasági e. h. elnöke, a férfi 
dalárda tagja. Felesége: Jäger Teréz. Két 
fia van.

KRUTZLER JÁNOS ev. tanító * 1897-ben 
Felsőlövön. Ugyanott végezte középisko
láit is és a tanítóképzőt. Oklevelet 1920- 
ban nyert. Működését ugyanott kezdte, 
majd Balfon választották meg tanítónak. 
A levente e. vezető főoktatója, a Hangya 
szöv. ügyv. igazgatója. A 83-ik gy. ez
reddel az orosz fronton harcolt, majd 
fogságba esett, ahonnét 1918-ban mint 
önkéntes örvezető a II. oszt. ezüst és 
bronz vitézségi érmek és a Károly cs. ke

reszt tulajdonosa szerelt le. Felesége: 
Schrauf Margit, akivel való házasságából 
két gyermeke született.

ROST ERNŐ ny. hajóskapitány, Balf 
gyógyfürdő gondnoka Budapesten * 1882- 
ben. Ugyanott tett érettségit, majd a 
DGHT. kötelékébe lépett, ezt megelőzően 
azonban a budapesti egyetem orvosi fa
kultásán is folytatta tanulmányait. 1919- 
ben mint hajóskapitány vonult nyuga
lomba. A háború alatt hadiszolgálatot 
Újvidéken és Belgrádban tett. A koronás 
arany érdemkereszt, a vitézségi érem sza
lagon kitüntetés tulajdonosa. 1924 óla 
Balf fürdő gondnoka. Felesége: Bán Mar
git. I

SCHERMANN SÁNDOR ev lelkész * 
1888 máj. 15-én a vasmegyei Rábake- 
reszturon. Középiskolai tanulmányait 
Szentgotthárdon, a teológiát Sopronban 
végezte. 1913. aug. 30-án avatták pappá. 
Lelkészi pályáját Györköny községben 
kezdte el mint s. lelkész, majd mint ad
minisztrátor és mint megválasztott lel
kész működött. 1923-ban Balfon választot
ták meg az ev. egyház községi lelkészévé. 
Az egyházközség, férfidalkör és az isko- 
lánkívüli népm. b. elnöke, a nő- és le
ányegyesület titkára. Úgyszintén titkára 
az önk. tűzoltó t-nek és elnöke a Hangya 
fogy. szöv. felügyelő b-nak. Katonai szol
gálatot 1917-ben mint tábori lelkész vég
zett. Több kitüntetése van, jelenleg lábori 
főlelkész. Szepesmegyei lelkészkedése alatt 
sokat tett a magyarság érdekében s emi
att kellett elhagynia a megszállott Sze- 
pesmegyét.

SCHNEIDER MATILD m. kir. h.pos- 
tamester. A postamesteri tanfolyamot 
1930-ban Sopronban végezte, ezt megelő
zően egy évig a soproni 3-as számú pos
tahivatalnál működött .érettségije után. 
1933 fehr. óta a IV. oszt. balfi postames
teri hivatalban h. postamesternő.

VIDA FERENC kántortanító * 1884-ben 
Magyargencsen. Középiskoláit és a tanító
képzőt Sopronban végezte, ahol 1904-ben 
nyerte oklevelét. Pályáját Vanyolán kezd
te, majd Németországban tett tanulmány
utat és a jenaui egyetemen pedagógiai 
szemináriumot hallgatott. Utána Sopron- 
bánfalván működött 10 évig s azóta Bal
fon folytatja pedagógiai munkásságát. A
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féríidalkör karnagya, az iskolánkívüli b. 
titkára, a községi könyvtár kezelője, egy
házközségi jegyző. Három gyermekes csa
ládapa.

WELLNER KÁLMÁN vendéglős és mé
szárosmester Gyalóka községben * 1884- 
ben. Itt végezte iskoláit is, majd a hentes 
és mészáros mesterségben 1903-ban Kő
szegen szabadult fel és mint segéd az or
szág nagyobb városaiban s főként Buda
pesten fejlesztette szaktudását. Budapes
ten elvégezte a pincér szakiskolát és öt 
évig mint főpincér dolgozott. 1910-ben 
Fertőfehéregyházán lett önálló, majd há
rom évig Sopronban volt vendéglője s 
1931-ben átvette Balf község nagyvendég
lőjének vezetését. A 76-ik gy. ezreddel 
az orosz fronton harcolt, két golyólövést 
kapott és mint a bronz vitézségi érem és 
a Károly cs. kereszt tulajdonosa szerelt 
le. Felesége: Wlcsek Mária. Fia: Tibor, 
Sopronban a Katii. Kör vendéglőse.

BARBACS.

dubriczai BRÁNYI ZSIGMOND rk. ig. 
kántortanitó * 1878-ban Jobaházán ős
régi nemesi családból. A nemesi oklevelet 
II. Rákóczi Ferenc idejében nyerték. Kö
zépiskoláit és a tanítóképzőt Győrött vé
gezte s 1898-ban nyerte tanítói okleve
lét. Pályafutását Csornán kezdte, majd 
Jéke és Csöngére községekben működött, 
1905-ben pedig Barbacsra került s azóta 
itt folytatja pedagógiai munkásságát. A 
közs. képv. t. tagja, az önk. tűzoltótestü
let vezetője, a jorchsirei sertéstenyésztő 
egylet s az Actio Catholica elnöke. Fele
sége: Hajtó Mária. Egy nevelt leányuk 
van. A világháború alatt két unokafivére 
halt hősi halált.

ERÉNYI PÁL rk. tanító * 1891-ben 
Mezőfényen. Középiskoláit és a tanító
képzőt Szatmáriban végezte, ahol 1911- 
ben nyert oklevelet. Azóta a háborús 
éveket megszakítva, itt teljesít szolgála
tot. A mozgósításkor a 12-es honvédokkal 
az orosz frontra került, itt fogságba ke
rült s 1920-ban tért haza. Mint önkéntes 
tizedes szerelt le. Levente főoktató és ve
zető szerepet játszik a népművelési bi
zottságban, az akció katolikában és az 
önk. tűzoltó egyletben. Felesége: Tóth

Gizella. Két leányuk van. A családból 
nagybátyja, Tóth József a francia fron
ton halt hősi halált.

PERNECZKY KÁLMÁN rk. plébános * 
1871-ben Beiezgyertyánoson, Vas megyé
ben. Középiskoláit Kőszegen, a teológiai 
tanulmányait Győrött végezte. 1893-ban 
szentelték pappá. Papi pályáját Fekete
városon kezdte meg, majd 10 évig Ka- 
puvárott mint káplán működött és 1905 
óta Barbacs község rk. plébánosa. Plébá
niájához tartozik még Maglócza község is. 
A rk. iskola igazgatója, az önk. tűzoltó 
t. díszelnöke, la népművelési bizottság 
elnöke. Bátyja: kispolányi Perneczky Je
nő altábornagy vezető pozíciót töltött 
be a háború alatt.

SIMON BÉLA vendéglős és mészáros
mester * 1894-ben Barbacson. Iskoláit a 
községben és a soproni gimnáziumban 
végezte, majd szakmájában 1913-ban 
Csornán szabadult fel. Mint segéd Buda
pesten, Tatatóvároson és Zalaegerszegen 
dolgozott A világháborút a 18-as pozso
nyi ezreddel küzdötte végig, az orosz 
fronton megsebesülve fogságba esett és 
négy és fél évet Szibériában szenvedett 
végig. Mint szakaszv. szerelt le, A Károly 
cs. kereszt tulajdonosa. Jelenleg a köz
ségben a vendéglős és mészárosmester
séget űzi és emellett gazdálkodik. A Füg
getlen kisgazdapárt és a gazdakör tagja. 
Felesége: Molnár Irén. Egy leánygyer
mekük van.

SIMON TAMÁS gazdálkodó * 1867 márc. 
7-én Barbacson. Itt járt iskolába, majd 
atyja, néhai Simon Péter, később pedig 
saját birtokán gazdálkodott. Foglalkozik 
haszonállatok tenyésztésével. 40 éve tagja 
a községi képv. t-nek s a gazdakörnek. 
Felesége: néhai Csapó Mária, 1915-ben 
halt meg. Öt gyermekük van, akik közül 
két legidősebb fia, Béla és Endre részt- 
vettek a világháborúban.

TAKÁCS JAKABNÉ szül. Kaszás Rozália 
községi szülésznő * 1876-ban Fehértón. 
A szülésznői oklevelet 1902-ben Szomt- 
bathelyen szerezte meg és azóta Bar
bacs község szülésznője. 32 éves műkö
dése alatt mindenben kiérdemelte köz
ség megelégedését. Férje gazdálkodó, há
rom gyermekük van.
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TÓTH FERENC községi bíró * 1901 de
cember 2-án Barbacson ősrégi helyi csa
ládból és már édesatyja, néhai Tóth Bá
lint is községi bíró volt. A középisko
lákat Magyaróvárott végezte, majd azóta 
gazdálkodik, és különösen a íajállatok 
tenyésztésére fektet nagy súlyt. A gazda
körnek elnöke és az önk. tűzoltó t-nek 
titkára volt, majd 1933-ban a község bi
zalma folytán a község bírája lett. Fe
lesége: Simon Erzsébet. Egy gyermekük 
van, bátyja néhai Tóth Márk, hősi halált 
balt.

VITÉZ KÁLMÁN h. bíró * 1876-ban 
Barbacs községben. Ugyanitt végezte is
koláit, majd saját földjén gazdálkodott. 
Ma is vezeti 33 holdas birtokát. A köz
ség politikai életében régóta résztvesz, 
előbb mint esküdt s 1933 óta mint h. 
bíró. Tagja a gazdakörnek s a rk. egyház 
tanácsának. 1914-ben bevonult a 76-ik 
gy. ezredhez, majd a 13-okkal az orosz 
frontra vezényelték, imajd 1915 márc. 
21-én orosz fogságba esett, ahonnan 1921- 
ben tért haza. Felesége: Simon Mária, 
akivel való házasságából;öt gyermeke szü
letett. Mária leánya Kollár MiháZy má
tyásföldi építész felesége.

BELED.

BELEDI ÜRIKASZINÓ. 1924-ben ala
kult. Elnöke: rátkai és salamonfai Bar- 
thodeiszky Béla földbirtokos. Ügyvezető 
elnök: Rémann Béla gyógyszerész. Dísz
elnök: gróf Cziráky József és György és 
özv. gróf Cziráky Béláné. Jegyző: Nemes 
József. Aljegyző, pénztáros: Kiss Sándor 
ny. tanító. Háznagy: Zsigmond Pál ny. 
tanító.

Özv. BUTHY SÁNDORNÉ, szül. Kom- 
játi Rozália dohánykisárus. Néhai férje 
1880-ban Beleden *, ahol mint gazdálkodó 
tekintélyes polgára volt a községnek. 
1915-ben bevonult a 13-ik pozsonyi gy. 
ezredhez és még az év szept. 18-án az 
orosz fronton, Bubacson, hősi halált halt 
a haza védelmében. Özvegye nemesi csa
ládból származik. 1923-ban nyerte a tra
fikengedélyt. Két gyermekük van.

BÜKI LAJOS gazdálkodó, közgyám * 
1872-ben Beleden, ahol atyja, Mihály, 
hosszabb ideig községi bíró volt. Jelen

leg 40 holdas birtokán gazdálkodik. A 
község politikai életében régóta részt
vesz. 15 évig volt községi esküdt és a 
legnehezebb és legválságosabb időkben 
a bírói tisztséget töltötte be. 1927 óta 
pedig közgyám. A Hangya ig. tagja. Az 
ev. egyház presbitere és volt gondnoka. 
Felesége Balogh Szidónia. Három gyer
meke van, Antal , fia 18 hónapig az orosz 
fronton harcolt.

EREDITS LAJOS női és férfi szabó * 
1898-bau Lamacs községben. Szakmáját 
Bécsben tanulta ki és mint segéd Szom
bathelyen és Bécsben fejlesztette szak
tudását. 1927-ben Beleden saját erejéből 
önállósította magát. Az iparos önképző
kör pénztárosa, az ipartestület választmá
nyi tagja. A háborúban a 103-as tüzé
rekkel az orosz és olasz fronton harcolt.

GERENCSÉR FERENC ny. rendőr- 
tiszthelyettes, fűszer- és vegyeskereske
dői * 1886-ban Kissároslakon. Előbb gaz
dálkodott, majd bevonult saz 5-ik huszár
ezredhez s tényleges katonai szolgálat 
után 1904-ben a csendőrség kötelékébe 
lépett, ahol 1923-ig teljesített szolgála
tot. Ekkor mint tiszth. vonult nyugalom
ba. 1917-ben került Beledre, ahol 1926- 
ban saját házában fűszerüzletet nyitott, 
amelyet családja segítségével rövidesen 
felvirágoztatott. A Károly cs. kereszt, a 
12 éves szolgálati kereszt és szolgálati 
érmek tulajdonosa. 1915-ben dicsérő ok
irattal tüntették ki. Felesége: Varga Esz
ter. Négy gyermeke és két mostohafia 
van.

GRATZL STEFÁNIA m. kir. postames
ter * Nagycsömötén. Középiskoláit Kő
szegen, a {Kjstamesteri tanfolyamot Sop
ronban végezte. Pályáját Nagycsömötön 
kezdte meg és 1923 óta a beledi posta- 
hivatal vezetője.

HÁNCS VILMOS fűszer- és vaskeres
kedő * 1882-ben Kapuvárott, ahol atyja, 
néhai Háncs Lajos, kéményseprőmester 
volt. Középiskolát Csornán és Pápán járt, 
majd a kereskedői szakmát Pápán tanulta 
ki és mint segéd Budapesten, Magyar
óvárott és Sopronban is működött. 1909- 
ben Beleden sönállósította magát, ahol 
azóta vezeti jóhírnek örvendő fűszer- 
és vaskereskedését. Az iparoskör, OKH. 
tagja. A 76-ik gy. ezreddel az orosz fron-
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ton harcolt a háborúban és 1915-bea 
fogságba esett, ahonnan 1918-ban tért 
haza. Mint tizedes iszerelt le. A II. oszt. 
ezüst V. érem tulajdonosa. Felesége: Stei
ner Ilona, négy gyermekük van.

IPARTESTCLET. 1908-ban alakult. El
ső elnöke néhai Rajts József molnár volt. 
ezt követte néhai Jakab Sándor, majd 
Reiszéger Károly és Németh Lajos elnök
lése. 1919 óta Sinkovits József az elnök. 
Alelnök Vörös István szobafestő, pénztá
ros Vámos Imre vendéglős, ipartestületi 
szék elnöke Szabó József férfiszabó.

IPAROSOK ÖNKÉPZŐKÖRE. Alakult
1893-ban Első elnöke Rajts József volt. 
Jelenlegi vezelő.sége: elnök: Torma György 
cipőfelsőrészkészitő, alelnök: Vörös Ist
ván szoba- és címfestő, pénztáros; Ere- 
dics Lajos szabómester, jegyző Mátyás 
Géza villanyszerelő. A körnek 1500 kö
tetes könyvtára van és 125 tagja. Több 
kulturális és műkedvelő előadást tarta
nak és önálló dalárdájuk is működik). 
Az egylet hazafias, kulturális és sport
élet terén vezető és fontos szerepet ját
szik a megyében.

KISS SÁNDOR ny. kántortanftó ♦ 1859- 
ben Keményegerszegen. Középiskoláit és 
a tanítóképzőt Sopronban végezte és 
1878-ban nyerte tanítói oklevelét és az
óta Beleden működik. 48 évi tanítói szol
gálat után 1924-ben vonult nyugalomba, 
működése alatt számos elismerésben és 
oklevélben részesült. A kertészet és gyü- 
mölcsészet terén elért érdemeiért is ki
tüntették. Alapító tagja a kaszinónak és 
pénztárnoka. Az önk. tűzoltó t. volt pa
rancsnoka, a gazdakör pénztárosa, a Han
gya ig. tagja, és pénztárosa és volt ügy
vezetője, a ,meteorológiai intézet hiva
talos megfigyelője és helyi csapadék mé
rője. Felesége: néhai Tatay Eszter, 1933- 
ban halt meg. Két leánygyermekük van. 
Családjából unokaöccse: Kiss Béla a ro
mán fronton hősi halált halt.

KISS VILMOS gazdálkodó és férfisza
bómester * 1887-ben Izsákon. Iskoláit és 
a szakmát Nagymegyeren tanulta ki és 
ott is szabadult fel. 1910-ben önállósí
totta magát Beleden, ahol mint segéd is 
dolgozott. Emellett saját földjén is gaz
dálkodott. Az ipartestület, i iparosifjak, 
önk. tűzoltó t, OKH tagja. Felesége; Il

lés Ilona Három gyermekük van. Csa
ládjukból Varga János hősi halált halt a 
háborúban.

Özv. KOZMA GÉZÁNÉ, szül. Gancz Te
rézia földbirtokos özvegye. Néhai férje 
Beleden született ősrégi helybeli család
ból. Középiskoláit Sopronban végezte, 
majd családi birtokukon gazdálkodott. A 
háború alatt hat évig községi bíró volt és 
25 évig a takarékpénztár elnöke, tagja 
volt a megyebizottságnak és az ev. egy
háznak presbitere. 1928-ban halt meg. 
Fia: Dezső a háborúban hősi halált halt. 
Özvegye minden jótékony akcióban részt- 
vesz.

LÖRINCZ FERENC géplakatosmester * 
1908-ban Beleden. Iskoláit Csornán és 
Kapuvárott végezte, majd szakmáját édes
atyja mellett, aki szintén géplakatos voll 
és Csornán és Szombathelyen tanulta ki. 
Beleden szabadult fel 1926-ban. Atyja 
1933-ban halt meg s ekkor vette át az 
1910-ben alapított, modern géperőre be
rendezett üzemet. Stabil és mobil vizs
gát Sopronban tett. Az iparoskör választ
mányi tagja, a sportegylet aktiv tagja, 
mint kerékpáros több hazai és külföldi 
versenyen díjat nyert. 46 érme van.

MAJOR SÁNDOR községi pénztáros * 
1874-ben Beleden, ahol atyja, Ádám, te
kintélyes polgár volt és a gazdakör elnö
ke. Iskolái után ő is gazdálkodással fog
lalkozott, melyet 24 holdas birtokán mű
velt. Különösen az állattenyésztés terén 
ért el szép eredményeket. A község veze
tésében 1921 óta vesz részt. Volt esküdt 
és jelenleg pénztáros. A képv. test. tagja. 
Az evang. egyház volt gondnoka, jelen
leg számvizsgálója és presbitere. A Han
gya ig. tagja. A háborúban a pozsonyi 
13-ik gy. ezrednél teljesített katonai szol
gálatot. Felesége; néhai Márkus Irén 1925- 
ben halt meg. Négy gyermekük van, akik 
közül Miklós Szombathelyen tanár. Csa
ládjukból Brenner János sógora hősi ha
lált halt.

MÖD JÁNOS gazdálkodó és községi bí
ró * 1865-ben Beleden, ahol már atyja, 
néhai Mód József is hat éven át községi 
bíró volt. Ö is gazdálkodással foglalkozik 
és 1916 óta vesz részt a község vezeté
sében. Hat évig volt elöljáró és hét éve 
tölti be a bírói tisztséget a község leg-
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nagyobb megelégedésére. Az OKH pénztá
rosa, az ev. egyház volt gondnoka, jelen
leg presbitere. Békében az 5-ös huszár
ezredben szolgált és mint szakaszvezető 
szerelt le. Felesége: Kovács Ilonka. Há
rom nevelt gyermekük van.

Ozv. MOLNÁR GÁBORNÉ, szül. Vass 
Karolin férfiszabómester. Néhai férje 
* 1889-ben Szanyban. Kitanulva a szabó
ipart, Beleden lett önálló szabómester. 
Tekintélyes polgára »volt a községnek, 
ahol üzlete nagy népszerűségnek örven
dett. Özvegye férje nyomdokain haladva 
vezeti az üzletet. Négy gyermeke van. 
Ezekből kettő első férje, néhai Pénzes 
József szabómestertől származik.

NEMES JÓZSEF főjegyző * 1881-ben 
Beleden ősrégi sopronmegyei családból. 
Középiskoláit Sopronban, a jegyzői tan
folyamot Szombathelyen végezte. Pá
lyájának első állomása Szany volt, majd 
Csapodon és 1914-től Beleden mint köz
ségi főjegyző működik. A polgári lövész
egylet elnöke és lelkes támogatója köz
sége valamennyi kultúregyesületének. Fe
lesége: Githezy Adél. Három gyermekük 
van.

NÉMETH GYULA községi aljegyző * 
1901-ben Kisfaludszentivánon. Középisko
láit a pápai kollégiumban, a közigazgatási 
tanfolyamot Szombathelyen végezte. Gya
kornoki éveit Téten és Felpécen töltötte 
és 1931 óta Beleden mint aljegyző mű- 
kö<lik. A kaszinó egyesület jegyzője, pol
gári lövészegylet és a levente e. tagja.

NÉMETH LAJOS épületfa-kereskedő és 
ács * 1867-ben Beleden gazdálkodó csa
ládból. ö az ácsipart tanulta ki s abban 
1904-ben szabadult fel. Segédévei után 
önálló mester volt, majd 1907-ben létesí
tette fatelepét. Az iparoskör és ipartestü
let tagja, volt önk. tűzoltó, az ipartestü
let volt elnöke. Résztvett a világhábo
rúban. Felesége: néhai Fehér Eszter 1931- 
ben halt meg. Hat gyermekük van.

Özv. NYÄRY GYÖZÖNÉ, szül. Hermann 
Gizella, magy. kir. honv. őrnagy özvegye. 
Néhai férje Székesfehérváron született és 
a katonaiskola elvégzése után Kőszegen 
és' Sopronban teljesített szolgálatot. A 
világháborúban az orosz fronton küzdött 
s több kitüntetése van. Beleden az úri
kaszinó vezetőségi tagja volt. 1931 jún.

6-án halt meg. Hét gyermekük van.
NYÄRY LÁSZLÓ irodatiszt ♦ 1901-ben 

Dénesfán. Középiskoláit és a katonai fő- 
reáliskolát Sopronban végezte, majd 1923- 
ban Beleden választották meg irodatisztté. 
A levente e. oktatója, a kaszinó e. tagja. 
A 4-ik honv. gy. ezredben szolgált és 
résztvett a nagyváradi ellenforradalom
ban is és a románok internálták. Fele
sége: Varjú Jolán. Két gyermekük van.

OKH. Elnök: Szabó József szabóme.s- 
ter, alelnök: dr. Balázs Gyula állator
vos, pénztáros: Mód János bíró, tisztvi
selő: Sinkovits Lajos és Kőrös Etelka. 
Hivatalos órák kedden és csütörtökön.

ORMÁNDY LAJOS földbirtokos * 1864 
nov. 25-én Beleden ősrégi helybeli csa
ládból. Atyja megyebizottságf tag és te
kintélyes polgára volt községének. Gazdál
kodással foglalkozik cc. 130 holdas csa
ládi birtokukon. Régi vezető tagja a köz
ségnek. Volt esküdt és h. bíró. Négy évig 
községi bíró. Az ev. egyháznak volt gond
noka, jelenleg presbitere. A Hangya el
nöke, a gazdakör alelnöke, megyebizott
sági tag. Békében három évig a 76-ik 
gy. ezredben szolgált. Felesége: néhai 
Pálfy Anna 1926-ban halt meg. Három 
gyermekük van. Családjukból Pálfy Lász
ló hősi halált halt.

PÁLFY DÉNES gazdálkodó * 1882-ben 
Beleden. Iskoláit ugyanitt végezte, majd 
gazdálkodással foglalkozott, melyet ma 
is folytat. A község politikai életében rég
óta résztvesz. Két éve pedig helyettes 
községi bíró. A gazdakör tagja. A világ
háborút a 76-ik közös gy. ezredben, az 
orosz, szerb és oláh fronton küzdötte 
végig és mint őrvezető szerelt le. óccse: 
László 1915-ben a Kárpátok védelmében 
hősi halált halt. Felesége: Gaár Etelka. 
Egy leánygyermekük van.

PÁLFY IMRE gazdálkodó 100 o/o-os rok- 
ílcan/t * 1893. ápr. 3-án Beleden. Gazdálko
dással foglalkozott, előbb 12 holdas, majd 
jelenleg 24 holdas birtokán. A világhá
ború alatt a pozsonyi 13-as gy. ezreddel 
az orosz fronton harcolt és súlyosan 
sebesülve fogságba esett, ahonnan mint 
100 o/o-os csererokkant tért haza. Mind
két lába amputálva lett. A bronz vitéz- 
ségi érem tulajdonosa. Tagja a községi 
képv. t-nek, gazdakörnek, az OKH-nak,

2*
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Hangyának és dűzoltó t-nek. Felesége: 
Bödecs Etel. Négy gyermekük van.

PÄLFY LAJOS gazdálkodó * 1896-ban 
Beleden, ahol jelenleg bátyjával közösen 
gazdálkodik. A gazdakör tagja. A 76-os 
gy. ezreddel a szerb és montenegrói fron
ton harcolt és a tábori csendőrségnél is 
szolgálatot teljesített, örvezetői rangban 
szerelt le.

PÄLFY MIHÁLY ev. tanító * 1887-ben 
ben Beleden. Középiskoláit és a tanító
képzőt Budapesten és Sopronban végezte 
és oklevelet 1907-ben szerzett. Kemenes- 
magasin kezdte meg működését és onnan
1924-ben Beledre került, ahol azóta foly
tatja pedagógiai munkásságát. A Hangya 
ügyvezető elnöke, az OKH felügyelő bi
zottságának elnöke, leventefőoktató, az 
önk. tűzoltó t. parancsnoka, a kaszinó 
választm. tagja. A háborúban a 76-ik gy. 
ezredben az orosz, oláh és olasz fronton 
harcolt és megsebesült. Tartalékos had
nagy, a Károly cs. kereszt és sebesülési 
érem tulajdonosa. Felesége: Szalay Teréz. 
Három gyermekük van. Bátyja: néhai 
Pálfy Gyula az orosz fronton hősi halált 
halt.

PESSZER JÓZSEF fűszer- és vegyeske
reskedő * 1900-ban Győrött. Középisko
láit Sopronban végezte s a kereskedői 
szakmában Csornán szabadult fel. Bele
den mint Hangya üzletvezető működött, 
majd 1930-ban saját 'erejéből önálló üz
letet nyitott. Az iparoskör tagja. Fele
sége: Samu Erzsébet. Egy fiuk van.

PIRGER ISTVÁN vendéglős * 1887-ben 
Ujkéren, ahol atyja, néhai P. István föld- 
birtokos volt. A vendéglősipart Ujkéren 
tanulta ki s mint segéd Ausztriában, 
Bécsben és Badenben, majd Lövőn fej 
lesztette szaktudását. 1914-ben Böjtökön 
önállósította magát, majd Nagylózson ve
zette a községi vendéglőt és 1929-ben 
nyitotta meg Beleden a «Zöldfa» vendég
lőt. A 76-os gy. ezredben az orosz fron
ton harcolt és az ezred minden harcá
ban mint szakaszparancsnok vett részt, 
majd 1915 május 24-én sebesülve orosz 
fogságba esett, ahonnan 1918-ban szö
kött meg. Két ízben lett felterjesztve ki
tüntetésre. Az ipartestület és a fronthar
cos sz. tagja. Felesége: Kontor Gizella.

aki vendéglőjének jóhirű konyháját veze
ti. Két gyermekük van.

prím  JÓZSEF sütőmester * 1871-ben 
Beleden, ahol atyja szintén pékmester 
volt. Az ipart édesatyja mellett tanulta 
ki és abhan felszabadult. 1928-ban lett 
önálló mester. Az ipartestület tagja. A 
háborúban a pxjzsonyi 13-as ezreddel az 
olasz fronton harcolt. Felesége: Mészá
ros Eszter. Két gyermeke van. József 
fia szintén kitanult pék és résztvett a 
világháborúban. Mint 25 o/o-os rokkant 
szerelt le. A Károly cs. kereszt tulajdo
nosa. Felesége: Sós Irén. Három gyer
mekük van.

PUSKÁS JENŐ ev. lelkész * 1899-ben 
Tordason. Iskoláit Bonyhádon, a teoló
giát Pozsonyban végezte. Lelkészt pályá
ját Répcelakon kezdte meg, majd Szom
bathelyen püspöki titkár volt és 1925-ben 
választották meg Beleden ev. lelkésszé. 
A levente e. ,volt elnöke, a kaszinói s a be
fedi takarékpénztár igazgatósági tagja. 
Mint gazdálkodó a járási gazdasági kiál
lításon saját tenyésztésű sertés és üsző
jével első és második díjat, és a Falu
szövetség oklevelét nyerte. Felesége: Bő
sze Szidónia. Két gyermekük van. Mosto
hafivérei a világháborúban hősi halált 
haltak.

RAJTS ISTVÁN malomtulajdonos * 
1880-ban Beleden. Középiskoláit Győrött 
végezte, majd édesatyja, Rajts István mel
lett a családi malomban kitanulta a mol
náripart és abban felszabadult. 1923 óta 
fivérével vezeti a malmot. A kaszinó és a 
levente e. választmányi tagja, a fronthar
cos sz. és ipartestület tagja. 1914-ben 
bevonult a 13-ik népf. ezredhez, majd 
orosz fogságba esett, ahonnét hat év múl
va, 1920-ban tizedes! rangban tért haza. 
Felesége: Rózsa Ida. Három gyermekük 
van.

RAJTS MIKLÓS malomtulajdonos * 
1887-ben Beleden. Középiskoláit Győrött 
végezte. A szakmát édesatyja mellett ta
nulta ki és jelenleg fivérével együtt ve
zeti a legrégebbi környéki vizierőre és 
60 hp. turbinás és Diesel-motorra fel
szerelt malmot A háborúban 28 hónapi 
frontszolgálatot teljesített. Mint őrvezető 
tért haza. A Károly cs. kereszt tulajdo
nosa. Az ipartestület vezetőségének, a
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kaszinónak és a levente e. tagja. Két fi
vérük, Rajts Dezső f. hadnagy és Rajts 
Jenő szkv. hősi halált halt. 1923-ban fi
vérével villanytelepet létesítettek, mely 
a község világítását látja el.

RÉMANN BÉLA a «Megváltó» gyógy
szertár tulajdonosa * 1878-ban Szany- 
ban, ahol édesatyja, néhai Rémann József 
püspöki uradalmi erdőmester volt. Kö
zépiskoláit Veszprémben, egyetemi tanul
mányait Budapesten végezte, ahol 1901- 
ben gyógyszerészi diplomát nyert. 1903- 
ban vette át az 1892-ben alapított beledi 
gyógyszertárat, amelyet azóta is vezet. 
Az úrikaszinó ügyvezető, a gazdakör és 
dalkör elnöke és számos egyéb társadal
mi és, kultúrális egyesület vezető tagja. 
Tagja a vármegyei közs. képv. t-nek és 
a várm. törvh-nak, valamint a kisgyűlés- 
nek. Felesége; hőgyészi Döbröntei Ilona. 
Fia: Béla, okleveles gyógyszerész, bak- 
terológus.

Vitéz ROZSA SÁNDOR földbirtokos •
1894-ben Beleden, ahol atyja ev. lelkész 
volt. Középiskoláit Győrött, Sopronban és 
Zalaegerszegen végezte. >1915-ben bevo
nult a pozsonyi 13-ik gy. ezredhez, az 
orosz ,oláh és francia frontokon küzdött, 
tartalékos hadnagy, az I. oszt. vitézség! 
érem és a Károly cs. kereszt tulajdonosa,
1925-ben vitézzé avatták. A kaszinó vá- 
lasztm. tagja, a polgári lövész e. ügy
vezető elnöke, a levente e. volt főokta
tója, a községi képv. t. választm, tagja. 
Felesége: Conrad Ili.

SCHINKOVITS JÓZSEF kerületi ké
ményseprőmester, ipartestületi elnök. * 
1868-ban Bányácskán. Iskolái után iparát 
Németújvárott tanulta ki s 1891-ben sza
badult fel. Mint segéd Szentgotthárdon, 
Szombathelyen, Nagyszentmihályon, Grúz
ban, Rohonoon és Sopronban működött 
s 1910-ben Beleden önálló mester lett. 
Iparát személyes jogon bírja és 14 község 
kéményseprőmestere. Három alkalmazot
tat tart és munkájában fia: Lajos is részt 
vesz. Az ipartestület volt számvizsgáló
ja, 1919 óta elnöke. A keresztény szociá- 
lista kéményseprőmunkások iszakegylete 
1931-ben örökös tb. tagjának választotta. 
Az rk. egyházközség pénztárnoka, a ka
szinó tagja és ,a képv. test. választott 
tagja. Az Iposz. 1932-ben oklevéllel tün

tette ki. Felesége; Neitz Irma. Lajos fiuk 
középiskolát végzett, majd atyja iparát 
tanulta ki. Résztvett a világháborúban. 
Jegyzője az ipartestületnek, az OKH köny
velője.

SILBERSTEIN ÁRON izr. főrabbi • 
1879-ben Vácon. Középiskoláit és a hit- 
tudományi tanulmányokat Pápán, Po
zsonyban és Vácott, ahol atyjának is 
rabbiképző tanfolyama volt, végezte. Pá
lyáját Vácott kezdte meg. 1922 óta a 
beledi izr. hitközség főrabbija. Felesége: 
Grünwald Margit. Tíz gyermekük van. 
Legidősebb fia; Imre oki. rabbi.

SÜTŐ ISTVÁN rk. plébános * 1884-ben 
Pinnyén. Középiskoláit Sopronban és 
Győrött, a teológiát szintén Győrött vé
gezte és 1908-ban szentelték pappá. Pá
lyáját Felsőszakonyban kezdte meg, majd 
Kapuvárott, Dunaalmáson és 1912 óta 
Beleden folytatta hivatását. A világháború 
alatt 26 hónapig mint tábori lelkész az 
orosz fronton .teljesített szolgálatot. A 
lelkészi érdem kereszttel tüntették ki. A 
világháború után Nyulfalun és Röjtökmu- 
zsajon és 1924 óta ismét Beleden telje
síti hivatását. Az úrikaszinó, cserkész- 
csapat, nőegylet >stb. vezetésében vesz 
részt. Több cikke megjelent a volt Sop
roni Kultúra című lapban. Mostohafivére: 
Sütő Géza 1916-ban az orosz fronton hő
si halált halt.

SZABÓ JÓZSEF férfiszabómester ♦ 1881- 
ben Kisfaludon. Iskolái után a szabóipart 
tanulta ki s ebben 1907-ben szabadult 
fel. Segédéveit Sopronban, Győrött, Ko
máromban és tBudapesten töltötte és 
1914-ben Beleden saját .erejéből önálló
sította magát. A szabászatot külön tan
folyamon végezte el. Az OKH elnöke, az 
ipartestület elöljárója és volt pénztár
noka. Az rk. egyházközségnek 20 éven át 
tanácstagja. Az iparoskör választmányi 
tagja. Felesége: Melykel Mária. Két gyer
mekük van. Családjukból hárman haltak 
hősi halált.

SZABÓ JÓZSEFNÉ szül. Bertalan Mária 
oki. községi szülésznő * Györszentivánon. 
Iskoláit Pozsonyban, a bábaképzőtanfo- 
lyamot Szombathelyen végezte és 1905- 
ben nyerte oklevelét. Három évtizeden át 
fejt ki működést. 1920 óta Beleden ok
leveles községi szülésznő. Férje: Szabó
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József festőmester. Három gyermekük 
van.

TORMA GYÖRGY cipőfelsörészkészítő- 
mester * 1891-beii Bécsben. Szakmáját 
ott tanulta ki és 1908-ban szabadult fel. 
Segédéveit Bécsben, Budapesten, Kolozs
váron és Debrecenben töltötte. Győrben 
hosszabb ideig üzemvezető volt a hadi
rokkantak üzemében. 1921-ben önállósí
totta magát Beleden. Megalapította a he
lyi sakkört. Az iparosok önképzőkörének 
volt választmányi tagja, .alelnöke és 1931 
óta elnöke, az ipartestület és tüzoltótestü- 
let választmányi tagja, az rk. tanács tag
ja. A 19-ik közös gy. ezredben az orosz 
és olasz fronton harcolt, a Károly cs. ke
reszt és bronz vitézség! érem tulajdo
nosa. Felesége: Koller Ilona. Egy fiuk 
van.

TÓTH MIHÁLY gazdálkodó, volt köz
ségi bíró ■* 1864 okt 24-én Beleden, 
ahol atyja, Antal is a község bírája volt. 
A gazdálkodást 25 holdas birtokán űzi. 
A községnek hat évig volt bírája, volt 
esküdtje és jelenleg is választott tagja a 
képv. t-nek. Felesége: Király Julianna. 
Két gyermekük van.

TÖMÖR FERENC ny. községi főjegyző 
* 1865 aug. 5-én a vasmegyei Kissitke 
községben ősrégi nemesi családból. Édes
atyja, néhai 'Tömör János is községi 
jegyző volt. Ö középiskoláit Sopronban 
végezte, majd 1889-ben a vármegyénél 
letette a szakvizsgát és Rábakecölön mint 
jegyző kezdte meg közigazgatási pálya
futását. 1891. ápr. 13-tól 1924-ben történt 
nyugdíjaztatásáig működött. A község kul
turális fejlődése nevéhez fűződik és kü
lönösen a háború és a forradalom alatt 
szolgálta a megye és községe érdekeit. 
A forradalom alatt hazafias magatartása 
miatt menekülnie kellett. A Vöröskereszt 
e. oklevéllel tüntette ki munkásságáért. 
Nyugalomba vonulása óta Beleden tar
tózkodik;. A Kaszinó tagja. Felesége: né
hai Bodoky Irén 1922-ben halt meg. Há
rom gyermekük vart.

BEREKTOMPAHÁZA.

FEHÉR JÁNOS gazdálkodó * 1880-bau 
Berektompaházán régi gazdálkodói csa- 
látlból. A gazdálkodást 1904 óta önállóan

végzi 40 kisholdas birtokán. Három évig 
közgyám és 1924—1933 őszéig a község 
bírája volt. A tűzoltó t. pénztárosa, a 
a levente e. alelnöke. A 15-ik kassai ez
redben szerb, oláh és orosz frontokon 
négy évi frontszolgálatot teljesített. Sza- 
kaszvezetö. A bronz vitézség! érem, koro- 
önás vaskereszt és Károly cs. k. tulaj
donosa. Felesége: Németh Ilona. Két gyer
meke van.

HORVÁTH SÁNDOR uradalmi gazda * 
1887 máj 20-án Pórládonyon. Gazdálko
dással foglalkozott, 1927-től a Rupprechti- 
berektompaházi uradalom gazdája s -e- 
zeti a 160 holdas uradalmat. A gazdakör 
választmányának póttagja. Felesége: Tóth 
Erzsébet. Két leánygyermekük van.

Néhai dr. SONNEWEND FRIGYES 
vezető járásbíró, címzetes táblabíró * 
1863-ban Kaposvárott. Középiskoláit és 
jogi tanulmányait Budapesten végezte. 
Pályáját a pécsi járásbíróságon kezdte 
meg, majd Csornán és Bonyhádon mint 
vezető járásbíró működött. 1916-ban 
Bécsben halt meg. özvegye, szül. Fejér 
Gizella, régi nemesi családból szárma
zik. Atyja szilvágyi Fejér Hermann Lajos 
nagygerezsdi birtokos volt, anyja pedig 
simonyi Hajas Ida, mindketten Berek
tompaházán haltak meg. Ö jelenleg Be
rektompaházán családi birtokukon él s 
mint az ev. nőegylet elnöknője fejt ki 
jótékonysági tevékenységet.

SZANYI FERENC gazdálkodó * 1873 
dec. 23-án Keményegerszegen. A gazdál
kodást 1903 óta önállóan végzi hét kis
holdas birtokán. Volt esküdt, három íz
ben h. bíró, tűzoltóparancsnok, egyház- 
tanácsos és iskolaszéki tag. Felesége: 
Erős Eszter.

^OGYOSZLO.

BANKÖ KÁROLY rk. ig. tanító * 1888- 
ban Bogyoszlón. Középiskoláit Győrött 
és Sopronban, a tanítóképzőt Győrött 
végezte. Oklevelet 1908-ban szerzett. Pá
lyáját a nagylángi uradalomban kezdte, 
majd Szany községben működött. 1913 
óta Bogyoszlón kántortanító, ezt megelő
zően Tüskeváron két évig mint oszt. ta
nító működött. 1929-ben nyerte igazgató
tanítói kinevezését. A háború alatt a 76-ik
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cs. és kir. gy. ezredhez vonult be 
és az orosz fronton szerzett betegségé
nek következtében 1916-ban szerelt le. 
A népművelési b. és az óvodai b. előadója 
és jegyzője, az OKH könyvelője, a tanító 
e. jegyzője. Felesége; László Gábriella.

BÁNHEGYI JÁNOS körjegyző * 1900- 
ban Szil községben. Középiskolai tanul
mányait Sopronban és Szentgotthárdon, 
a közigazgatási danfolyamot Miskolcon 
1923-ban végezte. Jegyzői pályáját Tá- 
pióbicskén mint s. jegyző kezdte meg, 
majd Magyarkeresztúron működött. 1927- 
ben pedig Bogj'oszló község körjegyző
jévé választotta. Az OKH, levente e., tűz
oltó t. elnöke. Felesége; Szabó Mária.

CSONKA JÓZSEF gazdálkodó * 1878- 
ban Bogyoszlón. Iskolái után gazdálko
dással kezdett foglalkozni, majd atyja, 
néhai Csonka Györgynek 1902-ben be
következett halála óta önállóan vezeti 
a birtokot. Képv. t. tag. Az iskolaszék vi
lági elnöke, a levente és tűzoltó t. alel- 
nöke, a várm. törv. h. b. választott tagja.

FLEISCHHACKEB JANKA alapítványi 
ovódavezető. A gömörmegyei Vashegy 
községben született, óvónői oklevelét Sop
ronban, az irgalmas nővéreknél nyerte. 
Pályáját a szepesmegyei kir. tanfelügyelő
ségnél kezdte, majd négy évig á sopron- 
megyei kir. tanfelügyelőségnél működött. 
1923 óta a bogyoszlói alapítványi ovóda 
vezetője.

GRÁNITZ JÁNOS gazdálkodó * 1866- 
ban Bogyoszlón. Iskolái után gazdálkodni 
kezdett. 1892 óta elöljárója s 30 éve kép
viselő t. tagja a községnek. A gazdakör 
elnöke. Felesége; Fucsek Teréz. Két gyer
meke van.

HORVÁTH LAJOS községi bíró *1891- 
ben Bogyoszlón, ahol atyja néhai Hor
váth Ferenc hosszú ideig a község fő
bírája volt. Iskolái után gazdálkodással 
foglalkozott. 1931 óta önálló gazda. 1914- 
ben a 76-ik gy. ezredhez vonult be, az 
olasz fronton megsebesült és 24 hónapi 
frontszolgálat után, mint a Károly cs. 
kereszt és a bronz vitézségi érem tulajdo
nosa, géppuskási tizedesi rangban sze
relt le. '1918-ban teljesen tiszt nélkül 
a piavei ütközetben önállóan vezette csa
patát, amellyel átkelt a Piavén. 1932-ben 
választották meg a község bírájává. Ezt

megelőzően a képv. t. tagja volt. Az is
kolaszék elöljárója, a gazdakör vezetője, 
Felesége; Szalay Magda, 2 gyermeke van.

IRSAY GYULÁNÉ, szül. Herr Frida 
magy. kir. postamester. Kismartoni szü
letésű, a postagyakorlatot Sopronbánfal- 
ván kezdte, majd Fertőrákoson postames
ter lett. 1929 óta vezeti a bogyoszlói III. 
oszt. postamesteri hivatalt.

KLEMM JÁNOS vendéglős, mészáros 
és gazdálkodó * 1902-ben Bogyoszlón, 
ahol atyja, néhai Klemm János szintén 
vendéglős volt. 1920-ban Sopronban sza
badult fel, majd több helyütt, és így 
Milánóban is működött. 1932-ben, atyja 
halálakor vette át az 1804 óta fennálló 
vendéglő vezetését. A gazdakör, a képv. 
t., sopronmegyei cukorrépatermelő és az 
orsz. iparos sz. tagja. Felesége; Szalay 
Margit.

LÁSZLÓ JÓZSEF ny. ig. kántortanító 
* 1861 március 1-én a győrmegyei \Fe- 
hértó községben. Középiskolai tanulmá
nyait Magyaróvárott, a tanítóképzőt Győ
rött végezte. 1881-ben Rábapordányban 
kezdte meg tanítói működését, majd Ka- 
puvárott, Győrszentivánon, Felpéczen, 
Nagybaráton működött mint kántortanító. 
1894-ben pedig mint ig. tanító Szany köz
ségben folytatta pedagógiai munkásságát.
1926-ban 46 éves szolgálat után vonult 
nyugalomba. Elismert, kiváló pedagógus. 
A fonomimikai rendszer tőle származik. 
A tanítóegyesület jegyzője, a csornai ke
rületi tanító e. pénztárnoka. Felesége: 
Pakker Alojzia.

MOLNÁR ERZSÉBET rk. tanítónő. A 
tanítóképzőt Győrött az Orsolyáknál vé
gezte 1920-ban. 1929 óta pedig Bogyosz
lón mint rk. tanítónő működik. Családja 
megyei földbirtokos család, buga; Molnár 
Margit is tanítónő.

Dr. sípo s  Jó zsef  magánorvos * Föl
deákon 1901-ben. Középiskolai tanulmá
nyait Makón, egyetemi tanulmányait Bu
dapesten végezte, ahol 1930-ban avatták 
az orvostudományok doktorává. Pályá
ját a soproni Erzsébet-kórházban kezd
te, majd 1931-ben Bogyoszlón kezdte 
meg magánprakszisát, ahol általános or
vosi gyakorlatot folytat. Az egységespárt 
alelnöke. Felesége; Szakács Ilona.
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Vitéz SZALAY BOLDIZSÁR gazdálkodó 
* 1895-ben Bogyoszlóii régi tekintélyes 
helybeli gazdálkodó családból. Iskolák 
elvégzése után atyja birtokán gazdálko
dik. 1915-ben vonult be a 13-ik gy. ez
redhez és résztvett az olasz, oláh és orosz 
ütközetekben. Kitüntetései: I. o. ezüst 
vitézségi érem két ízben, II. oszt. ezüst és 
bron:? vitézségi érem és a Károly cs. ke
reszt. Mint őrmester szerelt le. A fron
ton kitűnt nagy bátorságával és önfelál
dozásával, mert több ízben önként je
lentkezett járőr és felderítő szolgálatra. 
1925 június 25-én háborús érdemeinek 
elismeréséül a kormányzó vitézzé avat
ta. A levente e-nek oktatója volt hosszú 
éveken át. A polgári lövész e. elnöke és 
minden hazafias megmozdulásnak veze
tője. Öt gyermekes családapa. Felesége: 
Pölöskey Terézia.

SZALAY JÁNOS gazdálkodó * 1871-hen 
Bogyoszlón. Iskolái után gazdálkodni kez
dett édesatyja, néhai Szalay György, a 
község volt vezető polgára mellett, akinek 
1917-ben bekövetkezett .halála óta ön
állóan vezeti a gazdaságot. A községi 
képv. t. tagja, volt községi bíró, jelen
leg pedig a vármegyei törv. hatóság vá
lasztott tagja. Felesége: Szalay Alojziá. 
Hét gyermeke van.

Néhai SZALAY MIHÁLY gazdálkodó * 
1869-ben Bogyoszlón. Itt végezte isko
láit, majd haláláig birtokán gazdálko
dott. Családja régi, tekintélyes gazdál
kodó család. Édesatyja, néhai Szalay Jó
zsef, a megy. törv. hat. tagja is volt. ö 
a gazdakörnek és a képv. testületnek 
volt tagja. Birtokát özvegye, szül. Fábián 
Erzsébet és fia, Szalay József vezeti.

VISY ALAJOS osztálytanító * 1907-ben 
Rábapordány községben. Középiskoláit és 
a tanítóképzőt Győrött végezte, ahol 
1929-ben kántortanítói oklevelet nyert. 
Még ugyanez év októberében Bogyosz
lón kezdte működését mint oszt. tanító. 
A leventeegyesületben népművelési ok
tató, az egyházközségi kultúrális szak
osztály vezetője, töhb gyermekdarabot írt, 
amelyet nagy sikerrel adtak elő.

BÖ.

BÓDI FERENC oki. jegyző * 1897 ok
tóber 11-én Lócson. Középiskoláit Sop
ronban, a közigazgatási tanfolyamot 
Szombathelyen végezte és 1922-ben nyer
te jegyzői oklevelét. Pályáját mint s. 
jegyző Bő községben kezdte meg s azóta 
is itt működik. 1915-ben bevonult a 76- 
osokhoz és az orosz fronton harcolt és 
mint önkéntes tizedes szerelt le. A le
vente e. vezetője, a polgári lövész e. jegy
zője. Felesége: Horváth Sarolta. Elgy
gyermekük van.

CSÖGLEI JÁNOS gazdálkodó és ce- 
mentárúkészítő * 1878 dec. 30-án Bőn. 
Iskoláit Hegyfalun végezte, majd az ács
iparban édesatyja mellett szabadult fel 
és öt évig e szakmában önálló is volt. 
1914-ben bevonult a 18-ik gy. ezredhez 
és az orosz fronton fogságba került, 
ahol hat évig sínylődött. Hazatérve ce- 
menlárúkészítéssel kezdett foglalkozni és 
ezt ma is folytatja. Gyárt csöveket, kut- 
gyűrűket, cementlapokat, cementcserepet 
stb. Iparán kívül 40 holdas birtokán gaz
dálkodik. Emellett kavicsbányájából ka
vicsot is termel. Két éve községi elöljáró 
és ezt megelőzően tagja volt a képv. t- 
nek. Felesége: Kovács Mária. Két fia van.

PLECHL GYŐZŐ Máv. állomáselöljáró 
*1894-ben Szombathelyen. Hat középis
kolát végzett, majd a Máv. szolgálatába 
lépett és Szombathelyen kezdte meg mű
ködését. Ezután több helyen teljesitett 
szolgálatot, majd 1932-ben került Bőre. 
mint állomáselöljáró. Felesége: Vizy Ma
riska j

HORVÁTH FERENC lakatos * 1886-ban 
Pinkaszentkirályon. Iskoláit Jákon végez
te, majd a lakatosszakmában 1903-ban 
Szombathelyen felszabadult. Mint segéd 
Székesfehérváron a DSA-nál és Szombat
helyen a Máv-nál dolgozott. 1924-ben ön
állósította magát Bőn és azóta is itt mű
ködik. Saját cséplőgépével bércséplést is 
vállal. 1914-ben bevonult a haditengeré
szethez, Pólában teljesitett szolgálatot és 
szakv. rangban a Károly cs. kereszt tulaj
donosa szerelt le. Az iparoskör elnöke. 
Felesége: Lipárt Verona 1933-ban halt 
meg.
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JÄNKOVITS JÁNOS tanító * 1898 máj. 
30-án Kőszegen. Középiskoláit Pápán és 
Felsölövőn végezte s ugyanitt 1916-ban 
nyerte tanítói oklevelét. Működését ez
után Keresztyénben kezdte meg és 
1920 óta megszakítás nélkül Bő községben 
tanít. A Hangya szöv. ügyvezetője, a nép
művelési b. előadója, a dalárda megala
pítója és vezetője. 1916-ban bevonult a 
18-ik honv. gy. ezredhez, az oláh, orosz, 
szerb, olasz és francia harcsokban vett 
részt, megsebesült s mint t. hadnagy a 
bronz vilézségi érem és a Károly cs. ke
reszt tulajdonosa szerelt le. A fronthar
cos szövetség szervező tisztje. Felesége :- 
Pontyos Erzsébet. Három gyermeke van.

Ozv. KAZAL JOZSEFNÉ szül. Bernhárdt 
Józsa m. kir. postamester. Baján szüle
tett. Középiskoláit ^Pécsett végezte és 
1928-ban lépett a posta szolgálatába és 
mint postamester Bőn kezdte meg műkö
dését. 1910-ben ment férjhez Kazal Jó
zsefhez, aki 1928-ban halt meg.

KISS GÉZA gazdálkodó * 1881 szep
temberében Bőn. Iskoláit ugyanitt végez
te. majd a gazdálkodást édesatyja mel
lett tanulta ki és szakkönyvekből fejlesz
tette tudását. Jelenleg 29 holdas birtokán 
önállóan maga gazdálkodik. lA község 
tekintélyes polgára, a Hangyának a hábo
rú alatt is és jelenleg is elnöke, községi 
közgyám, a gazdakör és több kulturális 
egyesület tagja. A háború alatt mint a 
76-ik gy. ezred tagja, három évig orosz 
fogságban volt. Felesége: Karlovits Gi
zella. Egy fiuk van.

KOVÁCS JÓZSEF gazdálkodó * 1887- 
ben Bőn. Ugyanitt végezte iskoláit, me
lyek után édesatyja mellett sajátította el 
a gazdasági szakismereteket és 1903 óta 
önállóan gazdálkodik 18, jelenleg pedig 
23 holdas birtokán. A községnek egyik 
legtekintélyesebb polgára, aki a legválsá
gosabb időben, a kommün alatt is 9 évig 
volt bíró s ezt megelőzően is tagja volt 
a képv. t-nek. Az egységes párt elnöke és 
a várm. törvh. b. tagja, választás alap
ján. Népszerűségére jellemző, hogy a 
kommun alatt hét választáson ment ke
resztül s mind a hét az ő győzelmével 
végződött. A 18-ik honv. gy. ezreddel az 
orosz, majd az 1-ső gy. ezreddel a szerb 
fronton harcolt és megsebesült. Felesér

ge; Varga Rozália 1931-ben halt meg. 
Két férjezett leánya van.

MARTONY JÓZSEF Körjegyző * 1866- 
ban Bő községben. Középiskoláit Győrött, 
a közigazgatási tanfolyamot Szombathe
lyen végezte. 1906-ban nyerte jegyzői ok
levelét. Közigazgatási pályáját Kisszent- 
gróton kezdte meg, majd Aranyót és Za- 
labéren működött mint s. jegyző. 1913 
óta Bő községben a körjegyzőség vezető
je. A lövészegylet, iskolánkívüli népm. e., 
levente e. elnöke. Felesége: Asbóth Má
ria. Két gyermekük van.

MÉSZÁROS FERENC cipészmester *
1895-ben Bőn. Itt végezte iskoláit is, majd 
kitanulta a cipészmesterséget, amelyben 
1910-ben szabadult fel s mint segéd 
Szombathelyen és Győrött dolgozott. 1922- 
ben szülőfalujában önálló lett, azóta ve
zeti iparát. Az iparoskörnek négy évig el
nöke volt. Jelenleg tagja. A 18-ik honv. 
gy. ezreddel az orosz fronton harcolt. 
A bronz vitézségi érem és a Károly cs. 
kereszt tulajdonosa.

NÉMETH ANTAL földbirtokos * 1881- 
ben Pórládonyban. Iskoláit részint itt, 
részint Nemesládonyban végezte. Utána 
a gazdálkodói pályára lépett, amelyben 
1915 óta önálló. Azóta vezeti 100 kishol- 
das birtokát. 1915 óta állandó tagja a 
képv. tes-nek, elnöke a gazdakörnek és. az 
Akció Katholikának. Az iskolaszék tagja. 
1914-ben bevonult a 3-ik vártüzérezred- 
hez és az orosz és olasz fronton küzdött. 
A Károly cs. kereszt tulajdonosa. Felesé
ge: Gombkötő Julianna. Két fia van.

SZÓKRÉNYES JÓZSEF rk. plébános * 
1884 július 17-én Bakonybélen. Közép
iskoláit Pápán, teológiai tanulmányait 
Győrött végezte. 1909-ben szentelték pap
pá. Pályáját mint káplán Rábaszentmihá- 
lyon kezdte meg s 1922 óta Bő község 
rk. plébánosa. Az iskolánkívüli népm. e. 
elnöke, az Akció Katholika vezetője, köz
ségi képv. t. tag. A plébániájához Gór is 
tartozik.

BÖSÄRKÄNY.

ANDORKA ANDRÁS gazdálkodó * 1866- 
ban Bősárkányon. A gazdálkodást atyja 
mellett sajátította el s annak halá/a óta 
26 holdas birtokát önállóan műveli. Hosz-
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szú esztendők óta tagja a képv. t-nek és 
a legválságosabb időkben három évig volt 
községi bíró. Jelenleg virilis községi képv. 
tag. Felesége: Kollár Mária. 30 éves há
zasságukból egy fiuk született. Felesé
gének első házasságából született fia: Élő 
Viktor 1916-ban az orosz fronton hősi 
halált szenvedett.

nemes BICZO GYÖRGY ny. magy. kir. 
csendőrfőhadnagy, földbirtokos * 1884 jú
nius 14-én a zalamegyei Gelse község
ben, ősrégi nemesi családból. Édesatyja: 
néhai Biczó Imre postafőtiszt volt. Közép
iskoláit Szombathelyen és Kőszegen vé
gezte, majd mint önkéntes a 83-ik gy. 
ezredben szolgált s ezután belépett 1904- 
ben a magy. kir. csendőrség kötelékébe. 
Itt szolgált a világháború alatt is s 1926- 
ban főhadnagyi rangban nyugalomba vo
nult. Kitüntetései: ,az arany érdemke
reszt a vitézségi érem szalagján, jubileumi 
kereszt, az 1912—13-as kereszt és a vö
röskereszt bronz díszérme. Nyugalomba- 
vonulása óta Bősárkányon 50 holdas bir
tokán belterjes gazdálkodást folytat. Fe
lesége: Varga Irma, akinek első férjét, 
néhai Laffer Lajost 1919-ben a kommu
nista vészbíróság hazafias magatartása 
miatt kivégeztette. Három gyermekük van.

Özv. BURINA MÁRTONNÉ, szül. Kol
lár Gizella községi szülésznő * 1869-ben 
Bösárkányon. A szülésznői oklevelet 1900- 
ban Pozsonyban nyerte s azóta megsza
kítás nélkül közmegelégedésre Bősárkány 
község szülésznője. Férje: néhai Burina 
Mátyás géplakatos volt. Három leányuk 
van.

ÉLŐ FERENC községi bíró. * 1879-ben 
Bősárkányon. Iskolái után édesatyja mel
lett tanulta ki a gazdálkodást és 1904 óta 
52 holdas földbirtokán önálló intenzív, 
belterjes gazdálkodást folytat. 1905 óta 
vesz részt a község politikai életében és 
irányításában, volt községi pénztáros, elöl
járói s négy ízben bíró, mely tisztséget je
lenleg is közmegelégedésre tölti be. Műr 
ködöséhez fűződik az artézi kút fúrása 
s az új községháza építése. Az iskola  ̂
szék világi elnöke, a gazdakör és önk. 
tűzoltótestület vezetőségi tagja. A 13-as 
honvédokkal az orosz fronton harcolt és 
két ízben megsebesült. Tizedest rangban 
szerelt le, mint a II. oszt. ezüst vitézségi

érem és a Károly cs. kereszt tulajdonosa. 
A világháború alatt öccse: néhai Élő Vik
tor az orosz fronton hősi halált halt, má
sik fivére: Élő József szemlövést kapott 
és 50 o/o-os rokkant lett. Felesége: Nyirő 
Mária, akivel való házasságából hat gyer
meke született.

ERDŐS MALMOK RT. Családi malom. 
1895-ben alapították a malmot, amely 
részvénytársasággá 1932-ben alakult át. 
Vezérigazgatója: Erdős Sándor Budapest. 
Ügyv. ig.: Erdős István. Cégvezető: Geist 
Kálmán. A műmalom napi őrlőképessége 
200 mm .

Ozv. FLEISCHER SANDORNÉ. szül. 
Kohn Janka kereskedő. Néhai férje Ár
páson született, ahol atyjánál tanulta a 
kereskedő szakmát, majd 1884-ben Bő
sárkányon üzletet nyitott. Az ő kezdemé
nyezése lett a bősárkányi gyékénykosarak 
fonása, amelyért 1904-ben díszoklevéllel 
és ezüst éremmel tüntették ki. 1909-ben 
balt meg, azóta özvegye vezeti az üzletet. 
Négy gyermekük van.

GEIST KÁLMÁN az Erdős malmok rt. 
cégvezetője * 1894-ben Meszlen vasme
gyei községben. Középiskoláit Szombat
helyen, a kereskedelmi akadémiát Wien- 
ben végezte. Szakképzett molnár. 1928- 
ban került Bősárkányra, és 1930-ban lett 
cégvezető. A világháborúban a 72-es kö
zös gy. ezreddel az orosz és olasz fron
ton harcolt s mint t. főhadnagy szerelt 
le. Kitüntetései: II. oszt. ezüst és bronz 
vitézségi érem. Károly cs. kereszt és ko
ronás arany érdemkereszt.

HEVESI ELEK körjegyzőségi körirnok 
♦ 1910-ben Bősárkányon. Felsőkereske- 
kedelmi érettségit 1929-ben tett, utána 
leszolgálta önkéntesi évét, majd egy évig 
tisztviselő volt az Erdős malmok rt-nél, 
utána választották meg a bősárkányi kör
jegyzőséghez körirnoknak. A polgári lö
vész e. tagja, községi marhalevél kezelő. 
Tartalékos karpaszományos őrmester.

HEVESI GYŐZŐ ny. Máv. elöljáró * 
1874 május 5-én Csáktornyán. Iskoláit 
ott és Vasasdon, utána a kereskedői szak
mát tanulta ki, azután bevonult a katona
sághoz s három évi szolgálat után mint 
szakv. szerelt le. 1896-ban lépett a Máv. 
kötelékébe és 37 évi szolgálat után mint 
állomás elöljáró 1933-ban vonult nyuga
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lomba. A vasútnál Mosonszolnokon hat 
évet, és Bősárkányon 28 esztendőt töl
tött. Felesége: Palkovics Mária. Hat gyer
mekük van.

HEVESI ZOLTÁN oki. jegyző * 1908- 
ban Bősárkányon. Felsőkereskedelmi is
kolai érettségit 1918-ban Kaposvárott tett. 
Utána egy évig a bősárkányi körjegyzőség 
irodájában mint kisegítő dolgozott, majd 
Írnokká választották s ezután elvégezte a 
közigazgatási tanfolyamot Szombathelyen 
s 1934. január 7-én jegyzői oklevelet 
nyert. Jelenleg is a bősárkányi körjegy
zőségnél működik.

HORVÁTH LAJOS gazdálkodó, volt köz
ségi bíró * 1878-ban régi gazdálkodó csa
ládból. Bősárkányon. Iskolái után gazdál
kodott, édesatyja: néhai H. Lajos volt 
községi bíró mellett, majd annak halála 
óta 17 holdas birtokán önálló gazda. Volt 
községi elöljáró, helyettes és 1933-ig köz
ségi bíró. Ma is választott tagja a képvi- ■ 
selő testületnek. A háború alatt a 13-ik 
honv. gy. ezreddel az orosz fronton har
colt, megsebesült. Felesége: Andorka Er
zsébet. Két fiuk van.

KÉSZÉI ISTVÁN rk. tanító * 1909-ben 
Sopronban, ahol atyja: Készéi István ny. 
rendőr. Iskoláit és a tanítóképzőt ugyan
ott végezte és oklevelet 1929-ben nyert. 
Azóta Bösárkányon tanít. A Vöröskereszt 
e. vezetője, az iparos e. jegyzője, a pol
gári lövészegylet és egységes párt tagja. 
Onkéntesi évét a magy. kir. honvédségnél 
szolgálta le.

MAJOR ILLÉS gazdálkodó, h. bíró * 
1873-ban Bösárkányon. Iskoláit itt végez
te, majd előbb atyja, később pedig saját 
birtokán gazdálkodik. 1925 óta tagja a 
községi képv. test.-nek, volt közgyám, bér
leti pénztáros és 1933 óta h. bíró. A 76-ik 
gy. ezreddel, majd a 13-as pozsonyi ez
reddel az orosz és olasz fronton küz
dött és dicsérő okirattal tüntették ki. Fe
lesége: Meszlényi Vilma.

Dr. MENNYES JÁNOS körorvos * 1898 
szept. 4-én 'Nagybörzsönyben. Középis
koláit Selmecbányán, egyetemi tanulmá
nyait Budapesten végezte és 1922-ben 
nyerte orvosi diplomáját. Orvosi pályá
ját a pestújhelyi munkáskórházban kezd
te meg, majd a győri közkórházban mű-j 
ködött s T925-ben került Bősárkányba,

ahol 1928-ban 'választották meg köror
vossá. Községi képv. t. tagja, OTI és a 
levente e. orvosa. 1916 júliusában bevo
nult a 71-es közös gy. ezredhez, az olasz 
fronton harcolt s mint t. hadnagy a bronz 
vitézség! érem és a Károly cs. kereszt 
tulajdonosa szerelt le. Felesége: Mattesz 
Paula. Két fiuk van.

MESZLÉNYI JENŐ rk. tanító * 1897- 
ben Bősárkányon. Iskoláit Nyitrabajnán, 
a középiskolákat és a tanítóképzőt Győ
rött végezte, ahol 1918-ban kapott okle
velet. Ezt megelőzően a 13-as honv. gy. 
ezreddel az orosz és oláh fronton küz-i 
dött és súlyos fejlövést kapott. Mint t. 
hadnagy a bronz vitézség! érem és a Ká
roly cs. kereszt tulajdonosa szerelt le. 
Pályáját 1921-ben Bősárkányon kezdte 
meg, ahol azóta is tanít. Leventefőoktató, 
az iparos egyesület elnöke, a népm. b. 
tagja. Felesége: Török Margit tanítónő, 
oklevelét Sopronban nyerte s 1923 óta 
Bősárkányban tanít.

kaáli NAGY LÓRÁNT oki. gyógyszerész 
* 1876-ban Budapesten régi nemesi szé
kely családból. Nemességüket az 1500-as 
években I. Ferdinándtól nyerték. Édes
atyja néhai N. Géza pénzügyigazgató volt. 
Középiskoláit Marosvásárhelyen, egyetemi 
tanulmányait Kolozsvárott végezte s 1899- 
ben nyerte gyógyszerészi diplomáját. Mű
ködött Debrecenben, Csíkszeredán, Ko
lozsvárott, Marosvásárhelyen és Balassa
gyarmaton. 1931-hen vette bérbe a bő
sárkányi Szent Háromság gyógyszertárat. 
Felesége: altorjai és csomortáni Mike 
Hona ősrégi nemesi családból született. 
Édesatyja M. Zoltán földbirtokos és szol
gabíró volt. Három gyermekük van.

NÉMETH VIKTOR vegyeskereskedő * 
1887-ben Bősárkányon, ahol édesatyja, 
néhai Németh Vendel malomtulajdonos 
volt. Iskoláit itt járta, majd a kereske
delmi pályán Mosonszentjánoson szaba
dult fel és Győrben segédeskedett. 1922- 
ben szülőfalujában önállósította magát 
lés a vegyeskereskedés mellett gyékény és 
kosár kivitellel is foglalkozik. A háború
ban a 13-as pozsonyi ezreddel az orosz 
fronton harcolt. A községi képv. testület 
viriUs, az iparos olvasókör, a csornai ön
kéntes mentőegyesület tagja. Felesége: 
Horváth Mária. Három gyermekük van. A
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100 0/o-osan magyar bösárkányi gyékény 
és kosarakat 1931-ben kiállította a nem
zetközi vásáron és aranyérmet nyert. 
Speciális készítményeknek külföldi ex
portját is ő szervezte meg.

NÉMETH VINCE vegyeskereskedő és 
cementárú készítő * 1880-ban Bősárká
nyon, ahol atyja, Németh Vendel malom
tulajdonos és tekintélyes gazdálkodó volt. 
ö maga iskolái elvégzése után Moson- 
szentjánoson kitanulta a kereskedést és 
ott is szabadult fel Mint segéd ott és 
Mosonlevélen működött. 1930-ban önál
lósította magát. 1931 óta cementárú ké
szítésével is foglalkozik. A 18-as honv. 
ezreddel harcolt, majd a Psemysl vár 
feladásakor az oroszok fogságába esett, 
ahonnan 1918-ban Ázsiából hazaszökött és 
mint őrmester szerelt le. A Károly cs. 
kereszt tulajdonosa. Felesége: Balaskó
Mária. Négy gyermekük van.

óvári ÖVÄRY GÉZA körjegyző * 1887 
jan,. 16-án Ögyallán, régi nemesi család
ból Atyja: néhai Ó. Rezső, járásbirósági 
tisztv. volt. Középiskoláit Győrött végez- 
!te, a jegyzői oklevelet a szombathelyi köz- 
igazgatási tanfolyamon 1907-ben nyerte. 
Első állomáshelye Rábapordány volt. in
nen Szilre s. jegyzőül választották és 
1921 óta a bösárkányi körjegyzőség veze
tője. A levente e., az iparos és polgári 
dalárda elnöke, utóbbinak alapítója is, a 
tűzoltó t. díszelnöke. A világháborút a 
26-ik közös gy, ezreddel az orosz fron
ton küzdötte, majd 1914 október 26-án 
fogságba esett, ahonnan 1920 nov. 2-án. 
mint t. hadnagy tért vissza.

PEREPATICS ZSIGMOND kocsmáros 
és gyékénykereskedő * 1867-hen Bősár
kányon, ahol atyja, néhai P. Ferenc 46 
éven át kántortanító és hét évig jegyzője 
volt Bősárkánynak. Iskoláit itt, a gimná
ziumot Győrben végezte, majd a fűszer- 
és vasszakmát tanulta ki, s abban Győ
rött szabadult fel Ezután Bősárkányban 
önállósította magát s 1915-ig vezette üz
letét. Ekkor bevonult a 76-os gy. ezred
hez s a tábori püspökség irodai mun
káját végezte. Mint c. szakaszvezető sze
relt le. Jelenleg gyékénykereskedéssel fog
lalkozik és 1933-ban kocsmát is nyitotl, 
amelyben a pannonhalmi főapátság borait 
mérik. Az iparosegylet pénztárosa. Fele

sége: Wollner Anna. Nyolc gyermekük 
van. Családja ősrégi eredetére jellem“- 
zö, hogy Szunckhentonuk Antal bösár
kányi vendéglős, aki 1873-ban halt meg, 
egyenes leszármazottja volt Szobjevszky 
lengyel hercegnek

TÓTH KÁROLY rk. plébános * 1884- 
ben a mosonmegyei Lébeny községben. 
Középiskoláit Magyaróvárott, a teológiai 
tanulmányait Győrött végezte. 1909-ben 
szentelték pappá. Himódon kezdte meg 
működését, onnan Öttevényére, Nyúl köz
ségbe, majd Kapuvárra került, ahol 10 
évet töltött. 1923-ban lett Bösárkány rk. 
plébánosa, s azóta is itt folytatja patpi 
hivatását. A levente e., polgári lövészegy
let, Mária társulat elnöke. Bátyja: Tóth 
István a világháborúban 50 o/o-os rokkant 
lett.

BÜK.

t-BALOGH GÉZA gazdálkodó * 1876-ban 
Bükön, ahol atyja régi tekintélyes pol
gára és vezetője volt a községnek. Iskolái 
után ő is gazdálkodással kezdett fog
lalkozni, amelyben 1906 óta önálló. Az
óta tagja a községi képv. testületnek és 
32 éve parancsnoka az önk. tűzoltó t- 
nek. A világháború alatt a 18-ik gy. ez
rednél az orosz fronton szolgált. Fele
sége: Kondor Irén. Két leánygyermekük 
van. ' ''' M

.̂-'BALOGH GYULA kocsmáros és mészá
ros * 1888-ban Bükön régi gazdálkodó 
családból. Középiskolákat Sopronban járt, 
majd 1903-ban a mészáros iparban fel
szabadult és mint segéd Celldömölkön, 
Szombathelyen és Budapesten dolgozott. 
1914-ben bevonult a 76-ik gy. ezredhez és 
a szerb, albán és ukrajnai frontokon nar- 
colt és megsebesült. A bronz vitézség! 
érem, Károly cs. kereszt és a sebesülési 
érem tulajdonosa. 1930-ban önállósította 
magát Bükön és azóta vezeti kocsmáját. 
A községi képv. t., olvasókör és iparoskör 
tagja. I .

(y BALOGH JÓZSEF gazdálkodó * 1871- 
ben Bükön, ahol atyja már a község bí
rája volt Iskoláit ott végezte, majd 1911- 
töl kezdve önállóan gazdálkodik. Külö
nösen állattenyésztésre fordít nagy gon
dot és különböző kiállításokon többször 
nyert díjakat. A község politikai életé
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ben régóta résztvesz. Volt a község bí
rája és működéséhez tartozik a három 
község egyesítése. A Hangya és a polgári 
olvasókör alapító tagja. Felesége: Kiss 
Teréz. Két gyermeke van.

C BALOGH JÁNOS gazdálkodó * 1887- 
ben Bükön, ősrégi családból. Édesatyja: 
néhai Balogh János községi bíró az ev. 
egyház főgondnoka volt. Ö középiskoláit 
a soproni líceumban végezte, majd a ven
déglős szakmát Budapesten tanulta ki s 
1905-ben szabadult fel. Mint segéd a moz
gósításig ott működött Wienben szintén 
működött, ekkor bevonult a 76-ik gy. ez
redhez és az oláh és orosz harcokban 
vett részt, örvezetői rangban szerelt le. 
A Károly cs. kereszt tulajdonosa. 1919- 
ben Bükön nyitotta meg vendéglőjét, ame
lyet 1933-ig vezetett 1928 óta a községi 
képv. tes. tagja. 1932-ben községi pénzlár- 
nokká választották, az ev. egyház volt fő- 
gondnoka, az OKH igazgatóságának tag
ja, a csepregi járási vendéglő szak
csoport pénztárosa stb. Felesége: 
Büky Ilona. Két gyermeke van. A világ
háborúban testvéröccse: Balogh Ferenc, 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank fő
tisztviselője, 1915-ben az orosz fronton 
mint önkéntes tizedes hősi halált halt.

BOBOS SÁNDOR bútor- és épületaszta
losmester * 1888-ban Acsádon. Ugyanott 
végezte iskoláit is, majd szakmáját kita
nulta és abban Budapesten szabadult fel. 
Mint segéd Budapesten és Wienben dol
gozott, majd 1921-ben Acsádon önálló
sította magát, 1927-ben pedig Bükön te
lepedett le és itt motorikus erőre berende
zett épület- és bútorasztalos-műhelyt nyi
tott. A 83-ik gy. ezreddel az orosz fron
ton harcolt, majd súlyosan megsebesült 
és előbb 80 o/o-os, majd 25 o/o-os 
rokkanttá nyilvánították. Felesége: Pets- 
niger Karolin. Két gyermeke van. Az 
iparoskörnek tagja.

BÜKI EV. EGYHÁZ. Feljegyzések sze
rint 1775 óta létezik. A templom 1785- 
ben épült. A lelkész! hivatalhoz tartozik 
Lócs is.

BÜKI IPAROSKOR. 1908-ban alakult. 
Első elnöke Pekovits József pék volt. 
1934 óta a vezetőség a következő: elnök; 
Horváth István, alelnök: Adorján József, 
pénztárnok: Gelanits János, könyvtáros;

Fekete Lajos, jegyző; Patty István, ház
nagy: Bittenbinder Henrik, 100—110 tag
ja van és könyvtárral is rendelkezikí.

BÜKI RK, EGYHÁZ. 1408-ban alakult. 
Azóta van az egyháznak temploma és >a 
jelenlegit 1764-ben építették fel, 1781-ben 
és 1922-ben újból renoválták]. A plébá
nia 1896-ban épült újjá'.

FÜLÖP DEZSŐ ev]. lelkész * 1907-ben 
Pápán,. Középiskoláit ugyanott, teológiai 
tanulmányait Sopronban végezte. Papi pá
lyáját 1930-ban mint káplán Bükön kezd
te meg, majd Tolnanémetin működött és 
1931-ben Bükön ev,. lelkésszé választot
ták. Elnöke a büki olvasókörnek, gazda
körnek és ey. ifjúsági e-nek.

GALAVITS JÁNOS sütőmester * 1890- 
ben Sopronlövőn ősrégi lövői gazdálkodó 
családból. Szakmáját Nagymartonban ta
nulta ki s 1906-ban szabadult fel,. Mint 
segéd Kapuváron, Jánosházán, Balaton- 
bogláron. Szombathelyen és Sopronban 
fejlesztette szaktudását. 1922-ben Bükön 
önállósította magát. Az iparoskör pénz
tárnoka. 1912-ben bevonult a 18-ík honv. 
gy. ezredhez, majd a háború kitörésekor 
az orosz frontra került, ahol mindkét 
kezén súlyosan megsebesült és mint 50 
o/o-os rokkant őrvezető szerelt le. Felesé
ge: Rác Rozália.

GÁSPÁR JÓZSEF községi főjegyző * 
* 1900-ban Mosonon. Középiskoláit és a 

közigazgatási tanfolyamot Szombathelyen 
végezte és a jegyzői oklevelet 1921-ben 
nyerte. Pályáját Szakonyban kezdte meg, 
ugyanott lett adóügyi jegyző is, majd' 
1928-ban Bükön vezető főjegyzővé vá
lasztották. A község életében mindenütt 
mint vezető vesz részt, az OKH megalapí
tója. Katonai szolgálatot a 76-ik gy. ez
rednél teljesített.

, HAJAS KÁLMÁN ny. ev. kántortanító 
^  1852-ben Nagysimonyiban. Középisko
láit Kőszegen, a tanítóképzőt Sopronban 
végezte, ahol tanítói oklevelet 1871-ben 
nyert. Működött Csöngén, Felsőszakony- 
ban és 1885-től 1914-ben történt nyuga
lomba vonulásáig mint kántortanító Bü
kön. A selyemhernyótenyésztés érdeké
ben kezdeményezésére ültetett a község 
szederfákat. A népkönyvtár megalapítása 
is nevéhez fűződik. 1913-ban kultúrális 
működésének elismeréséül arany díszok
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levéllel és 300 kor. tiszteletdíjjal tűn
tette ki a vármegye. A világháború alatt 
a helybeli Vöröskeresztnél működött s 
ez érdemeiért ezüst éremmel és oklevéllel 
tüntették ki. Az önkéntes tűzoltó t-nek 
hosszú ideig volt jegyzője és elnöke. Fe
lesége; Huppert Gizella. Fia: Béla a bony
hádi gimnázium igazgatója.

HETTYESSY LAJOS gazdálkodó, ősrégi 
nemesi családból * 1859-ben Bükön. Is
kolái elvégzése után gazdálkodni kezdett, 
amelyben 1881 óta önálló. Különösen az 
állattenyésztésre fordít nagy súlyt és több 
kiállításon hét kitüntetést nyert. Két ízben 
volt a község bírája, állandó tagja a kép
viselő t-nek, a Mezőgazdasági Kamara 
volt tagja. 1899 óta állandóan tagja a 
várm. törvh. b-nak. Fia: Lajos a keszthe
lyi akadémia padjaiból vonult be a 18-ik 
gy. ezredhez és 34 hónapi orosz fogság 
után mint hadnagy szerelt le.

HORVÁTH ISTVÁN cipészmester, az 
iparoskör elnöke * 1881-ben Bükön régi 
iparoscsaládból. A cipészmesterséget Bu
dapesten tanulta ki és 1901-ben szabâ - 
dult fel. Mint segéd Budapesten, Győ
rött és Sopronban működött. 1906-ban 
lett önálló Bükön. Résztvesz községe ipa
ros ügyeinek vezetésében. Az iparoskör 
megalapító tagja és 1934 óta elnöke. A 
világháborúban a 76-ik gy. ezredben az 
orosz fronton harcolt, majd fogságba 
esett, ahonnan 1918-ban került vissza. 
Felesége: Nagy Erzsébet.

HORVÁTH SAMU községi bíró * 1875 
íebr, 23-án Bükön régi nemesi család
ból. Iskoláit itt végezte, majd atyja mel
lett gazdálkodni kezdett és 1910-ben lett 
önálló.. A háborúban a 76-os, majd ké
sőbb a 18-ik gy. ezred utászságánál mint 
altiszt szolgált az orosz fronton. A köz
ség politikai életének vezetésében 1917- 
ben kezdett résztvenni. Bíróvá 1933-ban 
választották. A gazdakör háznagya, a 
Hangya és OKH ig. tagja, az egyházi ta
nács tagja. Felesége: Fekete Rozália. Négy 
gyermeke van.

HORVÁTH SÁNDOR h. bíró * 1876- 
ban Bükön. Ugyanitt végezte iskoláit is, 
majd 1910 óta önállóan gazdálkodik. 1914- 
ben bevonult és az orosz fronton fogság
ba esett, ahonnan 1918 aug. 6-án mint őr
vezető a Károly cs. kereszt tulajdonosa

szerelt le. 1919 óta tagja a képv. t-nek 
s 1933-ban h. bíróvá választották. Az ön
kéntes tűzoltó e. alparancsnoka, az olvar 
sókör háznagya, az OKH ig. tagja. Fele
sége: Giczy Lidi. Négy gyermeke van.

KISS FERENC cip»észmester * 1904-ben 
régi iparoscsaládból Bükön. Iskolái elvég
zése után a szakmát édesatyja mellett 
tanulta ki, felszabadult 1919-ben Buda
pesten. Utána öt évig ott dolgozott, majd 
1929-ben szülőfalujában, Bükön, önálló
sította magát. Az iparoskör választm. tag- 
j^ ,a  kath. ifjúsági kör tagja. 

l y k .  KOPPÁNYI LAJOS ny. m. kir. főer- 
dőszámtanácsos * 1860-ban Bükön ős
régi nemesi családból. Atyja, néhai Kop
pányi Lajos, a község főjegyzője volt. Is
koláit ő Sopronban és a Selmecbányái 
erdészeti akadémián végezte, majd át- 
lamszámviteli vizsgát Budapesten telt s 
pályáját mint erdészeti gyakornok Mára- 
marosszigeten kezdte meg 1895-ben. Itt 
működött a román megszállásig, amikor 
menekülnie kellett. 1922-ben főerdő- 
számtanácsosi rangban nyugalomba vo
nult. A községi képv. test. tagja. 
'íLOJBL ÖDÖN cipészmester * 1878-ban 
Bükön. Iskolái után a cipwszipart Sop
ronban tanulta ki és 1896-ban szabadult 
fel. 18 évig Bécsben, Budapesten és Győ
rött mint segéd dolgozott. 1919-ben nyi
totta meg Bükön műhelyét, melyet azóta 
is vezet. Az iparoskör volt elnöke, a csep- 
regi ipartestület választmányi tagja, köz
ségi esküdt és elöljáró. A 76-ik gy. ez
redben résztvett az orosz harcokban, 
ahol fogságba került, majd - 1918 márciu
sában visszakerülve az olasz frontra vezé
nyelték, ahol az összeomlásig szolgált. 
Felesége: Kovács Karolin. Egy leánygyer
meke van.

MESTERHÁZY JÖZSEF gazdálkodó * 
1866-ban Bükön. Iskolái elvégzése után 
gazdálkodással foglalkozott. A község po
litikai életében régtóa résztvesz, előbb 
mint községi képv. t. tag, majd volt h. 
bíró is. A világháborút a 18-ik gy. ezred
del az orosz fronton harcolta. Felesége: 
Szabó Etelka.

MESTERHÁZY SÁNDOR gazdálkodó » 
1894-ben Bükön ősrégi nemesi család
ból. A gazdálkodást atyja mellett tanulta 
tki s 1925 óta önálló birtokos. A világhá
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borúban a 76-os gy. ezreddel az orosz 
fronton harcolt, ahonnan az összeomlás
kor fejsebesüléssel, mint a II. oszt. ezüst 
és bronz vitézségi érmek, valamint a Ká
roly cs. kereszt tulajdonosa szerelt le. 
Felesége: Takács Ida. Három gyermekük 
van.

MOGYORÖSSY SAMU földbirtokos * 
1849-ben Dukán. Iskoláit ott végezte s 
ősei nemesi birtokán töltötte gyermekko
rát. Sopronmegyébe 1873-ban került Fer- 
tőszentmiklósra, majd onnan Csepregre, 
majd Rohoncra mint vendéglős és 1886- 
ban Bükön telepedett le, ahol azóta bir
tokán belterjes gazdálkodást folytat. Nem
csak koránál, hanem tekintélyénél fogva 
is vezető .polgára a községnek, a várm. 
törvb. b. volt tagja, községi képv. Fele
sége: Koppányi Ilona. Négy gyermeke 
van, kik közül a legidősebb ev. lelkész.

NÉMETH JÁNOS vegyeskereskedő és 
trafikos * 1890-ben Bükön. Iskolái el
végzése után a világháború kitöréséig 
gazdálkodással foglalkozott, majd 1915- 
ben a 18-ik gy. ezreddel az orosz front
ra került, ahol 1916-ban a bal lábát dum
dum golyó érte, emiatt amputálták és 
egy évig volt orosz fogságban, ahonnan 
mint csererokkantat küldték vissza. Deb
recenben a gazdasági iskolát is elvégezte 
és 1918-ban mint 50 o/o-os rokkant nyer
te a trafikjogot, majd 1922-ben vegyes
kereskedést nyitott. Felesége: Remete Ka
rolina. Két gyermekük van. A Károly cs. 
kereszt tulajdonosa.

PATTHY ENDRE oki. jegyző * 1900- 
ban Sopronban. Ugyanott az ev. liceum- 
ban tett érettségit, majd a jegyzői okleve
let Győrött szerezte meg. Pályáját Nagy- 
gerezsden kezdte s 1922 aug. óta Bükön 
mint s. jegyző működik. A 18-ik gy. ez
reddel a francia fronton harcolt. Az 
OKH felügyelőbizottságának tagja.

PÓCZA JÓZSEF kocsmáros és mészáros 
* 1882-ben Sopronlövőn. Iskoláit Csep- 
regen végezte, majd ott kitanulta a mé
száros és vendéglős ipart s abban Sop
ronban szzabadult fel. Mint segéd Wien- 
ben dolgozott. 1911. jan. 1-én önállósítot
ta magát Bükön, azóta vezeti kocsmáját 
és mészárszékét. 1914-ben bevonult, majd 
az orosz fronton hátgerinclövést szen
vedett, mint súlyosan sebesült leszerelt.

Felesége: Lakner Margit. Kilenc gyer
meke van.

ROZSOS FERENC rk. plébános * 1861 
aug. 31-én Ászár községben. Középisko
láit és teológiai tanulmányait Győrben 
fejezte be és 1884-ben szentelték pappá. 
Pályáját Halásziban kezdte meg, majd 
Hidegségen és Csepregen működött mint 
káplán és 1893 óta Bükön mint rk. plé
bános folytatja papi hivatását. A világhá
borúban a kisegítő kórház felállításában 
és vezetésében volt nagy szerepe. A Han
gyának és a Hitelszövetkezetnek 14 éven 
vezetője, jelenleg elnöke és fontos szere
pet játszik községe társadalmi életének 
vezetésében.

SZABÓ KÁLMÁN gazdálkodó * 1871-ben 
ben Bükön. Itt végezte iskoláit is, majd 
atyja, néhai Sz. Imre volt községi bíró 
birtokán gazdálkodott és 1898 óta önálló 
birtokos'. Azóta tagja a községi képv. tes
tületnek, a gazdakörnek, az olvasókör 
gondnoka és a tejszöv. ig. tagja. Felesége: 
Horváth Erzsébet. Két gyermeke van.

SZAGMEISTER ROBERT rk. ig. kán
tortanító Felsőőrön * 1881-ben. Közép
iskolai tanulmányait Veszprémben, a ta
nítóképzőt Győrött végezte és 1900-ban 
nyerte oklevelét. Pályáját Rábaszentmár- 
tonon kezdte meg, majd 1904-ben Bük
re került, ahol 1915-ben nevezték ki ig. 
tanítóvá. A világháborút a 83-ik tüzér
ezreddel az orosz fronton küzdötte, majd 
a fronton szerzett betegsége miatt fel
mentették. A Hangya ügyvezető igazga
tója, a népm. e. előadója, községi képv. 
tag. Felesége: Nagy Mária.

CHERNELHÄZA-DAMONYA.

BELLÁK KÁLMÁN kántortanító * 1903- 
ban Érsekújváron. A középiskolát és a 
tanítóképzőt Sopronban végezte, ahol 
1921-ben nyerte oklevelét. Pályáját Sop
ronban kezdte, majd Ostoroson műkö
dött. 1926 óta H. damonyán mint kántor
tanító folytatja hivatását. Az iskolánk, 
népm'. b. előadója. A gazdasági e., tűz
oltó t. és polgári lövész e. tagja. Felesége: 
Füzy Mária. Két gyermekük van.

Ozv. ERNHARDT JOZSEFNÉ malom
tulajdonos. Néhai férje * 1851-ben Ch. 
Damonyán. Középiskoláit Szombathelyen
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végezte, majd a molnári szakmában sza
badult fel. Malmát 1905-ben vette meg, 
melyet 1920-ban történt haláláig veze
tett. Jelenleg özvegye, szül. Csaji Karó
im és fia. József vezetik a , malmok Hat 
gyermeke van.

Vitéz FOLÖP FERENC gazdálkodó * 
1893-ban Ch. Damonyán. A gazdálkodást 
édesatyjától sajátította el, majd Cser
majorban gazdasági iskolát is végzett s 
1925 óta önállóan vezeti 26 holdas bir
tokát. A gazdakör, levente e. tagja, köz
ségi esküdt. 1914-ben bevonult a 76-ik 
gy. ezredhez, résztvett az orosz és olasz 
harcokban. Egy ízben megsebesült s az 
összeomláskor mint őrvezető szerelt le. 
Az I. oszt. ezüst, bronz vitézségi érmek, 
a Károly esi. kereszt tulajdonosa. Hábo
rús érdemeinek elismeréséül 1925-ben vi
tézzé avatták. Felesége: Fülöp Valéria.

HORVÁTH LAJOS gazdálkodó * 1884- 
ben Cb. Damonyán. A gazdálkodást 1920 
óta önállóan végzi jelenleg 21 kát. holdas 
birtokán. A község politikai életében rég
óta résztvesz, volt képv. t. tag és bíró is. 
Jelenleg a gazdakör elnöka A 13-as vár
tüzérekkel ;az orosz fronton harcolt, fog
ságba esett, ahonnan 41 hónapi fogság 
után mint főtüzér tért vissza. Felesege: 
Tóth (Rozália. Öt gyermeke van.

Vitéz HORVÁTH LAJOS kisbirtokos * 
1897-ben Ch. Damonyán. Gazdálkodással 
foglalkozik, melyet 1922 óta önállóan 
végez 26 holdas birtokán. A gazdakör, 
frontharcos 'szöv. tagja, úgyszintén a képv, 
t-nek is tagja. 1915-ben bevonult a 18-ik 
honv. ezredhez és az orosz, oláh, fran
cia frontokon harcolt, két ízben megsebe
sült. Az összeomláskor tizedes! rangban 
szerelt le. Az I. o. ezüst és bronz vitéz
ség! érmek és a Károly cs. kereszt, se
besülési érem tulajdonosa. Háborús ér
demeinek elismeréséül 11925-ben vitézzé 
avatták. Felesége: Kovács Mária. Két fia 
van.

KARVALICS ANTAL községi bíró * 
1888-ban Ch. Damonyán. A gazdálkodást 
édesatyja mellett sajátította el s 1924 
óta önállóan vezeti 20 holdas birtokát. 
Volt esküdt és jelenleg a községi bírói 
tisztet tölti be. A gazdakör és 'a front
harcos szöv. tagja. 1914-ben bevonult a 
76-os gy. ezredhez, harcolt a szerb, olasz

és orosz frontokon, kétszer megsebesült 
s az összeomláskor mint szkv. szerelt 
le. A bronz vitézségi érem. Károly cs. k. 
és a szolgálati érem tulajdonosa. Fele
sége: Koronkay Erzsébet. Három gyer
mekük van.

KOVÁCS LAJOS molnármester * 1880- 
ban Lovason. A molnári szakmát édes
atyja, néhai Kovács Lajos molnármester 
mellett tanulta ki és 1899-ben szabadult 
fel. Mint segéd Monostorapátiban és Szép
iákon a gőzmalomban, valamint Hegy
falun, Répeejánosfán és Vámoscsaládon 
működött. 1906-ban Chernelháza-Damo- 
nyán önállósította magát és azóta vezeti 
a vízimalmát. A közs. képv. t. volt tagja. 
A ,18-ik népf. gy. ezreddel az orosz fron
ton megsebesült, majd vérhast kapott 
és leszerelt. Felesége: Dékán Ilona. Hét 
gyermeke ,van.

PENSZKY JÁNOSNÉ, szül. Franek Pau
la oki. községi szülésznő * 1891-ben 
Nagyolcsán. Bábaképzőtanfolyamot Kas
sán végzett, ahol 1918-ban oklevelet nyert. 
Működött Salgótarjánban l̂ és Sajószent- 
péteren. 4925 óta pedig Cb. Damonya és 
Mesterháza községek szülésznője. Férje 
asztalosmester. Első férje pedig az 
orosz fronton hősi halált halt. Három 
leányuk van.

CIRÁK.

ADORJÁN GYULA oki. jegyző. 1902-ben 
Bályk községben *. Érettségit Zalaeger
szegen tett, jegyzői oklevelét Szombathe
lyen szerezte meg. 1929 óta Cirákon mint 
s. jegyző működik.

CZECH KÁLMÁN rk. kántortanító * 
1895 dec. 9-én Győrött, ahol középiskoláit 
és a tanítóképzőt végezte. Oklevelet 1914- 
ben nyert. Tüskeváron kezdte meg műkö
dését, 1915 óta pedig Cirákon tanít. 1916- 
ban bevonult a 19-ik gy. ezredhez és az 
orosz és olasz frontokon az összeomlásig 
szolgált. Az iskolánkív. népm. és levente 
e. vezetője. Felesége: Fekete Margit. Kél 
gyermeke van.

CIRÁK ÉS VIDÉKE Fogyasztási és Ér
tékesítő Szövetkezet. 1900-ban Puck Antal 
rk. plébános, első elnöke kezdeményezésé
re alakult. Jelenlegi elnök: Tótb Vince, 
ügyv. ig.: Horváth L. Imre, pénztáros:
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Horváth Izidor. 5ig. és 5 felügyelő b. tag
ja van. Üzlete és kocsmája saját házá
ban áll fenn. Üzletvezető; Varga József.

HAVRANEK JÓZSEF rk. plébános * 
1882-ben Dénesfán. Középiskoláit Szom
bathelyen, a teológiát Győrött végezte. 
Pappá 1905-ben szentelték fel. Működött 
Nemesiádon, Oslin, Tatán. 1913 óta Ci- 
rák rk. plébánosa. A kommun alatt mene
külnie kellett.

HORVÁTH L. IMRE gazdálkodó, * 1887- 
ben Cirákon. A gazdálkodásban 1920 óta 
önálló. 1924-ben lett a Hangya könyve
lője, amelynek jelenleg ügyv. igazgatója. 
Volt községi elöljáró, a Mezőgazdasági 
Kamara t. 1914-ben a 9. huszár ezredhez 
bevonult, az orosz fronton megsebesült és 
1916 szept. 20-án fogságba esett, ahonnan 
1918 júliusában szökött meg és novem
berben mint tizedes, a II. o. ezüst vitéz
ség! érem és Károly cs. k. tulajdonosa 
szerelt le.

C S A P Ó I^

CSAPODI FERFiDALKöR. 1933-ban ala
kult Horváth Antal rk. kántortanító kez
deményezésére. Díszelnök: Varga József 
rk. plébános. Elnök:' Harmath Nándor 
körjegyző, titkár; Németh Antal kőmíves. 
35 működő tagja van.

CSAPODI HANGYA SZÖVETKEZET. 
1907-ben alakult Horváth Gábor első el
nöke kezdeményezésére. Alaptőkéje 2688 
pengő. Vegyeskereskedése és kocsmája 
saját házában áll. 1932-ben jubilálta 25 
éves fennállását. A szövetkezet altruista 
célokat szolgál, így legutóbb a templom 
orgonájára 300 pengőt adományozott. Ügy- 
ve/jeiő elnöke: Horváth Antal rk. kántor- 
lanító 1918 októberétől. Igazgatósági ta
gok; Horváth Kálmán, Orbán Kálmán fes 
Horváth Sándor.

CSAPODI PHTELSZÖVETKEZET mim 
az OKH tagja. 1929 szeptember 1-én ala
kul!. Harmath Nándor körjegyző és Or
bán Kálmán akkori községi bíró kezde- 
menyezésére. 1930-ban a Hitelszöv. ke
belében földbérlő szövetkezet alakult, 
mely a hercegi uradalomtól 800 holdat 
bérét. A hitelszövetkezet hatásköre Pusz
tacsaládra is kiterjed. Üzletrészek érté
ke 9000 pengő. Elnök és ügyvezető: Hor-

math Nándor körjegyző, pénztárnok: 
Horváth János gazda, könyvelő: Horváth 
András községi Írnok.

CSAPODI LEVENTEEGYESÜLÉT 1925- 
ben alakult Keszler Antal plébános és 
Harmath Nándor körjegyző kezdeménye
zésére. Fennállása alatt a megye egyik 
legjobb leventeegyesületévé küzdötte fel 
magát. 1927-ben csapatkürtöt, ebsmerő 
oklevelet nyert a megyei testnevelési fel
ügyelőségtől. 1928-ban dicsérő oklevéllel 
tüntették ki. 1931-ben az egyesület 5-ik 
lövészcsapata ezüst serleget és 1932-33- 
ban vándorserleget nyert. Elnök; Varga 
József rk. plébános. Főoktató: Horváth 
Ferenc rk. tanító.

1/T^ARKAS JÁNOS állomás elöljáró * 
1900-ban Petőházán. »Középiskoláit Ka- 
puvárott végezte, ,majd 1916-ban belé
pett a Gysev. szolgálatába és Csornán 
kezdte meg működését. Több állomás
helyen szolgált, ,1930 óta pedig Csapo
don állomásfönök elöljárói rangban. Ki
veszi részét a község munkájában. A 
háborús emlékérem tulajdonosa.

HARMATH JENŐ s. jegyző * 1900 aug. 
27-én Ligetváron. Gimnáziumi érettségije 
és a jegyzői oklevél megszerzése után 
a közigazgatási ^pályára lépett és előbb 
Eszterházán, majd 1928 novemberétől 
kezdve Csapodon mint s. jegyző műKö- 
dik. Önkéntes évét Nagykanizsán töltötte. 
^ÉARMATH NÁNDOR körjegyző * 1870- 
ben Csáktornyán. Középiskolái és a jegy
zői tanfolyam elvégzése után pályáját 
1896-ban Ligetváron kezdte meg és. itt 
volt 1916-ig jegyző, amikor a megszállás 
miatt Csapodra jött és azóta itt műkö
dik. Ligetvári működése alatt a község 
és a járás lakossága részére a Máv.-nál 
munkát szerzett, amiért kitüntetésben ré
szesült. 1930-ban a kormányzó öfömél- 
tósága a IV. o. jxílgári érdemkereszttel 
tüntette ki.
? HERTL BÉLA rk. tanító * 1904-ben 
Sopronban. Középiskoláit , ugyanott, a 
tanítóképzőt Győrött végezte, ahol 1921- 
ben nyerte oklevelét. Ugyanaz évben Csa
podra került, ahol azóta folytatja peda
gógiai munkásságát. A községi könyvtár 
vezetője, az iskolánkívüli népm. b. elő
adója és az egységes p. titkára.
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HORVATH ANTAL rk. kántortanító * 
1893-ban Csapodon. Középiskoláit és a 
tanítóképzőt Győrött végezte, 1911 június 
29-én nyert oklevelet. Még ez évben Iván
ban kezdte meg működését, Csapodon 
{ledig 1918 október 15-ke óta tanít. lA 
Hangya ügyvezető elnöke, a dalárda kar
nagya és .megalapítója, aiz iskolánkív. 
népm. b. előadója. Ezt megelőzően 1914- 
ben bevonult ,a 76-ik gy. ezredhez és 
1917 április 6-ig teljesített katonai szol
gálatot.

HORVÁTH FERENC rk. tanító * 1904- 
ben Veszkényben született. Középiskoláit 
Kapuvárott, a Tanítóképzőt Pápán vé
gezte és 1925-ben nyerte tanítói okleve
lét. Azóta Csa{K)don folytatja pedagógiai 
működését. 1931-ben a kerületi lövész
versenyen az első díjat, Zalavármegye 
tiszteletdíját hozta el. Az iskolánk, népm. 
előadója és a műkedvelői előadások ren
dezője.

.KOCSIS SÁNDOR községi bíró * 1883- 
ban Csapodon. A gazdálkodást a háború 
után kezdte meg és jelenleg saját és bé
relt földjén gazdálkodik. 1912-ben kap
csolódott be a község politikai életébe, 
volt esküdt, másodbíró, és jelenleg má
sodízben tölti be a bírói lisztet. 1914-ben 
bevonult a 7-es h. ezredhez és főképen 
az orosz fronton teljesített szolgálatot. 
Az összeomláskor mint tizedes szerelt 
le. A Hitelszövetkezet ig. tagja.

\ MÁTL IMRE ny. {wstafőtanácsos * 
1865 nov. 5-én Kismartonban. Középisko
láit Sopronban végezte. Pályáját 1892- 
ben Kismartonban kezdte meg, majd 
Szombathelyen és Budapesten és 1901- 
től 1926-ban történt nyugalombavonulá- 
sáig Sopronban teljesített szolgálatot a 
postánál. Sopronban élénken résztvett a 
város társadalmi életében és nagy agitá- 
ciót fejtett ki a német lakta vidékeken a 
magyar nyelv érdekében. Fia: Imre részt
vett a világháborúban, majd ellenforra
dalmi tevékenységéért letartóztatták a 
kommunisták.

\ UJHELY TIBOR földbirtokos * 1901- 
bcn Budapesten. Középiskolai tanulmá
nyait ugyanott, a gazdasági akadémiát 
pedig Magyaróvárott végezte, ahol gaz
dasági oklevelet szerzett. A nemzeti had
seregben egy évet szolgált mint önkm-

tes, ezután pedig családja birtokát v&- 
zette. A birtokot 1893-ban néhai Uj- 
hely Lipót földbirtokos vette meg, majd 
halála után 1903-ban fia, néhai Ujhely 
József vette át a birtok vezetését, amelyet 
1932-ben bekövetkezett haláláig vezetett. 
Életében kivette részét a községi és a 
megyei közéletből és minden hazafias, 
kultúrális és jótékonysági megmozdulás
ban első helyen szerepelt. A jelenlegi 
földbirtokos az 1310 holdas földbirtokod: 
a modern mezőgazdaság elvei szerint ve
zeti és édesatyja nyomdokait követve 
szintén résztvesz .községe vezetésében. 
Elnöke a .levente e-nek, nemzeti egység- 
pártnak, az önkéntes tűzoltótestület dísz
elnöke, az rk. egyházközségnek világi el
nöke.

VARGA JÓZSEF ,rk. plébános * 1897- 
ben Szanyban. Középiskoláit és teológiai 
tanulmányait Győrött végezte, ahol 1922- 
ben szentelték pappá. Pályájának első 
állomása Nyulfalu voZt, majd Gyimóton 
működött mint adminisztrátor, azután 
Kapuvárolt és Bogyoszlón, 1931-től kezd
ve pedig Csapodon mint rk. plébános 
folytatja hivatását. ,A dalárda díszelnöke, 
a levente e. elnöke. 1915 októberében i be
vonult a 76-ik gy. ezredhez, az 'oláh 
fronton kezdte meg működését és 1910 
szeptember 1-én fogságba esett. Fogsága 
alatt tífusz, malária és tüdőgyulladásban 
szenvedett.

CSEPREG.
A vármegye egyik nagymultú városa. 

Jelentősége évezredeken keresztül legalább 
akkora volt, mint ma, vagy még nagyobb. 
Földjét már a történelem előtti korban 
is lakták a csiszolt kőkorszak emberei. 
A vaskorszakban kelta nép élt a csep- 
regi Iájakon. A pannoniai római uralom 
idején jelentős kultúrközpontja volt a 
világhódító népnek. Jelentős adatok és 
kiváló történelemirók bizonyítják, hogy 
Csepreg területén feküdt Bassiana, a ró
mai birodalom egyik jelentékeny észak- 
pannóniai telepe.

A római birodalom pusztulása után 
barbárok éltek hosszabb-rövidebb ideig 
a csepregi lankás tájakon. Végül a frank 
bijrodalomhoz tartozott őseink honfogla
láséiig. I
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Az Árpádok idejében Csepreget és kör
nyékét várjobbágyok lakták.

Az Anjouk idején emelkedett nagy je
lentőségre. Sopron vármegye délnyugati 
területeinek középpontja lett. Az ország 
nádorispánjai ismételten Csepregen gyűj
tötték egybe a vármegye nemes urait. 
Csepreg a 15. században a Knizsa- és 
Kozgonyi-családok birtoka volt.

A 16. században a Nádasdyak kapták 
meg a Csepreg környékén levő nagy ura
dalmakat és bár Csepreg városi rangra 
emelkedett, történelme ez időtől kezdve 
rohamosan egybekapcsolódott az ország 
legkiválóbb íőúri családjainak, a Nádas- 
dyaknak történetével.

A reformáció idején Nádasdy Tamás 
országbíró, Csepreg földesúra, a városka 
és környéke lakosságát rászorította, hogy 
a protestáns Vallásra térjen. Nádasdy 
Csepregen protestáns szellemű kollégiu- 
mol állított fel. A 16. század végén fel
állított csepregi könyvnyomda pedig a 
protestánsok vitázó iratainak egész sere
gét állította elő. 1591-ben Csepregen tar
tolták a protestánsok azt a zsinatot, 
amely a Luther és Kálvin követői közötti 
ellentéteket akarta megmutatni.

Bocskai István szabadságharca idején 
Csepreg lakósai Nádasdy Tamás veze
tése alatt a felkelőkhöz csatlakoztak.

A 16., 17. században nagy fellendülés 
korszakát élte a csepregi kézműipar. Sor
ban alakultak meg a különféle ipart űző 
céhek, a molnárok, kovácsok  ̂ vargák, 
szabók, bognárok stb.

Bethlen Gábor felkelő harcai idején 
Csepreg ismét a protestáns eszméket tá
mogatta, melynek következménye az lett, 
hogy 1621-ben a királyi seregek retten
tő bosszút állottak Csepreg lakosságán. 
Csaknem két ezer csepregi polgár lett 
áldozata e bosszúló hadjáratnak.

A Rákóczi felkelő hai’cok idején is 
a nemzeti eszme szolgálatában állottak 
Csepreg lakósai.

Mindezeknek a harcoknak az lett a 
következménye, hogy Csepreg régi gaz
dagsága, jóléte veszendőbe ment.

1643-ban Nádasdy Ferenc és családja 
visszatért a katholikus hitre. Vele együtt 
katholikusokká lettek tisztjei, jobbágyai, 
cselédjei és a kis város polgárai is. Csep

regen megszűnt a protestáns iskola, nem 
volt többé létalapja a nagyhírűvé vált 
nyomdának s azóta Csepreg a magyar 
kisvárosok életének békéjét élvezi.

1776 ápriUs 1-én rettenetes tűzvész 
pusztította el a Répce-menti kis várost 
s ennek emlékezetére minden délután 4 
órakor megszólal a harang a Szent Mik
lós tiszteletére emelt ősi templomban,

Csepreg nem óhajtotta, hogy a Bécs- 
Sopron-Nagykanizsa vasúti vonalat rajta 
vezessék keresztül. Ez az elhatározása 
még inkább megakadályozta fejlődésé
ben. A trianoni béke újabb csapást mért 
a kis járási központra. Elszakította tőle 
a jómódú községek egész sorát.

Ma mégis halad, virágzik a kis város, 
mert polgársága munkás és erős a hite, 
hogy az évezredes múltú városra a jö
vőben is hivatás vár. Csappay Lajos.

^BALOGH DÉNES ^főszolgabíró Kúp 
községben született. Középiskoláit Győrött 
és Keszthelyen yégezte. Érettségi után 
a budapesti Pázmány Péter tud. egyetem 
jogi fakultására .iratkozott be, amelyen 
1904-ben diplomát kapott. Mint közigaz
gatási gyakornok .Felsőpulyán és Kismar
tonban működött. Önkéntest évét a 76-ik 
gy. ezredben szolgálta le és letette' a tisz
ti vizsgát îs. önkéntesi évének leszolgá- 
lása után .Kapuvárra osztották be, ahol 
1907-ben tb. .szolgabíró lett. Onnan Csep- 
regre ment ,szolgabírónak és 1921-ben 
ugyanott főszolgabíró ..lett. A hivatalos 
működés azonban nem volt zavartalan, 
mert a ,yilágháború a harcvonalba szó
lította őt ,is, aki az oroszokkal való hayc 
közben, 1915-ben .prosz fogságba esett 
es csak 1921. augusztus hó 15-én tért 
vissza, amikor .a csepregi főszolgabírói 
állást elfoglalta.

BEER JÁNOS a csepregi járási ipar
testület elnöke * 1887 dec. 27-én Csep
regen. Középiskoláit Kőszegen végezte. 
Szakmáját Felsőausztriában, . Scherting- 
ben tanulta ki és a kékfestő iparban 1904- 
ben szabadult fel. 1920-ban átvette édes
atyjától, néhai B. Antaltól a közel 100 
év óta fennáUó kékfestő üzemet, amelyet 
azóta vezet. .Kora ifjúsága óta foglalkozik 
az iparos közügyekkel, az iparoskörnek 
jegyzője, pénztárosa és elnöke volt és 
1926 óta a járási ipartestület elnöke.
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Neki köszönhető ,az új ipartestületi szék
ház emelése is. A községi képv. t. volt 
tagja. Az.Iposz tagja. Az iparos■ közügyek 
terén kifejtett munkásságáért kitüntető 
oklevéllel tüntették ki. A 18-ik gy. ‘ez
redben háborús szolgálatot teljesített. Ot 
gyermekes családapa. Felesége: Pandur 
Teréz. ‘

CSEPREGI Első Temetkezési Egyesület. 
Alapíttatott 1871 dec. 11-én. Elnöke: 
Burgonits Ferenc vendéglős volt. 1919- 
töl a vezetőség a következő: elnök: Lan- 
kovics József, h. elnök: Fillinger Géza, 
jegyző: Kiss István, pénztáros: Lagler 
Ferenc, számvizsgálók: Vidavic Mihály és 
Horváth Antal. 74 tagja van.

' CSINCSURA GYŐZŐ a csepregi m. kir. 
áll. polg. fiú- és leányiskola igazgatója 
* 1896. jún. 18-án Esztergomban. Közép
iskoláit ott, a tanárképző főiskolát Bu
dapesten végezte. 1919-ben nyerte tanári 
diplomáját nyelv- és történeti tudomá*- 
nyokból. Pályáját ,Szabadszálláson kezd
te meg, majd 1922-ben Csepregre he
lyezték, ahol , 1931-ben lett a polg. fiú- 
és leányiskola , igazgatója. 11 éve cser
készparancsnok, mely működéséért két 
elismerő oklevéllel tüntették ki. Az ipa
roskör vigalmi bizottságának elnöke és a 
műkedvelő előadások rendezője, a Sop
ron és .Vasmegyei polg. isk. tanárok kö
rének jegyzője, a magyar cserkészszöiv 
III. kér. .intéző b-nak tagja, a polg. isk. 
öregdiákok karnagya, az Ifj. Vöröskor, 
e. járási titkára, a népm. e. előadója, a 
vármegyei testn. b. tagja. A világhábo
rúban a 19-ik gy. ezreddel az orosz és 
olasz frontokon 28 hónapig küzdött, mint 
t. hadnagy szerelt le. Kitüntetései: bronz 
Signum Laudis a kardokkal, a bronz 
vitézség! érem, .Károly cs. kereszt és a 
sebesülési érem.
' .FRANK JÁNOS községi bíró * 1883- 
ban, nov. , 15-én Csepregen. A gazdál
kodást édesatyjával előbb közösen, majd 
1908 óta .önállóan végzi 18 kát. holdas 
birtokán. Három évig h. bíró volt. 1932 
óta a község bírája. Felesége; Ridavits 
Róza. Két gyermeke van.

FRANK LAJOS gazdálkodó * 1885 jan. 
24-én Csepregen, ahol már dédnagyatyja 
is bíró volt. A gazdálkodást édesatyja 
mellett tanulta ki és 1912 óta önállóan

vezeti 20 kát. holdas birtokát. A 11-es 
vadász zászlj.-al az orosz és olasz fron
tokon 26 hónapi frontszolgálatot teljesí
tett. Két ízben megsebesült s maláriát 
kapott. Mint őrvezető szerelt le. A Károly 
cs. Kereszt tulajdonosa. Három évig volt 
a tejszöv. elnöke, községi elöljáró és 
1934 áprilisától a Hegyközség elnöke. 
Az ifjúsági e., tűzoltó t. és a gazdakör 
választmányának tagja. Felesége: Lack- 
ner Anna. Négy gyermekük van.

' Id. HORVÁTH ANTAL gazdálkodó * 
1864 febr. 25-én Csepregen. A gazdál
kodásban 25 éve önálló s lazóta vezeti 40 
kisholdas birtokát. Régóta résztvett a 
község vezetésében. 1908-ban elöljáró, 
majd h. bíró és a világháború alatt köz
ségi bíró volt. A képv. t-nek 30 éve tag
ja. Békében az 5-ös huszároknál mint 
szakv. szerelt le. Felesége: Tóth Ju- 
hanna 42 évi házasság után 1933-ban 
halt meg. Hét gyermekük volt, kettő 
meghalt.
,' Ifj. HORVÁTH ANTAL gazdálkodó * 
1895-ben Csepregen. Gazdálkodással fog
lalkozik, melyet. 1924 óta 35 holdas bir
tokán önállóan .végez. A tejszöv.-nek el
nöke. a gazdakörnek és Hegyközségnek 
választmányi tagja. A háború alatt a 
76-ik gy. ezreddel az orosz, oláh, szerb, 
albán és montenegrói és olasz frontokon 
harcolt. Az ezüst és bronz vitézség! ér- 

 ̂ mek és a Károly cs. kereszt tulajdonosa.
HORVÁTH JÁNOS gazdálkodó * 1871 

nov. 1-én Csepregen. Már nagyatyja is 
a község vezetőségéhez tartozott. 23 éves 
kora óta 20 kát, holdas birtokán álta
lános gazdálkodást folytat. 1906 óla köz
ségi képviselő, volt hegymester s 191S-IÓ1 
1921'-ig a község bírája volt. A kommun 
alatt a község pénzkészletét megőrizte 
a kommunistáktól. A  tűzoltó e. választm. 
tagja, a Hangya szöv. ig. tagja és az rk. 
hitközség tanácstagja. A gazdakör volt 
elnöke. Felesége: Váthy Teréz. Őt gyer̂ - 
meKe van, akik közül egy meghalt.

KADNÁR FERENC gőztéglagyáros * 
1869-ben Csepregen. Kereskedelmi érett
ségit Szombathelyen tett, majd bevonult 
a 18-ik honv. gy. ezredhez, mellyel az 
orosz fronton harcolt és mint t. had
nagy szerelt le. Az I. o. ezüst és bronz 
vitézség! érmek és a Károly cs. k. tulaj



donosa. Voll a csepregi községi takarék
pénztárnak egy évig igazgatója, majd 
bátyjával 1924-ben megalapította a gőz
téglagyárat, amelyet 1929 óta önállóan 
vezet. A gyár átlag 25 munkást foglalkoz
tat. A testn. tanács választott tagja, a 
teventezenekar karnagya és a csepregi 
önk. tűzoltó t. főparancsnoka és járási 
tűzrendészeli főfelügyelő.

^ylíADNÁR ISTVÁN malomtulajdonos * 
1887-ben Csepregen. A polgári iskolát 
Kőszegen végezte, majd a molnáripart 
édesatyjánál, K. Antalnál tanulta ki. 
1903-ban szabadult fel. 1919-ben vetle át 
az 1810-ben alapított malom vezetését, 
amelyet nagyatyja 1860-ban gróf Jamko- 
vics Izidortól vásárolt s amelyet édes
atyja 1891-től vezetett. A világháborút 
a 6-os vártüzér ezreddel, majd később 
a 20-as h. tüzér ezreddel, szerb, orosz 
es olasz frontokon küzdötte végig és 44 
hónapig frontszolgálatot teljesített. Mint 
fötűzmester szerelt le. Kitüntetései; két 
I. o. és a II. o. ezüst, a bronz vitézség! 
érmek, koronás vasérdemkereszt. Károly 
cs. kereszt és az 1912-es szolgálati ke
reszt. A képv. t-nek és a megyei törvh. 
b. választott tagja. Felesége: néhai Bruck
ner Mária Anna 1926-ban halt meg. Két 
gyermeke van.

/'KALDY IMRE uradalmi ispán * 1877 
marc. 22-én Pásztoriban, régi sopronr 
megyei nemesi családból. A 76-ik gy. 
ezredben 1908-tól 1911-ig, mint szakaszve
zető szerelt le. Pályáját a cinfalvi cu
korgyár Szent Margit gazdaságában kezd
te meg. 1924-től kezdve doktor Pfeiffer 
kincsédi uradalmában mint ispán műkö
dik. ö vezeti a 442 kát. saját és ■ a nádor
majori 350 kát. holdas bérletet. A hábo
rút a 76-os ezreddel a szerb és orosz 
fronton küzdötte végig, Felesége: Kaszt- 
ner Anna. Hét gyermeke van.

EDVl KOMJÁTHY KÁLMÁN ny. állam- 
pénztári főtanácsos * 1860-ban Répce- 
szemerén. Középiskoláit Sopronban és 
Pápán végezte, majd négy évig orvostan
hallgató volt a budapesti egyetemen. 1883- 
ban állott a pénzügyigazgatóság szolgála
tába Sopronban és 1903-tól 1925-ben tör
tént nyugalombavonulásáig Csepregen 
mint adóhivatali főnök működött. Fele
sége: Vönöcky Jánosa Irén.
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Löpeczi NAGY LAJOS ny. főszolgabíró 
* 1851-ben Marosvásárhelyen. Középis
koláit ott, jogi tanulmányait a budapesti 
egyetemen fejezte be. Pályáját 1873-ban 
a dési törvényszéken mint joggyakor
nok kezdte meg, majd 1878-ban a vár
megye szolgálatába lépett s volt szolga
bíró, vármegyei aljegyző, majd megvár 
laszlották a kéksi járás szolgabirájává, 
1884í-ben pedig főszolgabirájává. 1890- 
ben a szamosújvári járásba helyezték át, 
ahol 21 évig mint főszolgabíró működött. 
1911 oki. 1-én vonult nyugalomba. Műkö
dése alatt vezető szerepet játszott járása 
közéletében, elnöke és alapítója volt a 
szamosújvári Székely Társaságnak, mely
nek jelenleg tb. elnöke, tb. igazgatója a 
szamosújvári műkedvelő társulatnak, tb. 
főgondnoka a ref. egyháznak, az egyház
kerület képviselője, és a szamosújvári 
egyháznak 20 éven át fegyelmi és tanács  ̂
bírája volt. Alelnöke a Székely Szövetség 
közgyűlésének. Hazafias magatartása mi
att a megszálló oláhok sokat kellemet
lenkedtek. emiatt 1921-ben Csepregre köl
tözött. Kél gyermeke van.

KULCSÁR GÉZA oki. kőmívesmester, 
építési vállalkozó * 1898-ban Budapesten. 
Iskoláit Sárvárott végezte s ugyanott szâ  
badult fel 1914-ben szakmájában. 1915- 
ben bevonult a 18-ik gy. ezredhez. Orosz 
fogságba esett, ahonnan 1920-ban jött 
haza. Mint szakv. szerelt le. 1930 január 
2 á̂n Szombathelyen kőmívesmesteri vizs
gát tett és oklevelet nyert. Csepregen 1924 
óta önálló és több családi ház építkezését 
végezte. Felesége: Rimer Roza. Egygyer- 

. mekük van.
1 / l ANKOVICS JÓZSEF asztalosmester * 

1867^ben Csepregen. Az ipariskolát Bécs- 
ben végezte, majd a szakmát édesatyjá
nak 1865-ben alapított asztalosműhelyé
ben tanulta ki. 1884-ben szabadult fel. 
Bécsben dolgozott mint segéd, majd 1897- 
ben Csepregen bútor- és épületasztalos 
üzemet és temetkezési vállalatot alapított. 
Az első csepregi rk. temetkezési társulat 
tagja, a csepregi első temetkezési e. el
nöke, az iparoskör alapító tagja, volt 
elnöke, könyvtárosa és választmányi tag
ja, az ipar testület választmányi és ala»- 
pító tagja, volt községi képv. és megyeb.
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fag. Felesége: Nagy Anna. Kilenc gyer
meke van..

NÉP GYULANÉ, ,szül. Mayer Margit 
oki. községi szülésznő 1900-ban Csep- 
regen. A ,bábaképzőlanfolyamot Szombat
helyen végezte ,és 1926-ban nyerte ok
oklevelét. 1927-től Csepregen mint községi 
szülésznő működött. Férje kályhásmes
ter, aki a világháborúban a 2-iic vár és 
a 19-ik hegyi lüzérezredekben, az al
bán, oláh és orosz frontokon harcolt lés 
az összeomláskor mint tizedes szerelt 
le. A .bronz vitézség! érem, Károly tcs. 
k. és ,a sebesülési érem tulajdonosa. '

PAJTER JÓZSEF gazdálkodó * 1869 
okt. 5-én (Csepregen. Családja már ős
idők óta (Csepregen él és már nagyatyja 
is bíró (Volt. Gazdálkodással foglalkozott, 
amelyben 1905 ,óta önálló, 21 kát. holdas 
hirtokán. Nagy gondot fordít az állatte
nyésztésre is, ,a pozsonyi második orsz. 
kiállításon Albrecht ,főherceg első díját, 
aranyérmet és döhb más kiállításon 
egyéb díjakat is nyert. A község politikai 
életében régóta tevékeny részt vesz|. 1909- 
ben községi pénztáros, majd a községi 
takarékpénztár pénztárosa lett, utóbbi 
tisztséget 14 évig töltötte bei. Három íz
ben választották meg a község bírájává, 
mely tisztséget 16 éven át, 1933-ig töl
tötte bei. Hosszú ideig választott tagja 
volt a községi törvh. b-nak, az rk. iskola
szék és az egyházközség gondnokai. A 
képv|. t. tagja. Felesége: Horváth Mária. 
Két fia és egy leánya van,.

PÄLF1 DOMOKOS 'járási útmester ♦ 
1886-ban a tordamegyei Görgény-Cveg- 
csüröttu A polgári iskolát Győrött végez
te, majd bevonult a 12-ik hidászezred
hez, amellyel az orosz, oláh és ofa'sz 
frontokon az összeomlásig teljesített szol- 
gálatotj. Mint törzsőrmester szerelt le. A 
II,'. o. ezüst, bronz vitézség! érmek és a 
Károly cs. k. tulajdonosa. Ezután elvé
gezte az útmesteri tanfolyamot és 1923 
óta a csepregi járás útmestere. Az dpa- 
roskör, stb. pártoló tagja. Felesége: Né
meth Etelka. Egy leányuk van.

PÖCZA JÁNOS községi pénztárnok, gaz
dálkodó * 1883 június 3-án Csepregem 
Gazdálkodással foglalkozik, melyben 1913 
óla önálló, 36 magyar holdas birtokáni. 
191‘1-ben bevonult a 76-ik gy. ezredhez.

b

majd orosz fogságba esett, ahonnan 1920 
decemberében jött haza. 1925-ben tett 
községi képv. és elöljáró, öt éve községi 
pénztárnok, a tejszöv. igazgatóságának, 
gazdakör választmányának és az rk. egy
ház tanácsának tagja. Felesége: Horváth 
Julianna. Négy saját és egy mostoha 

• gyermeke van.
[>'RAJCZY ISTVÁN községi főjegyző. 
Hosszú évtizedek óta mint vezető fő
jegyző működik Csepregen, amelynek 
ügyeit nagy szeretettel és fáradhatatlan 
munkabírással vezeti. Résztvesz községe 
társadalmi életében. Szerepet játszik az 
egyesületek vezetésében és különösen 
nagy érdemeket szerzett a Hangya szöv. 
megalapítása és fejlesztése terén, amely
nek éveken át ügyvezetője volt.
' \  Néhai RUZSICSKA KÁROLY járási ké
ményseprőmester * 1863-ban Ausztriá
ban, Leslauban. A szakmájában Grácban 
szabadult fel, majd 1883 okt. 1-én önálló
sította magát és csepregi járási kémény
seprőmester lett. 1933 nov. 25-én bekövet
kezett haláláig vezette iparát. Csepregen 
működése alatt nagy szerepe volt a köz
ség társadalmi életében, 1904-ben ő ala
pította az iparoskört, amelynek 1929-ig 
elnöke volt, az ipartestület pénztárosa, a 
várm. törvh. b. és községi képv. t. tagja 
volt, 50 évig FHJdig a tűzoltó t. parancs
noka volt és 1932-ben diszelnökké vá
lasztották. Halála után özvegye: Molnár 
Mária vette át a cég vezetését.

I... SALAMON ANTAL m. kir. postamester 
* 1866 nov. 13-án Csepregen. Középisko
láit Kőszegen és Sopronban végezte, ez
után a posta szolgálatába lépett és pá
lyafutását Csepregen kezdte' meg, ahol 
1890-ben vette át a postamesteri hiva
tal vezetését. Hosszú működése alatt be
kapcsolódott a község politikai és gaz
dasági életébe. A Hangya felügyelő b-nak 
tagja, a volt Répcevidéki Takarékpénztár 
cégvezetője, a mezőgazdasági munkameg
állapító bizottság elnöke, a képv. t-nek 
22 év óta tagja. Felesége: Lovranics Ir- 

Egy leányuk van.
l/SALAMON SÁNDOR állomáselőljáró. 
állomásfőnök * 1874 febr. 27-én Csep
regen. Középiskolákat Sopronban vég
zett, ezután a kereskedői pályára lépett, 
amelyben Alsólendván szabadult fel.
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Mint segéd Súrvárott, Celldömölkön, 
Szombathelyen és Csepregen működött. 
1910-ben lépett a Máv. szolgálatába. Több 
helyütt működött. 1920 óta Csepregen 
állomásfőnök. 1908 óta elöljáró. Az ipa
roskör pártoló tagja. Felesége: Rajczy 
Irén. Egy gyermekük van.

SALL JENŐ az iparoskör elnöke * 1882 
dec. 24-én Celldömölkön. Iskolái elvég
zése után a kötelesmesterségre lépeítt, 
amelyben Csepregen 1900-ban szabadult 
fel. Mint segéd Bécs, Nagyvárad, Kör
mend, Győr, Budapest, Soroksár és Sze
geden működött és 1925-ben önállósí
totta magát Csepregen. A háború alatt 
az ü-ik gy. ezreddel Bukovinában és Al
bániában harcolt. A bronz vitézség! érem 
tulajdonosa. Az ipartestület előljárósági 
tagja, az iparoskörnek hosszabb ideig 
választm. tagja volt, 1931 óta pedig el
nöke. Felesége: Sári Rozália.

\p r i ié z  SOMOGYI ISTVÁN gazdálkodó * 
1883 aug. 7-én Csepregen. Hét kát. hol
das saját birtokán és a vitézi 'telkén 
folytat gazdálkodást. 1911-ben bevonult 
a 11-es vadász zászlóaljhoz és 43 'hónapi 
frontszolgálatot teljesített az orosz és 
olasz harctereken. Kétszer megsebesült 
és mint szakv. szerelt le. Az I. o. és II. o. 
ezüst, bronz vitézség! érmek, a Károly 
cs. kereszt és a háborús emlékérem tulaj
donosa. 1923-ban vitézzé avatták. A hegy
község választm. tagja, a polgári lövész 
e. csoportvezetője volt, négy évig mint 
leventeoktató működött és két oktatótan- 
,folyamot végzett Sopronban. Felesége: 
iRagasits Erzsébet. Három gyermeke van.

SZABÓ JÓZSEF gazdálkodó * 1868 
nov. 15-én Csepregen. 20 holdas birtokát 
1896-ban vette át, amelyet 29 holdra nö
velt fel. 1903-ban lett kisbíró, majd 
hegymester és a községi képv. t. tagja, 
évig elöljáró volt. 1921-től 1924-ig pedig 
bíró. A községi képv. t. tagja. A gazdakör 
volt elnöke, a Hangya igazgatóságának 
és az rk. egyház tanács tagja. Felesége: 
Pajter Teréz. Két gyermeke van, fia. 
József, a 31-ik h. gy. ezredben négy és 
fél évig orosz fogságban volt.

Vitéz nemes TURCSÄNYI TIBOR (né
hai) királyi járásbírósági jegyző. ♦ 1886- 
ban Nagyváradon. Középiskoláit Beszter
cebányán, jogi tanulmányait Pozsonyban

és Kolozsvárott fejezte be. Pályáját Me
zőtúron mint joggyakornok kezdte meg 
és e minőségben működött Csepregen is, 
majd Ógyallán járásbírósági jegyzőnek 
nevezték ki. Ezután bevonult a 16-ik h. 
gy. ezredhez és az orosz, lengyel fronto
kon harcolt. 1914 nov. 18-án a krakkói 
harcokban mint századparancsnok hősi 
halált halt. Tartalékos hadnagy, a II. o. 
katonai érdemkereszt a kardokkal tulaj
donosa. 1914 januárjában vette el poty- 
tyondi Lendvai Margitot, aki pár hóna
pos házasság után özvegyen maradt. 1924- 
ben nyerte özvegye nagytrafik engedélyét. 
Fia: Turcsányi Tibor ludovikás. 1934 jú
nius 3-án mint várományost atyja érde-

.meiért őt is vitézzé avatták.
X  VÄTHY GYULA községi elöljáró gaz

dálkodó * 1883 máj. 3-án Csepregen, ahol 
mar nagyatyja, és édesatyja is hosszalib 
ideig bíró és megyei b. tag volt. 1913 óta 
a 23 holdas birtokán általános gazdálko
dással foglalkozik. Csepregi állatkiállitá- 
son lovával a második díjat nyerte. Volt 
kisbíró, hegymester, 26 évig önk. tűzoltó, 
ebből 15 évig mint osztályparancsnok 
működött. Jelenleg a tűzoltó t. alelnöke. 
Községi elöljáró, a két temetkezési e. és 
a Hangya szöv. tagja. A 18-ik honv. gy. 
ezredben az orosz és olasz frontokon har
colt, majd a 6-ik ezreddel és a nemzeti 
hadseregben is szolgálatot teljesített. A 
tűzoltó testületben kifejtett munkásságá
ért két kitüntetést kapott. Felesége: Pol- 
g^T eréz. Öt gyermeke van.

XZAUF JÁNOS ig. tanító * 1870-ben 
Csepregen. Középiskoláit Kőszegen, a ta
nítóképzőt Sopronban végezte és tanítói 
oklevelet 1891-ben nyert. Azóta megsza
kítás nélkül Csepregen működik. Közben 
az adóhivatalnál dolgozott. 1927-ben ne
vezték ki ig. tanítóvá. Nagy szerepet ját
szik községe társadalmi életében, a kath. 
ifjúsági e. világi elnöke, az önk. tűzoltó 
t-nek 35 év óta jegyzője, hat iparoskört 
alapított a járásban, a járási ipartestület 
jegyzője, az iparoskör titkára, a hadiöz
vegyek és árvák segélyző b-nak elnöke, a 
gazdakör titkára, a tanító e. könyvtárno
ka, községi képv. t. és a megyei törvh. 
t.. valamint a Hangya felügyelő b-nak 
tagja. Felesége: Tóth Rozália. Három fia 
van.
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CSÉR.

CSETE JÓZSEF községi bíró * 1875- 
ben Cséren. Ugyanitt végezte iskoláit is. 
Utána gazdálkodni kezdett, amelyebn 20 
éves kora óta önálló. 1915-ben bevonult 
a 18-ik gy. ezredhez. 42 hónapig az orosz 
és olasz fronton teljesített szolgálatot. 
Szakaszvezetői rangban szerelt le. Kitün
tetései: a bronz vitézségi érem és a Ká
roly cs. kereszt. A község politikai éle
tében már .rég óta résztvesz, a ’háború 
előtt egy ízben bíróvá választották s le 
tisztséget tölti be újból négy éve már. Fe
lesége: Horváth Anna 1913-ban halt meg. 
Négy gyermekük van.

? FERENCZY GYULA földbirtokos * 1869 
június 18-án Cséren. Iskoláit Nagygerezs- 
den végezte, ezután a gazdálkodói pályá
ra lépett. ,1902 óta önállóan vezeti '45 
holdas birtokát. ,A községnek régi, tekin
télyes tagja. 1902 óta tagja az ipartes
tületnek és az iskolaszéknek. A háború 
alatt a 18-ik gy. ezrednél teljesített 'ka
tonai szolgálatot. Bátyja: Ferenczy Jó
zsef vele együtt gazdálkodik. 1920-ban 
vette el Váraljai Idát. '

t  KIRÁLY JÁNOS gazdálkodó * 1869- 
ben Cséren. Nagygerezsden végezte isko
láit, majd édesatyja mellett kezdett gaz
dálkodni, melyet 25 éve egyedül űz '32 
holdas birtokán. A közs. képv. t. régi 
tagja és 1̂914—1916-ig a község bírája 
is volt. Ĵ ’elesége; Molnár Lina. Négy 
gyermeke van.

CSORNA.

Kivonat Drinóczy György csornai ka
nonok «Böngészet Sopronmegye ismere.- 
tében» című kéziratos munkájából (1830— 
1847.).

«Haas Mihály Baranya megye leírásá
ban egy jegyzetben azt mondja, hogy 
Csorna a rómaiak alatt «Mursella»-nak 
neveztetett.

1180. Birtokos volt gróf Csornai Lő
rinc az Oschl nemzetségből, kinek két 
fia, István és Lőrinc itt a premontrei 
rendnek klastromot építettek, s a Szent 
Mihály főangyal prépostságát alapílolták.

n i5 .  Összeiratván az ország adó alá.

Csornán Herceg Eszterházy részéré 77 
jobbágy és 2 zsellér házakhoz tartozott 
2040 mérő alá való föld, 510 kaszás rét, 
a prépostság részére 29 jobbágy és 4 
zsellér házakhoz 744 mérő alá való föld, 
742 kaszás rét, s már akkor Csorna 
mezőváros volt.

1717. Azon által adó lajstromban, mely 
mellett az 1702 évben Jany szerémi püs
pök és Schöllingen Ferenc pemeci apát 
között kötött egyezség következtében a 
csornai prépostságban található ingósá
gok általadattak Plód Rajmund csornai 
szerzetesnek, említtetik a rábaközi bil- 
likom vagy ivópohár, melyről az tarta
tott, hogy ezt a magyarok, mikor ki
jöttek Ázsiából, onnan magukkal hozták. 
Ezen bitlikom kövesedet! szölőtöhöl Ké

szült, s ezüstbe volt foglalva. Láthatni 
ezen billikumot mai napig is az Eszter
házy herceg ritkaságainak tárában, hova 
azt Kemeniczky prépost ajándékozta.

1733. évben nyittatott Csornán a gram
maticalis iskola, melynek 1774-ben há
rom osztályai voltak. A felsőbb osztály
ban 8, a középsőben 7, az alsóban pe
dig 14 tanulók számíttattak.

1790-ben a nagy uccában tűz támadván, 
majd az egész város leégett. Áldozatja 
lett a lángoknak a Convent is a hozzá
tartozó templommal együtt, a plébánia 
Szent Ilona-temploma is. Anyakönyve 
szintén elégett, s a jelen csak a tűz óta 
létezik.

Templom a városban csak egy vagyon, 
mely a bold. Szűz mennybevitele em
lékének van szentelve. Ez a premontrei 
szt. szerzetnek, s szt. Mihály, prépostsá- 
gának tulajdona. Ezt 1658 táján Szent- 
tamássy Máté prépost építtette. Tornyát 
1785-ben Kemeniczky prépost rakatta, 
rézzel pedig az előbbi jóval magasabb 
tornyot alacsonyabbra véve Gyöngyössy 
Pál födette 1834. Ezen templom 1790- 
ben leégett, tornya épen maradván.

A plébánia régi, mert már 1285-ben 
a győri káptalannak azon bizonyítványá
ban, melyet az Oschl nemzetségből való 
Móricz gróf végrendeletéről kiadott, em
líttetik János, a csornai szt, Ilona temp
lomának plébánosa.

A plébániának nincs temploma, mert 
a szt. Hona templom, mely a plébánia
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kert északi oldalánál állott a sváb uc- 
cában, 1790 június 25-ikén leégett, 's 
ekkor, minthogy a szerzet II. József által 
eltörölve volt, a szerzet temploma befö- 
dettetett, s a plébániának használatra 
átengedtetett, s a prépostság 1802-ben 
visszaállitatván, a mai napig is megen
gedi a plébániának a templom haszná;- 
latát.

1679-ben csornai prépost Jány Ferenc 
pécsváradi apát és szerémi püspök. Ez 
telepített meg némely németeket 1701. 
évben Csornán, akik a sváb uccát épí
tették. Gyarmathoz is mintegy 40 német 
gazdát szállított.

1722-ben csornai prépost Wratszlavszky 
Richárd, Csornán gyógyszertárt állított, 
s ez volt az első Rábaközben.

1733-ban Berthodeiszky Zsigmond csor
nai prépost a rábaközi ifjúságot egy 
fogadott tanító által, kinek asztalt adott 
és 30 forint esztendei fizetést, taníttatta

Csorna neve régi iratokban Scheida, 
Schirna, Czorna, Zorna, Chorna,, Tsorna 
neveken fordul elő; lehet, hogy Oschl 
ispán egyik fia, Sur után neveztetett 
Surnának, később Csornának, vagy az 
alapítás idejében itt székelt szláv ere
detű népek nevezték Cherna, Cserna-nak. 
s ebből lett Csorna.

*

A mai Csorna örvendetetesen fejlődő 
járási székhely közel 9000 lakóssaü. Elemi 
iskolája mellett polgári fiú- és leányis
kolái is vannak, Csorna a premontrei 
kanonokrend székhelye is.

Néhai AKOTS GYULA, a királyi gőz
malom tulajdonosa. Gőzmalma 1906-ban 
épült fel. Napi teljesítménye két vaggon 
őrlemény. Vám és kereskedelmi őrlést 
végez. A család birtokában cca. 25 éve 
van. Néhai Akóts Gyula 1912—1913-ban 
építette fel Csorna villanytelepét, mely 
azóta ellátja a nagyközséget villanyáram
mal. Volt megyei törvh. tag,  ̂községi képv. 
és 1916-ban bekövetkezett haláláig részt- 
vett a megye minden kultúrális é̂s haza
fias megmozdulásában. Fia, néhai ifj. 
Akóts Gyula 1919-ben a kommun alatt 
tevékenyen résztvett az ellenforradalom
ban, amiért 1919 június 19-én 'mártír 
halált halt, a vörösök kivégezték. A ma
lom jelenlegi tulajdonosa kulini dr*. Nagy

Károly ny. főszolgabíró, akinek felesége 
Akóts Ilona, az ev. nőegylet elnöknője, 
örökölte a malmot.

AUT. ORTH. IZR HITKÖZSÉG. 1852- 
ben még a farádi hitközséghez tartozott 
a csornai imaegyesület, melynek Fará- 
don 12, Csornán 37 tagja volt. 1853-ban 
alakult meg a csornai hitközség, melybe 
a farádi tagok is beleolvadtak. Ugyan
ekkor építették fel első imaházukat. A 
következő évben nagyobb templomot épít
tetett a hitközség, mely a mai napig is 
fennáll. Az izr. szentegylet 1885-ben léte
sítette a zsidőtemetőt Csornán. A hit
község első rabbija Freider Náthán, utó
da I^ohlmann Náthán. Az első hitköz
ségi elnök Gestetner Sámuel volt. Isko
lája 1865-ben létesült és 1866-ban épült 
fel. Jelenlegi elnöke Deutsch Mór, rabbija 
Kohn Farkas kerületi rabbi.

Df. BARTOS KAROLY községi orvos * 
1902-ben Sopronban. Középiskoláit ugyan
ott, egyetemi tanulmányait Budapesten 
végezte, 1926-ban avatták orvossá. Pá
lyáját Sopronban kezdte, majd Gyömö- 
rén volt h. körorvos, két évig pedig a 
pécsi Erzsébet-klinika belgyógyászatán 
működött, 1929 októberében választották 
meg községi orvossá Csornán. A csornai 
Vöröskereszt e. titkára, orvosi szaklapok
ban cikkei jelennek meg. Felesége: Kova- 
csics Mária.

BÁRSONY KÁLMÁN állami polg. isk. 
tanár * 1892-ben Kapuvárott. Diplomáját 
a polgáriiskolai tanárképző főiskolán, Bu
dapesten szerezte meg. Csornán 1923 óta 
mint a polg. isk. magyar nyelv és törté
nelemszakos tanára működik és részt- 
vesz a leventék elméleti oktatásában is.

A mozgósításkor bevonult a 13-ik h. 
gy. ezredhez, 1915-ben orosz fogságba 
került, ahol a kommun alatt mint túszt 
fogvatartották és 1922 aug. 10-én mint 
cseretiszt jött haza. T. hadnagy. Felesé
ge: Hants Mária. Két leánygyermekük 
van.

BERGER TESTVÉREK gabona- és ter
ménykereskedők. A cég 1790-ben Ber
ger Mátyás által alapíttatott és ma már 
a negyedik generáció vezeti. Eddigi tu
lajdonosai: Berger Mátyás, Ignác, Lipót. 
József és Miklós. Üzletköre kiterjed az 
egész környékre és exporttal is foglal
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kozik. Berger Ignác * 1857-ben Csornán. 
A cég kötelékébe 1888-ban lépett. Volt 
megyei törvh. b. tag, községi képv. t. 
tag, a csornai kereskedők egyesületét 5 
alapította meg. Berger Lipót 1864-ben 
* Csornán. A cég kötelékébe 1876-ban 
lépett. Berger József 1892-ben * Csor
nán és 1909-ben lépett be a céghez. A 
világháborút a 76-osokkal az orosz és 
olasz fronton harcolta végig. Az ezüst 
és bronz Signum Laudis a kardokkal. 
I. o. vitézségi érem és a Károly cs. k. 
tulajdonosa. T. főhadnagy. Tagja a me
gyei törvh. h-nak és a kereskedelmi és 
iparkamarának. Berger Miklós * 1893- 
ban Csornán. 1911-ben lépett a céghez. A 
világháhorút végigkúzdötte.

Dr. kovácsvágási BODNÁR BÉLA ügy
véd, vármegyei tb. főügyész. A család a 
nemességet II. Ferdinánd királytól kapta 
és Abaujvármegyéből származik. Atyja 
főgimnáziumi tanár és t'ankönyvíró volt. 
nagy atyja ref lelkész és egyházi író. Ö 
1887-ben Hajdúböszörményben *. Közép
iskoláit Debrecenben, egyetemi tanulmá
nyait Kolozsvárott végezte. Pályáját Ma
rosvásárhelyen a törvényszéknél kezdte 
meg és nyolc évi szolgálat után 1920- 
ban Sopronban mint királyi ügyész vonult 
nyugalomba. Ugyanakkor telepedett le 
Csornán és nyitotta meg ügyvédi irodá
ját. 1922-ben nyerte a tb. ügyészi és 
1929-ben pedig a tb. főügyészi címet. 
1922-től tagja a megyei törvh. h-nak.

Ifj. BÖRZSEI JÁNOS ny. {lonvédtiszt- 
helyettes * 1890-ben Győrött. Öt reált 
és a hadapródiskola négy tanfolya,mát 
Pécsett végezte, ahol érettségit is tett. Ka
tonai pályáját a 18-as gy. ezrednél kezd
te meg 1911-hen, majd a világháború- 
han az orosz fronton harcolt és két íz
ben megsebesült. Később a román és 
olasz frontra vezényelték a 13-ik gy. 
ezreddel, ahol ismét kétszer megsebesült. 
Kitüntetései: I. o. ezüst, II. o. ezüst és 
bronz vitézségi érmek, II. o. porosz kir. 
vaskereszt. Károly cs. k. ,és sebesülési 
érem. A kommun alatt az ellenforrada
lomban vett részt, majd Szegedre mene
kült a vörösök elől és a nemzeti hadse
reg tagja lett. 1920—1921-ben a wieni 
követséghez osztották he és azóta a hon
védközigazgatásnál teljesített szolgálatot.

1934-ben betegsége folytán nyugalomba 
vonult. Felesége: Édelmayer Gizella. Egy 
fia van. '

CZÉBÁN PÁL ny. százados földbirtokos 
♦ 1882 jan. 23-án Felsőpulyán. Közép
iskoláit Sopronban végezte és 1904-ben 
avatták tisztté. Pályáját a 18-ik gy. ez
rednél kezdte meg, majd Désre a 32-ik 
h. gy. ezredhez került és a világháború
ban mini f. hadnagy vett részt és Prse- 
mysliné! orosz fogságba került, ahonnan 
1918 júniushan tért haza. Ugyanakkor 
nyugalomba vonult századosi rangban s 
azóta gazdálkodással foglalkozik.

CSORNAI FRONTHARCOS SZÖVET
SÉG. 1931 február havában alakult. Első 
elnöke dr. Szántó Gyula ny. .járásbíró. 
ügyvéd volt. Alelnöke Bács Ferenc vám
tiszt. Jelenleg több mint 300 tagja van. 
Kulturális működést fejt ki, több műked
velő előadást rendez. Évente több mint 
300 pengő értéket oszt el a frontharcos 
szegények között. Vezetősége: Horváth 
Lajos kereskedő, vezetőtiszt. Lovász Sza
bó Ferenc adótiszt. Szilágyi János köz
ségi számvevő. Kutas Antal drogéria tu
lajdonos, stb.

CSORNAI GÖZTÉGLAGYÁR. Kokas Fe
renc és Társai. 1884-ben alakult Kokas 
Ferenc által. Schönberger Károly 1904- 
ben társult be az üzembe, melyet stabil 
gépekkel és iparvágányokkal szerelt fel. 
Az üzem két helyen fekszik, az egyik a 
Solymossy-út mellett, a másik a szom
bathelyi országút mellett. Átlagosan 200— 
220 munkást foglalkoztat. A vállalat fali
téglát és cserépárúkat gyárt, melyeket 
az egész országba szállít. A cég tulajdo
nát képezi a szabadalmazott «Rapid tég
la». melyet kizárólagosan ő hoz forgab 
lomba. 1901-ben bronz éremmel tüntet
ték ki a soproni várm. mezökiállításon 
és 1904-ben aranyérmet nyert a soproni 
iparkamarai kiállításon.

Dr. SCHÖNBERGER GYULA téglagyár 
tulajdonos, * 1894-ben Agyagoson. A fő
gimnáziumot Szombathelyen végezte, majd 
egyetemi tanulmányait Budapesten, Mün
chenben és Berlinben folytatta. 1921-ben 
avatták jogi doktorrá, ezt megelőzően vé
gigharcolta a háborút a tüzéreknél és 
mint tüzér f. hadnagy szerelt le. A ro
mán és olasz frontokon megsebesült. Ki
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tüntetései: Signum Laudis a kardokkal, 
a Károly cs. k. és a sebesülési érem.
1924-ben atyja halála után vette át a 
gyár vezetését A községi képv. t. és szá
mos egyesület tagja. Felesége: Ring Mar
git. Két leánya van.

CSORNAI JÁRÁSI IPARTESTOLET. 
1894 ápr. 22-én alapfttatott néhai Hajas 
Gyula járási főszolgabíró kezdeményezé
sére. Az akkori vezetőségnek és neki kö
szönhető az ipartestület létesítése. Alz 
első ideiglenes elnök Pulman János kő- 
mivesmester volt, majd néhai id. Frand 
Károly kékfestőmester, Pavelka Mihály 
gombkötő, Reer Vince mészáros és ven
déglős, Marlincsevics Károly nyomdatur 
lajdonos, Ecker Jenő asztalos és Tászler 
Gyula kőfaragómester követték az elnöki 
székben A jelenlegi elnök ' Dreisziger 
Nándor, hentesrmészáros és vendéglős, 
Az ipartestűletet munkásságában nagy
ban elősegítette a premontrei prépost ál
dozatkészsége, aki ingyen helyiséget bo
csátott rendelkezésükre és Sugár Sán
dor nagybérlő anyagi támogatása. A tes
tület ma már jelentős tényezője a köz
ségnek. 1901-ben vásárolta meg jelen
legi székházát s ugyanez évben alapítot
ták meg az elaggott és munkaképtelen 
tagok segélyalapját. Tagjai létszáma 900 
—1000 között van. Első kiállítását 30 éves 
fennállásuk alkalmával 1924-ben tartot
ták meg nagy sikerrel.

CSORNAI KERESKEDŐK EGYESÜ
LETE. 1894^ben alakult Berger Ignác. 
Réhberger Sándor, Klein Izidor, néhai 
Réhberger Mór, Halász Vilmos. Franki 
Sándor, néhai Laffer József stb. akkori 
kereskedők kezdeményezésére. Elnöke: 
Réhberger Márton fa- és terménykeres
kedő, alelnöke: Rozsos Béla és Papp Gé
za. Pénztáros: Kovács Pál, háznagyok: 
Klein Elemér és Kokas Antal, könyvtáros 
Papp László, jegyző: Fleischmann Miklós. 
Tagjai száma 120.

CSORNAI SPORT EGYESÜLET. 1929̂  
ben alakult Varga Ferenc, Krug Mihály 
és Király József kezdeményezésére. 1930- 
ban neveztek be a győri kerület 11. alosz
tályába, melyben azóta megszakítás nél
kül résztvesznek. Ez évben másodszor 
kerültek a második helyezésre. Elnök: 
Ráth Endre nagybérlő, társelnök: Schön

berger Gyula dr. téglagyáros és Varga Fe
renc vaskereskedő. A futball szakosz
tály vezetője Klein Elemér fűszerkeres^ 
kedő. Tagok száma meghaladja a 100-at. 
1932-ben építették föl a sportpályát.

DEUTSCH JÓZSEF magánzó ♦ 1855- 
ben Kónyban. Középiskolái elvégzése után 
mint biztosító kezdte működését, majd 
1879-ben a csornai járásbírósághoz Ke
rült mint díjnok, később h. iktató lett. 
Ezután ügyvédi irodában dolgozott, utá
na pedig a Kokas-, majd az Akóts-féle 
malomban mint könyvelő működött. Ez
után a Társasági borüzlet könyvelője 
lett. 1883 óta mint az izr. hitközség jegy
zője is működik. Fia: Dombos Jenő t. 
hadnagy, a Schűtzei^gyár cégvezetője, 
másik fia. Dombos Béla szintén végigküz- 
dötte a háborút, még egy fia és két leá
nya van.

DEUTSCH MÖR építkezési és tüzelő
anyag kereskedő. Cégtulajdonos Németh 
Lajos. 1908 június havában alapították a 
céget, mely előbb társáscégként műkö
dött; 1928-tól pedig a fenti néven a cég- 
tulajdonos kezelésében. A cégalapító 
résztvett a hitközség vezetésében mint 
annak több ízben megválasztott alelnöke 
és elnöke, fia, Németh Lajos résztvett a 
világháborúban és két évig volt orosz 
hadifogságban. Tartalékos zászlós. A má
sik fia, Mihály, orvos, Zoltán fia pedig 
Pápán fakereskedő.

DREISZIGER NÁNDOR hentes, mészá
ros és vendéglős. * 1869-ben Rábapor- 
dány*ban. Kora ifjúságától kezdve műkö
dik szakmájában. 1901-ben telepedett le 
Csornán és azóta mint önálló hentes, mé
száros és vendéglős működik. Községi 
képv. Öt éve elnöke az ipartestületneW. 
melynek 20 évig elöljárója volt.

DRINGLER JENŐ gabona- és termény- 
kereskedő * 1903-ban Győrött. Ugyanott 
tett kereskedelmi érettségit, majd a 
Strasser és König cég kötelékébe lépett.
1925-ben vette át fenti cég csornai kiren
deltségének vezetését, melyet 1930-ig, a 
cég megszűnéséig vezetett. Ekkor önálló
sította magát mint gabona- és termény
kereskedő. 1931-től a Futura részére bi
zományi üzleteket is közvetít. Üzlete vá
sárlásai kiterjednek az egész megyére, 
eladásai pedig külföldre, Ausztria, Olasz
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ország, és Svájcra szólnak. Az egységes 
párt választói, és a kereskedők e. tagja.

DOBO LAJOS, a Dobó Testvérek rövid
áru nagykereskedők cégtulajdonosa * 
1892-ben Csapodon. Iskolái után a ke
reskedelmi pályára lépett. 1913-ban be
vonult a pozsonyi 13-ik gy. ezredhez. A 
világháborúban az olasz fronton megse
besült és 1918 novemberében mint őr
mester szerelt le. 1919-ben alapitotta üz
letét, melyet azóta vezet.

EHRENWEHRT HUGÓ rk. elemi isko
lai igazgató * 1882 febr. 1-én Felsőőrön. 
Középiskoláit és a tanitóképzőt Felsőlö- 
vön végezte és 1901-ben nyerte okleve
lét. 12 évig Csepregen mint oszt. tanító 
működött, 1913 óta pedig mint ig. ta
nító Csornán tanít. A világháborúban a 
83-ik gy. ezreddel 36 hónapot az orosz 
fronton töltött. Leventeoktató, az iparos 
dalárda karnagya, az rk. ifjúsági e. el
nöke, az iparosok zenekarának megszer
vezője és karnagya.

ÉLŐ FERENC ny. táblabíró * 1856- 
ban Csornán. Középiskoláit Sopronban 
végezte, majd jogi tanulmányainak be
fejezése után Sopronban a bírói pályára 
lépett. Működött Kapuvárott, Zalaeger
szegen, Sárváron, majd 1891-ben a kir. 
táblához tanácsjegyzővé nevezték ki, 
1892-ben lett törvényszéki bíró és 1909- 
ben királyi táblabírói címet nyerte, 1920- 
ban vonult nyugalomba. 17 évig volt 
vizsgálóbíró.

FARKAS SÁNDORNÉ, szül. Hackstock 
Teréz oki. községi szülésznő. Sopron'- 
ban született. A szülésznői tanfolyamot 
1920-ban Szombathelyen végezte, utána 
négy évig az ottani bábaképzőn mint osz
tályos szülésznő működött, 1924-ben vá
lasztották meg Csornán helyettes és 1926- 
ban községi szülésznővé. A kórházban is 
működik. A Stefánia csecsemővédő egy
let működő, a kath. kör és nőegylet 
tagja.

Ozv. FEKETE FERENCNÉ cenientárú- 
gyártó és építésanyagkereskedő. Néhai 
férje 1864-ben született. A kőmívesmes tér
ségét kitanulva abban 1891-ben Csornán 
önállósította magát. Később alapította a 
cementárúgyárát és építésianyagkereske- 
dését Az iparteslülelnek több éven ’át 
vezetőségi tagja volt és több társadalmi

egyesületben résztvett. 1913-ban halt 
meg, azóta özvegye vezeti az üzletet. Fia, 
Ferenc, oki. gépészmérnök, a világhábo
rúban a 13-ik h. gy. ezred f. hadnagya 
volt és súlyosan megsebesülve hősi ha
lált halt Leánya, Teréz, Kontor Ferenc 
rábapordányi főjegyző felesége.

FÉNESZ MIHÁLY ny. Máv. állomásve- 
zetö * 1872-ben Gyirmóton. Katonai szol
gálatát letöltve 1896-ban lépett a Máv. 
kötelékébe. Működött Tüskeváron, Deve- 
cseren, Strém községben. Ménfőn és Szil
sárkányon, utóbbi három helyen mint ál
lomásvezető. 1933. május 1-én nyuga
lomba vonult, Csornán telepedett le. A 
Ferenc József emlékéremmel tüntették ki 
szolgálata alatt. 11 gyermeke van.

Ozv. FRANKL SIMONNÉ vegyes- és rö- 
vidárúkereskedő. A céget 1860-ban édes
atyja, Konrád Ignác, Cirákon alapította, 
majd férje, Franki Simon, Csornára he
lyezte át 1918-ban s 1929-ben bekövet
kezett haláláig vezette. Azóta özvegye, 
szül. Konrád Emilia vezeti az üzletet. A 
forradalom alatt üzletüket és lakásukat 
teljesen kifosztották a kommunisták. Há
rom gyermeke van.

GALLÄCZ ÖDÖN rk. tanító * 1887-hen 
Pinnyén. Középiskoláit Sopronban, a ta
nítóképzőt Győrött végezte. Pályáját 1906- 
ban Hoszúhetényben, Fertőszenlmiklóson 
és 1914-től kezdve Csornán folytatta ta
nítói működését. Az ifjúsági egyesület
ben, földműves énekkarban és levente 
egyesületben játszik tevékeny szerepet. 
A háború alatt a 18-kal az orosz fron
ton volt, 1915-beh fogságba került, ahon- 
1920-ban jött haza.

GERENCSÉR LÁSZLÓ, a «Bárány» ven
déglő tulajdonosa * 1896-ban Árpáson. 
Szakmáját Győrött tanulta ki, 1914-ben 
szabadult fel. Mint segéd Győrött és 
Csornán működött, 1928-ban átvette a 
a csornai Bárány-szállót és vendéglőt, 
melyet azóta vezet. Az iparosdalárda ven
déglőjében székel. Több társadalmi e. 
tagja. 1915-ben bevonult a 13-ik h. gy. 
ezredhez, az orosz, román és olasz fron
tokon végigküzdötte a háborút, 1918-ban 
olasz fogságba került, ahonnan 1919 év 
végén jött haza mint őrvezető, a bronz 
vitézség! érem tulajdonosa. Felesége: Né
meth Julianna.
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GESTETNER IGNÁC ÉS FIA, fűszer- 
nagykereskedők. 1791-ben Gestetner Li- 
pót alapította a ma már ötödik generáció 
kezében álló üzletet. Mint a prépostság 
bérlője került a család Csornára. 1845- 
ben az akkori préposttól, Gyöngyösi Pál
tól elismerő oklevelet kaptak működé
sükért. 1796-ban Gestetner Lipót a napó
leoni hadjárat céljaira nagyobb aido- 
mányt adott, mely tény az országos levél
tárban van feltüntetve. Gestetner Sámuel 
volt a csornai hitközség alapítója. Gestet
ner Izidor 1878-ban: * Csornájn, a cég kö
telékébe 1904-ben lépett be. A községi 
fcépv. t. és az izr. h. képv. t. tagja. G. Imre 
* 1887-ben Csornán. 1903 óta tagja a 
cégneh. Az izr. hitközség képv. t. és az is
kolaszék tagja.

GYŐRI ÁLTALÁNOS TAKARÉKPÉNZ
TÁR CSORNAI FIÓKJA. 1911-ben alakult 
a központ irányításával és azóta fokoza
tosan fejlődik az intézet. Elnöke, dr. 
Molnár Vilmos főorvos, ügyvezető ig.: 
Győri Aladár. Kizárólag takarékpénztári 
ügyekkel foglalkozik és üzletköre Csorná
ra és vidékére terjed ki.

GYŐRI ALADÁR takarékpénztári ügy
vezető ig. * 1884 okt. 2-án Alsólendván. 
Középiskolái elvégzése után 1908-ban lé
pett a takarékpénztár győri kötelékébe 
s 1914-től előbb a központban, később 
Csornán vezeti a fiókot.

GYCRO JÁNOS ny. Gysev. vasuli vál
tóőr * 1872-ben Cirákon. A Gysev. szol. 
gálatába 1895-ben lépett. Működött Vul- 
kapordányon. Szárazvámon, Gáloson, 
majd Csornán, ahol 1913-ban vonult nyu
galomba. Felesége: Crátler Anna. Fia: 
József, villanyszerelő-mechanikus végig 
harcolta a világháborút, megsebesült és 
több kitüntetése van. Felesége: Ivánko-, 
vies Gizella.

HAJABÁCS IGNÁC ny. kántortanító * 
1862-ben Esztergomban. Tanítói pályáját 
az esztergornmegyei Béla községben kezd
te, majd Szentistvánpusztán és több ál
lomás után Kistatán működött, ahol 30 
évi szolgálat után nyugalomba vonult. 
Hosszú tanítói pályája alatt nagy ér
demeket szerzett mint a magyar pedagó
gia lelkes közkatonája.

HALUZSÁN FERENC sütöde. Cégtulaj
donos Horváth Józsefné, szül. Barna Mar

git. 1917-ben alapították a céget, s azt 
néhai férje 1923-ban bekövetkezett halá
láig vezette. Azóta özvegye, aki 1924-ben 
Horváth József szállótulajdonoshoz férj
hez ment, önállóan vezeti. Három gyer
meke van.

HANTZ JÓZSEF ipartestületi jegyző ♦ 
1871-ben Csornán. Iskolái után az ipari 
pályára lépett, majd 1908-ban az ipartes
tület jegyzője lett s azóta működik ott. 
Az iparos társaskört alapította;. Több 
kultúrális egyesület tagja. A háború alatt 
a 13-ik gy. ezrednél teljesített szolgálat- 
tot. 25 éves működését díszközgyűlés ke
retében ünnepelte az ipartestület és egy
ben köszönetét szavaztak hosszú és ered
ményes munkásságáért.

HANTS LAJOS kéményseprőmester * 
1878-ban Kapuváron. Iparát dédnagyaty- 
jától örökölte és reá leszármazás útján 
szállott. 1903 jan. ll-től csornai kémény- 
seprőmester. Az önkéntes tűzoltó t-nek 
majdnem 25 évig volt a vezetője, a kath. 
kör választmányi tagja, a kéményseprői 
mesterjog 1700 óta van a családban.

HATOS ISTVÁN fűszer-, csemege- és 
ásványvizkereskedő * 1893-ban Bőrben. 
A kereskedelmi szakmát Győrött tanulta 
ki s mint segéd ott, Budapesten, Kas
sán működött. 1919-ben Csornán a zsidó
templom mellett megnyitotta üzletét, 
amelyet később az Erzsébet-ucca 5. sz. 
alá, saját házába helyezett. Az rk. hit
község, kath. kör, kereskedők e. választ
mányának tagja. A 76-ik gy. ezreddel a 
szerb, orosz és albán frontokon végig- 
küzdötte a háborút, egy ízben súlyosan 
Károly cs. kereszt és a sebesülési érem 
megsebesült s mint szkv. szerelt le. A 
tulajdonosa. Első felesége Weisz Mária 
1927-ben meghalt, második felesége: Ve- 
rebély Anna. Négy gyermeke van.

HEGEDŰS JÓZSEF községi bíró * 1882 
nov. 28-án Csornán. Gazdálkodással fog
lalkozik s 1919 óta önállóan vezeti bir
tokát. Volt képv. t. tag és 1930-ban köz
ségi bíróvá választották. A gazdakör vá
lasztmányi tagja. A gazdasági e. alelnöke.

OOFFMANN KÁLMÁN texUl és rövid- 
árú nagykereskedő * 1878-ban Marcai- 
tőn. A kereskedői tudást édesatyja mel
lett sajátította el és 1903-ban külföldi 
tanulmányút után alapította üzletét Csór-
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nán, József-tér 8. sz. alatt. Üzletének ve
vőköre Csorna és a község vidékére terjed 
ki. A vallási e. elnöke, a vármegyei törvh. 
b. és a községi képv. t. volt tagja. Fele
sége: Gróf Gizella. Négy gyermekük van.

HORVÁTH JÓZSEF, az Erzsébet-szálló 
tulajdonosa * 1888-ban Rábapordányban. 
A szabóiparban felszabadult, majd 1922- 
ben Csornán önálló lett és 1925-ig ve
zette üzletét. 1928-ban vette át a 12 ven
dégszobás Erzsébet-szállót. 1909-ben be
vonult a 9-es közös huszárokhoz, ame
lyekkel a világháborút is végigküzdötte 
az orosz, román és olasz frontokon. Egy 
Ízben megsebesült. A Károly cs. k. tulaj
donosa. Felesége: Barna Margit. Egy fia 
van.

HORVÁTH JÓZSEF cukrász és mézes- 
kalácsos * 1910-ben Csornán. Ugyanott 
tanulta ki iparát, amelyben 1927-ben sza
badult fel. Mint segéd több nagyobb 
budapesti cukrászdában fejlesztette szak
tudását, 1934-ben önállósította magát szü
lőfalujában. A budapesti kath. legény- 
egyletnek 5 évig aktiv tagja volt.

HORVÁTH LAJOS mezőgazdasági cik
kek kereskedő * 1892-ben Győrött, ahol 
érettségit tett, majd Fiúméban elvégezte 
a kereskedelmi akadémiát. Pályáját Fiú
méban a Ganz Danubius hajógyárban 
mint tisztviselő kezdte, és a mozgósításig 
működött. Ekkor bevonult a 18-ik gy. 
ezredhez, az orosz fronton megsebesült, 
majd fogságba került, ahonnan 1920 aug. 
havában szökött meg. Tartalékos had
nagy. Leszerelése után a Sopronmegyei 
Mezőgazdák Szövetkezetének Csornai fi
ókjának titkára, majd igazgatója lett. A 
szövetkezet megszűnésekor alapította mai 
üzletét, A frontharcos sz. vezető tisztje, 
a polgári lövész e., a nemzeti egységpárt 
alelnöke. Több hazafias és társadajmi 
ünnepélyen mint szónok működik közre. 
Az I. o. ezüst vitézségi érem, sebesülési 
és háborús emlékérem tulajdonosa.

simonyi és hőgyészi HÖGYÉSZY BÉLA 
ny. főszolgabíró, felsőházi póttag, föld- 
birtokos * 1870-ben Szilsárkányban. Köz- 
igazgatási pályáját 1894-ben kezdte meg 
mint vármegyei gyakornok, majd ugyanez 
év májusában mint szolgabíró Csepregre 
kapott beosztást. Működött Kapuváron, 
Csornán, ahol 1906-ban már mint fő

szolgabíró teljesített szolgálatot és 1919 
márc. havában vonult nyugalomba. Ez
után tevékenyen résztvett a vármegyei - 
közélet vezetésében. 1913-ban .igazgató
sági tagja, majd második, jelenleg első 
alelnöke a Sopronmegyei Takarékpénz
tárnak. Nagyatyja is már a közigazgatási 
pályán működött. Vasmegyének volt al
ispánja, majd 1874-től képviselője és csa
ládja 1848-ban telepedett le Sopronban.

babonyi és bérei dr. ISOÓ VIKTOR kir. 
közjegyző * Alsólendván. Középiskoláit 
Sopronban, egyetemi tanulmányait Bu
dapesten végezte. A doktorátust 1899- 
ben nyerte. Pályáját mint ügyvédjelölt 
kezdte meg, majd az ügyvédi vizsga le
tétele után mint közjegyző-helyettes Győ
rött és Zalaegerszegen működött. 1900- 
ban nevezték ki Csáktornyára közjegyző
vé, ahonnan menekülnie kellett és 1921 
óta Csornán kir. közjegyző. A várm, tör- 
vényh. b. tagja. A világháborúban a 11-es 
huszárokkal a szerb fronton mint népf. 
hadnagy küzdött. Két leánya van.

ISTENI MEGVÁLTÓ LEÁNYAI. 1876 
óta áll fenn az elemi és az ovóda. 1925- 
ben a polgári iskolát létesítették. 1902- 
ben 12 árvával megalapították az árva
házat, mely ma mint internátus műkö
dik. Az elemi iskolában hét okleveles 
tanítónő, a polgári iskolában öt tanár
nő, az ovódában két óvónő és két dajka 
működik. Az összes iskolaág igazgatója, 
az esperes, hitoktató Dalos Ferenc káp
lán. Főnöknő: Posch Mária Lioba. A 
rendtagok száma 20.

JAKAB BÉLÁNÉ, szül. Szarvas Rozália 
oki. községi szülésznő. Budapesten szü
letett. A szülésznői tanfolyamot Szom
bathelyen végezte el 1926—27-ben és az 
oklevél elnyerése után még ez évben 
Csornán községi szülésznővé választották. 
A csornai közkórházban is működik. Fér
je kőművesmester, a világháborúban 
előbb a 12-ik, majd a 71-ik gy. ezred
ben az orosz fronton küzdött. Kétszer 
súlyosan megsebesült s mint őrvezető 
szerelt le. A II. o. ezüst vitézségi éremmel 
tüntették ki. Két gyermekük van.

Dr. JÁKÓ FRIGYES fővárosi tejüzem 
csornai fiókjának vezetője * 1898-ban 
Budapesten. Vegyészmérnöki doktorátust
1926-ban Bécsben nyerte, n  mérnöki ok
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levelei pedig Prágában. Pályáját a Gumi
gyárban kezdte meg, majd 1926 óta a 
fővárosi tejüzem csornai fiókjának ve
zetője. A vezetése, alatt álló fővárosi tej
üzem csornai fiókja , 1925-ben létesült. 
1930-ban kezdték a vajfeldolgozást. A 
vajat Budapestre küldik. A telep 46 al
kalmazottal dolgozik.

Vitéz dr. KERÉNYI ALADÁR tb. v. m. 
tiszti főorvos, járási tisztiorvos. * 1890- 
ben Budapesten, ahol középiskoláit es 
egyetemi tanulmányait is végezte. 1914- 
ben avatták orvossá. Pályáját a 6-ik sza
badkai gy. ezrednél mint tényleges hon
védorvos kezdte meg, majd három évig 
a budapesti új .Szent János-kórházban 
működött, hat évig pedig Szilbáp volt 
orvos. 1928-ban választották meg járási 
tiszti orvossá, 1932-ben nyerte tb. vm. 
főorvosi címét, 1933-ban a belügyminisz
ter dicsérő oklevéllel tüntette ki. A vi
lágháborúban a szerb, orosz és olasz 
frontokon teljesített állandó szolgálatot, 
hat hónap kivételével, melyei egy ko
lera megfigyelőben töltött el. 1919 nov. 
havában mint szkv. főorvos szerelt le. 
Kitüntetései: Ferenc József rend lovag
keresztje, két Signum Laudis a kardok
kal, koronás ezüst érdemkereszt, II. o. 
vöröskereszt díszjelvénye, Károly cs. k.. 
magyar és német háborús emlékérem,. 
1929-ben avatták vitézzé, a járási vitézi 
rend hadnagya. 1931-hen dicsérő okle
velet nyert a vitézi rendtől, a nemzeti 
egységpárt és frontharcos sz. társelnöke, 
az Akció Katholika kultúrbizottság tagja, 
több előadást tart és nagy súlyt helyez a 
mentési tanfolyamokra. Felesége: szül. Ja- 
náky Irén, tevékeny részt vesz a Stefánia 
csccsemőegylel működésében, melynek tit
kára, több verse jelent meg különböző 
lapokban és egy kis egyfelvonásosát Ma
gas Diplomácia címmel a közelmúltban 
adták elő.

KIRÁLY IVÁN áll. polg. isk. tanár * 
1894-ben Bogyoszlón. Tanulmányait Sop
ronban és a budapesti tudományegye
temen végezte. Működését 1921-ben a pá
pai ref. kollégiumban kezdte meg, ahol 
három évig tanított. 1924-ben a pápai 
Faluszövetség kiállításának titkára volt. 
1925-ben Biharderecskén a polgári isko
lában lett tanár és még ez évben a mar

cali polgári iskolához nevezték ki. Utána 
Csornára került, ahol azóta mint termé
szetrajz és földrajzi szakos tanár műkö
dik. A' világháborút az orosz és olasz 
frontokon a 4-ik tüzérezreddel harcolta 
végig és mint tartalékos tüzérhadnagy 
szerelt le. Az ezüst és bronz Signum Lau
dis, Károly cs. k. és emlékérem tulajdo
nosa. Felesége: Jászai Gizella oki. taní
tónő. Két gyermeke van.

kisfalud! KISFALUDY KÁROLY föld- 
birtokos * 1884 aug. 2-án Győrzámolyban. 
A híres Kisfaludy-család leszármazottja,. 
Kereskedelmi iskolai végzettsége után 
1915-től a csornai közkórház gondnoka 
volt, majd résztvett az ellenforradalom
ban, mely miatt menekülnie kellett. Az 
©Heaforradalom után Ráth Ferenc nagy
bérlővel és a többi résztvevővel a község 
nagy ünnepléssel fogadta az emigrációból 
való visszatérésüket. Felesége: csáfordi és 
potyondi Potyondy Mária. Két fiuk van.

KISS KÁROLY sütőmester és fűszer
kereskedő * 1901-ben Csornán. Az ipart 
és a kereskedelmi szakmát atyjának üz
letében tanulta ki és 1932-ben vette át 
édesatyja, néhai K. Kálmán 1900-han ala
pított sütőüzemét és fűszerüzletét, mely 
az Andrássy-út 29. sz. alatt van. A ke
reskedők egyesületének és a kath. kör 
választmányának tagja. Katonai szolgála
tot 1922—1924-hen tett s mint huszártize
des szerelt le. Édesatyja végigharcolta a 
háborút és a fronton szerzett betegségé
ből kifolyólag 1924-ben halt meg. Felesé
ge: Dotzamek Anna. Egy leányuk van.

KLAFSKY EMIL hentes és mészáros és 
állalkereskedő * 1898-han Mosonszentpé- 
teren. Ugyanott szabadult fel szakmájá
ban. Mint segéd Pozsonyban, Németor
szágban és Bécsben működött. 1924-ben 
Csornán önállósította magát. A husiparo- 
sok szakosztályának vezetőségi tagja, az 
ipartestűletnek válaszlm. tagja. A világ
háborút az 5-ös hidászokkal az olasz 
fronton harcolta végig, súlyosan megse
besült és mint szakv. szerelt le. A bronz 
vitézség! érem tulajdonosa. Felesége: IIusz 
Erzsébet. Két gyermeke van.

KLEIN IZIDOR lűszernagykereskedő. A 
cég 1886-ban alapíttatolt. Jelenleg fiai, 
Klein Andor és Elemér vezeti. Az ala
pító Klein Izidor 1860-ban *. Keresker



48 C sorna

delmi tanulmányait a szülői házban sajá
tította el. A Sopronmegyei Első Takarék- 
pénztár igazgatóságának és a községi kép
viselő t. tagja volt. Klein Elemér keres
kedelmi érettségi után a 19-es ezreddel 
vett részt a világháborúban, mint tarta
lékos f. hadnagy szerelt le. A Signum 
Laudis, a koronás emlékérem és a há
borús emlékérem tulajdonosa. Az üzlet 
vezetésében 20 éve vesz részt. Klein An
dor gimnáziumi érettségi után 1920-ban 
lépett a cég kötelékébe.

KOHN MÓR kész férfiruha és kalapárú- 
Cégtulajdonosok: Kovács Béla és Pál, 
Alapíttatott 1886-ban Kohn Mór által. 
1920 óta vezeti a céget Kovács Béla és 
Pál. A cég üzletköre Csorna és vidékére 
terjed ki.

Dr. KOKAS LAJOS igazgató főorvos * 
1868 ápr. 5-én Csornán. Középiskoláijt 
Sopronban, egyetemi tanulmányait Bécs- 
ben végezte. Orvosi diplomát 1886-ban 
nyert. Pályáját Bécsben és Budapesten 
mint kórházi alorvos kezdte meg. 1899- 
től Csornán működik és 1914-ben nevez
ték ki a kórház ig. főorvosává. A világ
háborúban három hadügyi kórház, Szany, 
Csorna és Szil teendőit látta el. Községe 
érdekében rengeteget tett. 13 artézi ku
tat létesített, átszervezte a tűzoltó tes
tületet, amelynek elnöke volt. Több szak- 
irodalmi cikket írt. Csorna község 1932- 
ben díszpolgárává választotta.

CSORNAI MARGIT KOZKÓRHÁZ. 4000 
öl magánterületen épült, világos, szel- 
lős és a modern kórház kívánalmainak 
megfelelően. Főépületében 120 beteg be
fogadására van hely. Pavillonjában 14 
ágy van, fertőzőpavillonjában nyolc be
teg részére van férőhely. Sebészeti és 
szülészeti osztályának vezetője dr. Ko
kas Lajos ig. főorvos.

KRAUSZ VILMOS szálloda, étterem és 
kávéház tulajdonos. Alapíttatott 1850-ben 
lés a család birtokában 60 éve van a szál
loda. Jelenlegi tulajdonosa 1879-ben ♦ 
Csornán. Szakmáját Budapesten tanulta 
ki s ott szabadult fel. Mint főpinoér Bé
késcsabán és Losoncon működött és 
1907-ben vette át a szálloda, étterem és 
kávéház vezetését. Több társadalmi egye
sület pártfogója és tagja. Szállodájában 
van az iparosifjak társaskörének, keres

kedő egyesületnek, futball e., izr. nő
egylet és filléregylet helyisége.

KULCSÁR ISTVÁN ny. ig. tanító ♦ 
1871-ben Hegykőn. Tanulmányai elvégzé
se után 1890-ben Fertőszéplakon kezdte 
meg tanítói működését, majd Vágón, 
Süttörön, Nagylózson, Kónyban és végül 
Kapuváron mint kántortanító, majd fő- 
tanító és a háború után ig. tanítói minő
ségben folytatta pedagógiai munkásságát. 
1933. január 1-én nyugalomba vonult s 
azóta Csornán él. A Kath. Népszövet
ségnek nyugalomba vonulásáig elnöke 
volt és résztvett a gazdasági e. megala
pításában. Felesége: Árky Ilona. Egy 
leánya van. Működése alatt többször ré
szesült felettesei elismerésében.

LAKATOS LÁSZLÓNÉ, szül. Lengyel 
Hermina oki. községi szülésznő. Szilben 
született. A bábaképzőtanfolyamot 1914- 
ben Szombathelyen végezte el. Még ugyan
ez évben Csornán mint községi fizetési 
szülésznő működött. 1915—1919-ig a ko
máromi kórházban szülésznő és műtősnő 
volt, ezért elismerő oklevélben része»- 
sült. 1921-ben választották meg Csor
nán községi szülésznővé. A Stefánia cse- 
csemővédő és a kath. nőegyletben fejt 
ki működést. Férje Csornán cukorkeres
kedő. Hat gyermekük van.

LAKNER IMRE vendéglős * 1892-ben 
Répceszentgyörgyön. A mészáros és ven
déglősipart 1909-ben atyja vendéglős és 
mészáros üzletében tanulta ki. Mint se
géd Pozsonyban és Pöstyénfürdőn műkö
dött és 1924-ben önállósította magát 
Csornán, amikor átvette a vasútnál lévő 
Ciszterer István beszálló vendéglőjét. A 
világháború alatt a 83-ik gy. ezrednél 
teljesített katonai szolgálatot. Felesége: 
Ciszterer Olga.

MAGASHÁZY ISTVÁN ny. ig. tanító 
* 1862 szept. 28-án Fertőszentmiklóson. 
Tanulmányai elvégzése után 1880 szep
temberében Vág községben kezdte meg 
működését, majd Szil, Vica, Egyházas- 
kecöl és Bágyog községekben folytatta 
pedagógiai munkásságát. 1920-ban vo
nult nyugalomba. Bágyogon megalapítot
ta a gazdakört, dalárdát és a Hangya 
szövetkezetét. A szanyi egyházkerületnek 
évig jegyzője, majd alelnöke volt, majd 
megírta annak történetét. Hosszú és
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eredményes működése alatt több elisme
résben részesült. A kath. kör tagja. Fe
lesége: nemeskéri Kiss Márta. Fia: Pál, 
a világháborúban orosz fogságba esett, 
ahol kivégezték.

MAGY. KIR. SELYEMTENYÉSZTÉSI 
FELÜGYELŐSÉG, Csorna. Több mint 30 
éve működik a községben, 53 györ-, Sop
ron- és vasmegyei község selyemtenyész
tési felügyelőség tartozik kerületéhez. Fel
ügyelője : Rónai István.

MARTON PÁL ny. csendőrtiszthelyet
tes * 1888-ban Karakón. Előbb a vendég
lősipart tanulta ki Jánosházán és a szak
mában Szombathelyen és Rudapesten 
több kávéházban működött. 1900-ben be
vonult a 83-ik gy. ezredhez és tényle
ges katonai szolgálatát letöltve, a csend
őrség kötelékébe lépett, ahol 1915-ben al- 
őrmesterré, 1918-ban a forradalom előtt 
másod o. őrmesterré és 1920-ban t. he
lyettessé nevezték! ki. Szolgálatot telje
sített Lajtaszentmiklóson, Lajtaujfalunés 
Sopronban. 1914-től kezdve Csornán mű
ködött és 1921-ben Ivánba került, majd 
Zsirán, Sopronban és Ágfalván a határ
őrség szolgálatvezetője volt. Innen Zala- 
lövőre helyezték el, majd Acsádon és 
Vasváron teljesített szolgálatot és nyu
galomba vonult 1933 okt. l~én. Műkö
dése alatt különösen az ellenforradalom 
leverésében szerzett nagy érdemeket. 
Több dicsérő elismerést kapott. 1931-ben 
a Csendőrségi Lapokban ellenforradalmi 
ténykedésért leírásával írt cikkével pá
lyadíjat nyert. A kath. kör tagja. Fele
sége: Tóth Ilona. Három gyermeke van.

MARTINCSEVICS KÁROLY nyomda- 
és könyvkereskedéstulajdonos * 186&-
ban Csáktornyán. Középiskolái után a 
könyvkötést és nyomdai szakmát tanulta 
ki s mint segéd Budapesten, Grázban és 
Münchenben dolgozott. 1892-ben önálló
sította magát Csornán. 1932 aug. 14-én 
a Kőszegen tartott iparos kongresszus 
díszoklevéllel tüntette ki. 1933 ápr. 2-án 
a Csorna és járási ipartestület díszel
nökké választotta. 1933 június 6-án a 
kereskedelmi miniszter mint 40 éve ön
álló iparost tüntette ki, 1925-től elnöke 
a Szent László egyesületnek, 1922-től 
pénztárosa a Győri Általános Takarék- 
pénztár Csornai Fiókjá-nak.

MÁTÉ ISTVÁN járási útbiztos * 1878- 
ban Kerkaszentmihályfán. 1899 ápr. 1- 
én tényleges katonai szolgálatra vonult 
be, majd elvégezte az altiszti iskolát s 
mint továbbszolgáló 1912 márciusáig a 
9í-ik közös h. ezrednél teljesített szol
gálatot. Ezután az útmesteri vizsgát le
tette és előbb Kapuvárott mint járási 
útmester működött, majd a mozgósítás
kor bevonult ezredéhez és azzal a ro
mán és olasz fronton harcolt, majd 
megbetegedett és 1918 augusztusában őr
mesteri rangban szerelt le. Ekkor fog
lalta el a csornai járási útmesteri hi
vatal vezetését. 1912-ben leszerelése al
kalmával dicsérő okiratban részesült. A 
Károly cs. k. tulajdonosa.

MÉSZÁROS JENŐ oki. építőmester * 
1906-ban Szanyban. Őt gimnáziumot Pá
pán, a felső építőipariskolát Budapesten 
végezte. Őt évig Pápán egy építőmesteri 
cégnél működött, majd 1931-ben építő- 
mesteri vizsgát tett és 1932-ben Csor
nán önállósította magát. A babóti eme
letes községháza és Győrmegyében Lász- 
lófy földbirtokos emeletes kastélyának 
építését mint felelős építő vezette, a csor
nai hangos mozi tervezője és felelős ve
zetője és 1934-ben a Soproni-úton három 
nagyobb méretű lakóházat épített. A köz
ség építési szakértője és az építési b̂  
tagja, az önkéntes tűzoltó t. segédtisztje.

MOLNÁR FERENC ny. csendőrt.-he- 
lyettes * 1887-ben Kóny községben. Tény
leges katonai szolgálata után 1912-ben 
lépett a m. kir. csendörség kötelékébe, 
ahol 1921-ben I. o. t. helyettessé nevez
ték ki. Hat évig őrsparancsnok volt, ahol 
két gyilkosság sikeres nyomozásáért di
csérő oklevelet kapott. 1923-től 1927-ig 
Csornán őrsparancsnok volt. Itt az egye
di gyilkosság felderítéséért részesült di
cséretben. Hosszas csendőrségi szolgála
ta alatt súlyos gyomorbetegséget szerzett 
és 1928 jan. 1-én csökkent egészségi ál
lapota miatt nyugállományba helyezték. 
Felesége: Ujj Mária. Egy fia van.

MAGY. KIR. ALL. POLG. FIÚISKOLA. 
1921-ben létesült és 1923-ban épült fel. 
Öt tantermes iskola. Tanulók létszáma 
200. Kétharmadrészben vidéki, egyhar- 
madrészben helybeli. Az iskolát a köz
ség építtette és úgy vette át az állaniii
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Három holdas földbirtokán gazdasági ok
tatást is folytatnak.

Dr. MOLNÁR VILMOS körorvos * 1874- 
ben Győrsövényházán. Középiskoláit Győ
rött és Pozsonyban, égyetemi tanulmá
nyait Budapesten végezte. Pályáját 1898- 
ban Csornán kezdte meg, ahol 1902-ben 
választották körorvossá. E melleit mint 
fogorvos is működik. A Győri Általános 
Takarékpénztár csornai fiókjának elnö
ke. 1914-ben bevonult a 13-ik gy. ez
redhez és mint ezredorvos az összeom
lásig teljesített szolgálatot. A koronás 
arany érdemkereszt, a vitézség! érem 
szalagján s a Vöröskereszt háborús em
lékérmének tulajdonosa.

NÁGL SÁNDOR vendéglős * 1891 okt. 
30-án Janafalván. A vendéglős és szál
lodásipart Budapesten a Pannonia-szállo- 
dában tanulta ki, majd Olaszország, 
Ausztria és Németország nagyobb szál
lodáiban működött. 1928-ban önállósítot
ta magát és kibérelte a csornai Erzsébet- 
szálló kávéházát, melyet ő vezetett be. 
1931 október óta a csornai Szent István- 
léri sörcsarnokot bérli. A csornai első 
vadásztársaság tartja itt összejöveteleit 
A szerb és orosz frontokon a 83-ik gy, 
ezreddel végigharcolta a háborút, fején 
és lábán súlyosan megsebesült és mint 
szakv. szerelt le. A bronz vitézség! érem, 
Károly cs. k. és a sebesülési érem- tu
lajdonosa. A Magyar Hét bizottságától 
kitüntető oklevelet nyert. Felesége: Ker- 
tay Mária. Két gyermeke van.

NÉMETH JÓZSEF polg. isk. igazgató 
* 1891-ben Vasváron. Középiskoláit Pá
pán, a tanárképzőt Budapesten végezte, 
ahol oklevelet 1913-ban nyert. Szombat
helyen a polg. fiúiskolánál mint tanár 
működött. 1933 szeptember óta a csornai 
polg. fiúiskola igazgatója lett. A világhá
borúban a 18-ik h. gy. ezreddel az orosz 
fronton harcolt, ahol fogságba esett, 
ahonnan 36 hónapi fogság után tért haza 
s mint t. főhadnagy szerelt le. A test
nevelési bizottság, a kath. kör,, lövész
egylet, tuberkolózis elleni e. választmá
nyának tagja, a csecsemővédő e. titkára.

NÉMETH JÓZSEF ny. GySEV váltófő-J 
vigyázó * 1869 oki. 18-án Csornán. A 
GySEV szolgálatába 1887-ben lépett. 1894- 
1894-től 1928-ban történt nyugalombavo-

nulásáig Csornán mint váltóőr teljesí
tett szolgálatot. 1910-ben pontos és meg
bízható szolgálatáért váltófővigyázóvá 
léptették elő. Felesége: Simon Anna, 1928 
ápr. 6-án halt meg. Három gyermeke van.

NOVAK DÉNES cementárúkészítő és 
kereskedő * 1868-ban Csornán. Itt ta
nulta ki a kőművesmesterséget, majd 
mint segéd Budapesten működött, ahol 8 
évig munkavezető volt. 1895-ben önálló
sította magát és azóta folytatja iparát. 
Építette a postát, a kapi, szárföldi isko
lákat, több magánházat stb. Az ipartes
tületnek 20 évig volt pénztári ellenőre, a 
kath. kör és iparoskör tagja. Iparát 1933- 
ban hagyta abba s azóta kereskedését 
vezeti. Felesége: Potyondi Mária, a kath. 
nőegylet és a kongregáció választmányi 
e. tanácstagja. Fia: József, a világhá
ború alatt mint 13-as hadnagy hősi bar 
iáit halt. 0 maga is három évet töltött 
a világháborúban.

PAYR GUSZTÁV bádogos és szerelőmes- 
ter, fürdőtulajdonos. * 1874-ben Pápán. 
Szakmájában Kapuváron szabadult fel, 
majd a kereskedelmi miniszter ösztön
díjával Németországban, Svájcban és 
Ausztriában bővítette ipari szaktudását. 
Tényleges katonai szolgálatot a 1,3-ik 
hadtest tábori tüzérezredénél teljesített. 
1899-ben Csornán önállósította magát. 
1932-ben építette meg a község téli és 
nyári strandfürdőjét, mely szépségénél 
fogva páratlan a környéken. Több kiál
lításon vett részt, ahol aranyérmet stb'. 
nyert. Nevéhez fűződik az ev. templom 
felépítése. A világháborút a 13-ik gy. ez
rednél három és fél évig teljesített ka
tonai szolgálatot. Számos köz és ma
gánépítkezés szerelő- és bádogos mun
káit végezte Csornán és vidékén,

PAPP GÉZA vas-, fűszer- és szénkeres
kedő, * 1873-ban Kistatán. Polgári isko
lái elvégzése után a kereskedői szakmát 
kitanulva 1900-ban Csornán mint fűszer
kereskedő önállósította magát és 1926 
óta két üzletet vezet. A háborúban srap
nellövést kapott Galíciában és mint rok
kant szerelt le. A várm. törvh. és a köz
ségi képv. t. tagja, és több társadalmi e. 
tagja, utóbbiaknak vezetője.

PÁRISI NAGYÁRUHÁZ. Ct.: Hoffmann 
Jakab, rőfös, rövidáru, divatárúház. 1903-
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ban Hoffmann Jakab alapította, aki a 
háború kitöréséig erősen fellendítette üz
letét. A háborús évek kevés visszaesést 
eredményeztek, de ma már ismét szép 
fejlődést mutat. Csorna és környékének 
egyik legtekintélyesebb cége. A ct. tagja 
a községi képv. t-nek, elnöke a kereskcr- 
dők e. textil szakosztályának és lelkes 
támogatója a csornai társadalmi és ha
zafias egyesületeknek.

Ifj. PÄSZLY SÁNDOR füszerkereskedő, 
* 1908-ban Amerikában(South-Beud). Ke
reskedői szakmát Csornán tanulta ki. 
1925-ben szabadult fel. Mint segéd Sop
ronban, Győrött és Szigetvárott dolgo
zott, majd 1929-ben kiment az Egyesült 
Államokba és ott Detroitban a Ford-mű- 
veknél és egy nagy árúházban működött. 
1932-ben visszatért Csornára, ahol meg
alapította fűszer- és csemegekereskedé
sét. Felesége: Kohajda Eszter. Egy gyer
meke van.

PILINGER JÁNOS ny. csendőrtiszthe
lyettes * 1887-ben Szentjakabfán. A I l
ik huszárezredhez 1908-ban vonult be, 
majd 1911-ben a csendőrség kötelékébe 
lépett, ahol 1917-ben törzsőrmesternek 
lett kinevezve. Működött Kismartonban, 
Ivánban. A világháborúban az orosz fron
ton, majd Magyaróváron működött, majd 
ismét a rajvonalban, az összeomlás után 
pedig Sopronbánfalván és Nyugatma- 
gyarország átadásakor a francia csapa
tok alatt teljesített bizalmi szolgálatot. 
1922 aug. 1-én Csornára került, ahol 
1929 máj. 21-én történi nyugalombavonu- 
lásáig működött. Azóta itt él és 1931 
június óta Purgly Pál uradalmi fajhorai- 
nak eladási üzletének vezetője. Csendőri 
szolgálata alatt több sikeres nyomozásá
ért feletteseitől kitüntetésben részesült. 
Felesége: Nagy Karolin.

PÖDÖR ISTVÁN községi főjegyző *
1877-ben Vica községben. Középiskoláit 
Kapuváron és Zalaegerszegen végezte, a 
jegyzői vizsgát Zalaegerszegen tette le 
1899-ben. Pályáját mint s. jegyző Vitnyé- 
den és Nagylengyelben kezdte meg, majd 
Csornán előbb harmad-, 1904-hen pedig 
adóügyi jegyző lett, 1915—1920-ig Szany- 
ban mint főjegyző működött. Ekkor visz- 
szahívták Csornára, ahol főjegyzővé vá
lasztották. Működése alatt épült a polg.

fiúiskola, kath. polg. leányiskola, község
háza, tűzőrség és kir. járásbíróság épü
lete, valamint 18 állami kislakás. Elnöke 
a levente e-nek, tűzoltó t-nek, az ipar
iskola b. alelnöke.

REHRERGER TESTVÉREK fa- és ter
ménykereskedők. Cégtulajdonos: Rehber- 
ger Sándor és Márton. Alapíttatott 1870- 
ben Rehberger Adolf és Ignác által, mint 
terménykereskedés és 1890-ben pedig fa- 
kereskedéssel bővítették ki. 1904-től van 
a mai tulajdonosok kezében. Üzletköre 
nemcsak a községre, hanem az egész já
rásra is kiterjed. R. Sándor 1871-ben * 
Jobaházán. 1886-tól áll a cég kötelékében. 
A Sopronmegyei Első Takarékpénztárnak 
ig. tagja. R. Márton * 1881-ben Jobahá
zán. A cég kötelékében 1904 óta áll. A 
kereskedők körének elnöke, a Sopron
megyei Első Takarékpénztár ig. tagja.

REITER ANTAL, m. kir. áll. pénztári 
főtiszt, a csornai adóhivatal főnöke * 
1892 aug. 4-én Kiskomlóson. Középisko
láit Temesvárott végezte, ahol 1911-ben 
tett érettségit. Utána a Temesvári Mű
malom rt.-nál kezdte meg pályáját, majd 
1913-ban állami szolgálatba lépett. 1917- 
ben Karánsebesen lett adótiszt, 1918l 
nov. 1-én Csornára került. 1924 márc. 
17-én nevezték ki pénztári főtisztté, 1933 
nov. 1. óta az adóhivatal főnöke. A vi
lágháborúban a 43-ik gy. ezreddel az 
orosz és olasz frontokon mint t. főhad
nagy harcolt és az összeomláskor szerelt 
le. A bronz Signum Laudis és a III. o. 
katonai érdemkereszt tulajdonosa. A va
dásztársaság tagja.

RÖNAI ISTVÁN m. kir. selyemtenyész
tési főfelügyelő * 1900-ban Nagyréten. 
Gimnáziumi érettségit Nyitrán tett. Pályá
ját a m. kir. selyem tenyésztési felügye
lőségnél Baján kezdte meg 1922-ben, majd 
Szolnokon működött és 1927 óta a csor
nai felügyelőség vezetője. 1918 februárjá- 
jában bevonult a 14-ik gy. ezredhez, 
majd a nemzeti hadsereg kötelékében is 
szolgált és mint hadapródőrmester sze
relt le. Felesége: Széles Ilona. Két gyer
meke van.

őri SÁRVÁRI BÉLA gabona- és ter
ménykereskedő, * 1901-ben Győrszent- 
mártonban. Középiskolái után a lisztvi
selői pályára lépett, majd a Futurának

4*
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csornai vezetője lett és 1923-ban önálló
sította magát. Cégét gyorsan megismer
tette és népszerűsítette a megyében, 
amelynek ma már egyik legjobban is
mert kereskedője. Állandó raktárt tart 
Szilben, Kapuváron és Beleden. A me
gye egyik legnagyobb külföldi szállítója, 
Községi képviselő. A családja régi ere
detű.

SCHWARTZ JÁNOS cukrászmester, * 
1893-ban Kőszegen, ahol 1916-ban szaba
dult fel, majd Svájcban és Hollandiában 
fejlesztette szaktudását, utána bevonutt a 
18-ik h. gy. ezredhez, volt az olasz és 
román fronton, majd kétszeresen meg
sebesülve 1916 végén orosz fogságba 
esett, ahonnan 1919-ben szökött meg. Ez
után a nemzeti hadsereg harmadik ve- 
gyesdandáránál 1926-ig mint cukrász és 
a tiszti étkezde szakácsa működött. A 
Károly cs. k., a sebesülési érem tulaj
donosa, a 11. o. ezüst vitézség! éremre 
fel lett terjesztve. 1926—1929-ig Berlin
ben, Budapesten és Szombathelyen dol
gozott, ekkor Csornán önállósította ma
gát s azóta vezeti jóhírű cukrászdáját.

SOPRONMEGYEI ELSŐ TAKARÉK- 
PÉNZTÁR CSORNAI FIÓKJA. 1875-ben 
alapíttatott a csornai fiók. Az anyainté
zet alapítói csornai részről Hegyfalusy 
Simon Vince, Sugár Sándor és Kiss Kál
mán voltak, a fiók a kapuvári központ 
hatásköre alá tartozik. Első alelnöke és 
a csornai fikó vezetője Högyészy Béla 
ny. főszolgabíró, az ig. tagjai dr. Franki 
Pál. dr. Isoó Viktor, Klein Izidor, Ráth 
Endre, Rehberger Márton, Rehberger Sán
dor és Weisz Mátyás. Igazgatója: Weisz 
Mátyás.

SUGÁR ÉS TÁRSA rádió és villanysze
relési vállalat. Ct. Sugár Árpád és Dobó 
Samu. 1929-ben alapíttatott. Villany, rá
diófelszerelés, villamossági cikkek, rádió 
és kellékek, varrógép eladásával foglal
kozik. Nevezetesebb munkái a csornai 
hangos mozgó és a csermajori áll. gaz
dasági iskola villamos szerelése. Dobó 
Samu ct. 1886-ban Csapodon *. Közép
iskoláit Sopronban végezte, ahol keres
kedelmi érettségit tett. 1913-ban belépett 
a Csornai Gőzmalom rt-hoz. mint köny
velő, majd 1927-ben igazgatója lett, 1929- 
ben társult a győri Sugár Árpád elektro

technikai céggel és megalapította a csor-t 
nai fiókot, melyet mint önálló társtulaj
donos vezet. Felesége: Frimm Irén. Egy 
leánygyermekük van.

SZABÓ JÓZSEF ny. máv. főkalauz, * 
1875-ben Faddon. A Máv. kötelékébe 1897- 
ben lépett, 1900-ban kalauzzá és 1903- 
ban főkalauzzá nevezték ki. 1918-ban bal
esetből kifolyólag nyugalomba vonult. 
1914-ben a csornai m. kir. selyemtenyész
tési felügyelőség vezetőjévé nevezték ki, 
majd a győri felügyelőségnél teljesített 
szolgálatot. Ezután bevonult, de később 
hivatalból felmentették és 1927-ig ve
zette a felügyelőséget. Az ellenforrada
lomban tevékeny részt vett. Felesége: Ma- 
rosy Ilonka. Egy leánygyermeke van.

SZEDERJESI GYÖRGY ny. csendőrt.- 
helyettes, * 1885-ben Nagy szeder jesen>
Tényleges katonai szolgálat után 1909 
okt. 1-én a m. kir. csendőrség kötelé
kébe lépett. Működött a besztercebányai 
szárnyparancsnokságnál, majd Sófalván, 
stb. 1917-ben helyezték át saját kérel
mére a soproni szárnyparancsnoksághoz 
tartozó oroszvári őrshöz, majd Cinfalván, 
Bükön, Ostffyasszonyfán működött, ez
után kinevezték tiszthelyettessé és a bal fi 
őrs helyettese lett. 1923-tól Csornán, majd 
Ostffyasszonyfán működött, innen Buda
pestre a Margit-körúti honvédfogházhoz 
helyezték, ezután Balfon, majd ismét 
Csornán és So pronbánfalván mint őrs- 
parancsnokhelyettes teljesített szolgála
tot. 1927 nov. 1-én nyugállományba ne- 
lyezték. 1916-ban és 1923-ban -dicsérő 
okirattal tüntették ki. 1928-tól 1933-ig 
mint prépostsági erdőőr működött. Fe
lesége : Galavits Anna.

TAKÁCS MIHÁLY ny. csendörtiszthe- 
lyettes. * 1878-ban Csornán. Tényleges 
katonai szolgálata után 1906-ban belé
pett a magy. kir. csendőrség kötelékébe. 
1911-ben őrmesterré, 1915-ben I. o. törzs
őrmesterré és 1920-ban tiszthelyettessé 
léptették elő. Jelentősebb állomásai: Püs
pökladány, Nagyvárad, majd a háború
ban két év a déli fronton, mint tábori 
csendőr. E szolgálatáért a bronz vit. 
éremmel tüntették ki. 1922-ben a sop
roni csendőriskolához került, 1924-ben 
pedig Beledre. Itt ment nyugalomba 1927- 
ben. Az 1925-ös rábakecöli árvíznél ta-
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nusított bátor magatartásáért dicsérő ok
irattal tüntették ki. Felesége: Hlavács 
Julianna. Három gyermekük van.

TÄSZLER GYULA kőfaragómester. *
1878-ban Vörösberényben. Csornán 1911- 
ben önállósitotta magát, mint szakkép
zett kőművesmester. Nagyobb munkái: 
községháza, járásbíróság, főszolgabiró- 
ság, kórházi építkezések, a temetőben ál
ló inártir emlékszobor, több magánépitke- 
zés stb. Az IPOSz-nak 10 évig volt társ
elnöke, a csornai ipartestületnek 12 évig 
elnöke és az rk. egyház vil. ein. Megye- 
hizottsági vál. t. A háború alatt a 19. 
gy. e.-nél teljesített katonai szolgálatot.

VARGA FERENC vaskereskedő. * 1895- 
ben Kemenesmagasin. A kereskedői pá
lyán Celldömölkön szabadult fel. Mint 
segéd Sellyén s Kaposváron dolgozott 
1919-ben jött Csornára, ahol előbb üz
letvezető volt az 1848-ban alapított Ko- 
kas-féle vaskereskedésben, majd társtu
lajdonos lett és 1924-ben önállóan vette 
át az üzletet. Neki köszönhető a S. 1. V. 
megalakitása, melynek ügyv. alelnöke. A 
Keresk. Egy. számvizsgáló biz. t.

VERÉB ISTVÁN cipőfelsőrészkészitő. * 
1903-ban Hidvégardón. Iparában Csor
nán, 1923-ban szabadult fel, majd Bécs- 
ben és Budapesten tovább fejlesztette 
magát szakmájában. Iparában saját ta
lálmánya van, mely a szakmára nézve 
nagy fontossággal bir és 107.679 sz. alatt 
van szabadalmaztatva. A szabadalom az 
osztrák és német szab. hivatalokban is 
patentirozva van. 1930-ban lett önálló 
Csornán, ahol üzletét 1934-ben kihővitette 
cipészkellékek eladásává/. Felesége: Schu- 
gel Sarolta.

VELIKI GYÖRGY sütőmester. * 1887- 
ben Krapteplicben. Iparában Zágrábban 
szabadult fel. Mint segéd Budapesten dol
gozott. 1916-ban Csornán önállósította ma
gát és azóta vezeti nagy péküzletét és 
műhelyét. Felesége: Kosztelni Anna.

VENESZ IMRE vendéglős. * 1862-ben 
Koroncon. A mészáros és vendéglősipart 
Győrött tanulta ki. önálló volt Koppány- 
ban és Gáloson. Csornán 1909-ben ala
pította vendéglőjét, melyet 8 éve veje, 
Edelmayer Árpád vezet. Veje 1899-ben 
* Csornán. Itt szabadult fel iparában. 
Budapesten, Sopronban, Győrött stb. se-

gédeskedett. A háborúban a 13. gy. e—el 
az olasz fronton küzdött, a Károly cskl 
túl.

WEISZ MÁTYÁS takarékpénztári igaz
gató, * 1884-ben Csornán. Iskolái után a 
bankszakmára lépett és 1901 óta áll a 
csornai fiók szolgálatában. 1919-ben ne
vezték ki a fióktelep igazgatójává. A há
ború alatt a kapuvári központ vezetését 
végezte.

WITTMANN SIMON nyersbörkereske- 
dő. * 1882-ben Farádon. Középiskolái 
után a kereskedői pályára lépett és 1922- 
ben vette át nagyatyja által a kb. 1850- 
ben alapított céget. Ezt megelőzően 1913- 
ban bevonult a 76-ik gy. e.-hez, végig
harcolta a háborút is, szerb fogságba 
került 1918-ban. ahonnan megszökött és 
mint tizedes, a Károly cs. k. és szóig. k. 
tulajdonosa szerelt le. Családja régi me
gyei család.

WILLHEIM ÁRMIN autó. gép, olaj és 
műszaki cikkek kereskedő, * 1891-ben Po- 
zsonymegyében. Katonai szolgálatot 1912- 
től, folytatva a háborúban, az összeom
lásig teljesített. Megsebesült és mint őr
mester, a bronz vit. é.. Károly csk. és 
seb. érem túl. szerelt le. 1923-ban Csor
nán alapította cégét, mely autók, motor- 
kerékpárok, cséplőgarniturák, ipari és 
mezőgazdasági gépek, benzin, olaj és zsi
radék áruk, vt. növény- és gyümölcsvé
delmi szerek eladásával foglalkozik. Szá
mos vezető gép-, olaj- stb. gyár kizáró
lagos képviselője a megyében.

WITTMANN KÁLMÁN fakereskedő, *
1879-ben. Iskolái után a kereskedői pá
lyára lépett. 1896-ban került Csornára, 
előbb üzletvezető, később társ, 1919 óta 
mint önálló kereskedő működik. A há
borút a mozgósítástól a 76. e.-del az 
orosz fronton küzdötte végig, mint szakv. 
1918-ban szerelt le.

ZÁMBÖ SÁNDOR rk. tanító, * 1891- 
ben Zákányban. A tanítóképzőt Pécsett 
és Szegeden végezte. Pályáját Törökbá
linton kezdte meg, majd Tahiban 7 évig 
volt. 1927-ben került Csornára, ahol azóta 
folytatja pedagógiai munkásságát. Az isk. 
kív. népm. biz. előadója. 1913-ban be
vonult a 44. e-hez, a háborúban a szerb 
fronton harcolt és megbetegedett. Fe
lesége: Hubeck Anna.
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ZITTENBARTH ÖDÖN járási kir. fő- 
állatorvos, * 1876-ban Herceghalomban. 
Középiskoláit és az állatorvosi főiskolát 
Budapesten végezte, ahol 1897-ben nyer
te oklevelét. Önkéntest évét a 6. honv. hu
szárezrednél töltötte. 1899-ben kezdte pá
lyáját hg. Metternich uradalmában, majd 
tatai körorvos lett, 1901—1911-ig Nagy- 
martonban járási m. kir. állatorvos volt, 
azóta Csornán m. kir. főállatorvos. Több 
szakcikket írt. A világháborút végig szol
gálta és mint főhadnagy-állatorvos sze
relt le. Az arany érdemkereszt és a ko
ronás arany é. k. tulajdonosa.

ZÖLLNER JENŐ oki. gépészmérnök. *
1880-han Jánosházán. Oklevelet a char- 
lottenburgi műegyetemen nyert. Mint 
mérnök Wienhen, Stockholmban műkö
dött. Majd Budapesten egy vegyészeti 
gyár oki. főmérnöke volt. ezután az As- 
beth pala rt. vezetője lett. Működött a 
jánosházi villamossági telepnél, 1924— 
28-ig Csornán saját gyára volt (Stern és 
Zöllner cég), 1928-ban alapította villany- 
és rádiószaküzletét és felszerelési vát 
lalatát. A háborút végigszolgálta, mint t. 
mérnök-hadnagy, a koronás arany érd. 
kér., a karddal túl. A CsSE futballszak- 
oszt. elnöke.

DÖR.

ősrégi község, egykori püspöki birtok, 
amelynek lakói már az ősidőkben külön
böző mentességeket élveztek földesuruk
tól és a jobbágyi sorsból a püspöki prae- 
diális nemesek osztályába emeltettek. A 
kiváltságok fejében a régi világban ők 
adták az embert a győri püspökök ban
dériumaiba, amelyek a királyt a harcba 
kísérték a püspök vezetése alatt és nem 
egyszer a püspökkel együtt a harctéren 
elvéreztek. A döri nemeseknek nem fa- 
lubiráik, hanem hadnagyaik voltak a fa
luközösség élén. Sokan közülök királyi 
nemesi levelet is nyertek. Ősi családjaik, 
a Dőri-ek, Beszprimiek, Dóczyak, Cha- 
pók, Tevelyek, Gyapayak, Bottyánok, 
Bornemisszák felszívódnak a hivatalnok 
középosztályba. A megmaradók zsíros rá
baközi földjükön szorgalmas gazdák, jó
hírű állattenyésztők, akik között sok a 
kereskedő szellem. A régi döri gerencsé

rek közül már csak az utolsó mohikánok 
élnek. A községnek van artézi kútja, szép, 
új községháza. A nemes közbirtokosság 
büszke ősi eredetű kegyúri jogaira és a 
vele járó kötelességeket nobilisán szok
ta teljesíteni. Gy.)

lébeni CHAPŐ ISTVÁN földbirtokos. 
A megye egyik legrégibb eredetű nemesi 
családjából 1877 február 24-én Dörön *. 
Iskolái után a gazdálkodó pályára lé
pett, és 1910 óta önállóan vezeti 57 ka- 
tasztrális saját és 24 holdas bérelt bir
tokát. Birtokát 1908—1914-ig a földmí- 
velési min. népies mintagazdasággá ala
kította és azt így vezette, amiért minisz
teri elismerésben részesült akkoriban. 
1914-ben a 31-es nehéz tarack üteg ez
redhez vonult be, résztvett a szerb, orosz 
és oláh harcokban. 1918-ban mint szol
gálatvezető tűzmester a vaskereszt és Ká
roly cs. kereszt tulajdonosa szerelt le. A 
megyei törvh. b. tagja. A községi képv. 
test. tagja. Volt községi bíró és h. bíró. 
egyházközség világi, a levente e. elnöke. 
A nemzeti munkavédelmi őrség parancs
noka és templomatya. Felesége: Lenzsér 
Mária. Hat gyermeke van.

őzv. JAKAB BOLDIZSÁRNÉ földbirto
kos. Néhai férje, Jakab Boldizsár * 1872- 
ben Szil községben, majd gazdálkodással 
foglalkozott és 1899-ben vette el feleségül 
Beszprimy Zsófiát, akivel való házassá
gából nyolc gyermeke született. Felesége 
férje halála óta önállóan gazdálkodik 33 
katasztrális holdas birtokán. Férje 1928- 
ban bekövetkezett haláláig a község te
kintélyes polgára volt, aki több társadalh 
mi egyesületben vett részt.

KISS NÁNDOR földbirtokos * 1879rben 
Dörön. Iskolái után gazdálkodással kez
dett foglalkozni s 1904 óta önálló gazr 
da. Jelenleg 240 katasztrális holdas föld
birtokát vezeti. 1915pben Bécsben telje
sített katonai szolgálatot. A község Kép
viselőtestületének 30 éve tagja. A megyei 
törvényhatóságnak volt tagja. Volt köz
ségi bíró és esküdt. Az önkéntes tűzoltó 
testület elnöke. A hitbuzgalmi egyletnek 
a püspök által kinevezett elnöke. Testne
velési bizottsági tag és iskolaszéki gond
nok. Maludi Jolánnal való házasságából 
egy gyermeke származik.
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KOVÁCS ISTVÁN tanító * 1909^ben 
Sopronban. Középiskoláit és a tanítókép,- 
zőt ugyanott végozte. 193Ö-ban nyerte 
tanítói oklevelét. 1931 januárjában kezd
te működését Dörött s azóta egy éves ön
kéntességi szolgálatának megszakításával 
itt teljesít szolgálatot. Felesége: Udvary 
Mária.

KOZMA GÉZA íöldbirtokos * 1876̂ -ban 
Dörön. Iskolái után gazdálkodni kez
dett és 1907 óta önálló. 42 holdas kar 
tasztrális birtokát vezeti jelenleg. 1914- 
től 1916-ig teljesített katonai szolgálatot. 
A községi képviselőtestületnek régi tagja, 
Jelenleg közgyám,. Az OKH felügyelő b. 
elnöke, a hitközségi iskolaszék és hitbuz- 
galmi e. tagja.

LÁSZLÓ JÓZSEF főjegyző * 1894-ben 
Szany községben,. Középiskolai tanulmá
nyait Győrött végezte, majd a közigaz
gatási tanfolyamot Szombathelyen, 1915- 
ben a jegyzői oklevelet szerezte meg. Pá
lyáját szülőfalujában, Szanyban. mint se
gédjegyző kezdte meg, majd két évig 
Győrmegyében működött. 1921 óta pedig 
Dör község vezető jegyzője. 1915-ben a 
60-ik gy. ezredhez vonult be, majd az 
oix)sz fronton fogságba esett, ahonnan 
1918-ban tért haza és mint zászlós sze
reti te.

BESZPRIMY JANKA és ALOJZIA föld 
birtokosok. Néhai édesatyjuk Beszprimy 
József szintén dőri születésű földbirtokos 
volt és 1928-ig vezette birtokát, amit 
halála óta ők bérbeadnak. 1928 óta a 
községi képv. t. tagja. Családjuk régi ne
mesi eredetű.

TOROK IMRE gazda. Régi nemesi csa
ládból * 1867-ben Dör községben. Isko
lái után gazdálkodni kezdett, majd édes
atyja halála óta, 1912-ben átvette a 20 
katasztrális holdas földbirtok vezetését. 
A községi képv. t-nek 30 év óta tagja. 
Volt közgyám és esküdt. Az iskolaszék 
volt tagja. Néhai felesége Buzay Valéria.

DÉNESFA.

DÉNESFAI HANGYA FOGYASZTÁSI 
SZÖVETKEZET. A háború előtti évek
ben alakult meg, a község polgárainak 
kezdeményezésére. A jelenlegi vezetőség: 
elnök: Horváth János, pénztáros: Papp

Béla, ügyvezető igazgató: Szigeti Antal. 
Három igazgatósági tagja és három fel
ügyelő bizottsági tagja van. 170 drb á 
2.50 pengő befizetett üzletrésze van.

HORVÁTH JÁNOS uradalmi gépész
mester, * 1875-ben Pásztoriban. A gép
lakatosipart tanulta ki és felszabadulása 
után mint segéd a győri vaggongyárban 
és több helyütt működött, majd Rába- 
pordányban és 1913 jan. 1-től a gróf 
Cziráky-család dénesfai uradalmában van 
alkalmazásban. A háború alatt a 7-ik h. 
huszárezrednél szolgált. A Hangya szöv. 
elnöke, az iskolaszék tagja.

KONTOR JÓZSEF ny. körjegyző, * 
1874-ben Lövőn. Középiskoláit Kismar
tonban végezte, a jegyzői oklevél után 
működött Pápócon, ' Somialván, Nagy- 
martonban és Nyéken. 1900 ápr. 1-én lett 
Cirákon körjegyző és 1918 febr. 1-ig 
működött ott, amikor Kópházára válasz
tották meg körjegyzőnek, ahol 1924-ben 
történt nyugalomba vonulásáig vezette a 
község ügyeit. Nevéhez fűződik a Rába 
szabályozása. Kópházán a népszavazás 
alkalmával fejtett ki hazafias működést, 
melyért elismerésben részesült. A dé
nesfai Hangya szöv. elnöke volt. A tűz
oltó t. volt parancsnoka.

PAPP BÉLA uradalmi bognármester * 
1884-ben Dénesfán. A mozgósításkor be
vonult a 76-ik gy. ezredhez. Az orosz 
fronton aug. 23-án súlyosan megsebe
sült és mint 50 o/o-os rokkant őrv. rang
ban szerelt le, A háború után ismét a 
gróf Cziráky uradalomhoz lépett be és 
mint bognár működött. A Hangya pénz
tárosa, az iskolaszék tagja.

SCHINKLER LAJOS uradalmi főva
dász, * 1910-ben Dénesfán. Az erdészeti 
szakiskolát Esztergomban végezte, majd 
1930-ban elfoglalta édesatyja, néhai S. 
Lajos állását a Cziráky grófi családnál és 
azóta mint fővadász működik. Katonai 
szolgálatot 1932—1933-ban Székesfehérvá
ron teljesített és mint karpaszományos 
távirász rajparancsnok szerelt le.

SCHULZ EVALD uradalmi intéző, * 
1893-ban Vassurányban. Középiskoláit Kő
szegen, a gazdasági akadémiát Magyar- 
óvárott kitüntetéssel végezte. 1919-1924- 
ig Frigyes főherceg magyaróvári uradal
mában működött, 1924—1931-ig a kisszál-



5 6 E bergöc — E dve

lási uradalomban és azóta pedig a gróf 
Cziráky-család dénesfai uradalmának in
tézője. 1914 aug. 1-én bevonult az 1-es 
h. tűzérezredhez. résztvett az Isonzói har
cokban. fejsebesülést kapott, majd fel
gyógyulva Volhiniába és később a piavei 
hadszíntérre vezényelték. 1918 novembe
rében mint t. főhadnagy, a Signum Lau
dis a kardokkal (kétszer). Károly cs. k. 
és a sebesülési érem tulajdonosa sze
relt le.

SZENTKERESZTRÖL nevezett IRGAL
MAS NŐVÉREK ZÁRDÁJA. Alapította 
gróf Cziráky Béla és neje 1902-ben. A nő
vérek Morvaországból jöttek. Azóta meg
szakítás nélkül működik az iskola és 
ovoda. Főnöknő: Kertész Mária Leonar
da. ‘

EBERGÖC.

HORVÁTH ISTVÁNNÉ oki. községi szú- 
lésznő. A bábaképzötanfolyamot Szombat
helyen végezte el, ahol oklevelet is nyert. 
Azóta mint megválasztott okleveles köz
ségi szülésznő Ebergőcön működik és 
úgy felettesei, mint a község lakossága 
teljes megelégedését kiérdemelte.

( KOVÁCS MIKLÓS rk. kántortanító. Kü- 
'íépiskolái és a tanítóképző elvégzése után 
Ebergőcön mint rk. vezető kántortanító 
folytatja pedagógiai munkásságát. Az is- 
kolánkív. népm. vezetője és előadója és 
tevékeny részt vesz községe egyházi és 
kultúrális fejlődésének előmozdításában. 
Több társadalmi és kultúrális e. lelkes 
tagja.

EDVE.

edvei EDVY JENŐ földbirtokos * 1879- 
ben Edvén. Középiskoláit Sopronban vé
gezte, majd utána gazdálkodással kezdett 
foglalkozni, melyet 1920 óta önállóan 170 
holdas földbirtokán folytat. Községi kép
viselő t-nek régi tagja, az ev. egyház 
presbitere, a várm. törvh, b. tagja. Négy 
gyermeke van. Családja régi eredetű és a 
község családja nevéről lett elnevezve.

GACS JÁNOS, a Szent Imre-kollégium 
igazgató helyettese, püspöld tanár. * 1897- 
ben Edvén. Középiskoláit részben Kis
martonban, részben Sopronban végezte. 
Teológiai tanulmányait Esztergomban és 
Szombathelyen folytatta. 1923-ban szen

telték pappá. Mint s. lelkész Körmenden 
működött, majd a szombathelyi püspöki 
udvarban két évig levéltáros volt. 1925- 
től a budapesti Szent Imre kollégium 
ig. helyettese. 1915—1919 márc. 6-ig a 
76-os és 25-ös gy. ezrednél az orosz és 
olasz frontokon harcolt és mint t. had
nagy a II. o. ezüst vitézség! érem és a 
Károly cs. k. tulajdonosa szerelt le. Ifjú
sági és cserkészmozgalmakban vett részt 
és több i>edagógiai cikket és könyvel 
írt. A budapesti cserkészkerületnek volt 
ügyvezető elnöke, a magyar cserkészszöv. 
intéző b. tagja, a Jamboree vezérkari fő
nök helyettese, a Fehér Szarvas cser
készkitüntetés tulajdonosa. 1933-ban a 
szombathelyi püspök tanácsosává nevez
te ki. Családja a beledi plébánia anya
könyve szerint 1735 óta él Beleden.

PULAY KAROLY gazdálkodó * 1878- 
ban Mihályfán. Gazdálkodással foglalko
zott, majd 1909-ben kiment Amerikába, 
ahol 13 évig először mint közönséges 
munkás, majd később mint tisztviselő 
fontos pozíciót töltött be. 1922-ben ke
rült haza, majd 1923-ban elvette Edvy 
Karolinát és vele felesége szülőfalujában, 
Edvén telepedett le. Birtoka Mihályhá- 
zán 56. Edvén 32 hold. A tej szövetkezet 
jegyzője, községi képv. t. tag. Két gyer
mekük van.

SZABÓ LAJOS oki. gazda * 1900-ban 
.Edvén. Középiskoláit Budapesten, a 
gazdasági akadémiát Magyaróvárott vé
gezte, ahol oklevelet 1922-ben kapott 
Ezután két évig a gróf Cziráky-féle ura
dalomban mint segédtiszt működött, utá
na pedig 1927-ig Hegyfalun. 1927 óla 
szülőfalujában a 85 kát. holdas családi 
birtokot vezeti. Mint édesatyja, aki 25 
évig volt a község képv. t. tagja, ő is 
résztvesz a közügyekben. A tűzoltó t. 
főparancsnoka. 1918-ban bevonult a 18-ik 
gy. ezredhez és az olasz fronton harcolt. 
Mint hadapródőrmester szerelt le. Fe
lesége: Haffner Mária, akivel való házas
ságából egy gyermeke született.

Vitéz SZÁSZ LAJOS rk. kántortaníló ♦ 
1889-ben a beregmegyei Vadóc község
ben. Középiskoláit Kapuvárott, a tanító
képzőt Győrött végezte, abol oklevelet 
190S-ban nyert. Működését Rábakecölön 
kezdte meg, majd 1912-ben Edvére ke-
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rüll, ahol azóta mint kántortanftó mű
ködik, 1915-ben bevonult a 76-ik gy. ez
redhez, amellyel az orosz frontra vezé
nyelték. Két ízben megsebesült és mint t. 
főhadnagy szerelt le. Kitüntetései: I. o. 
ezüst, II. o. ezüst, vitézség! érem. Ká
roly cs. k. és háborús emlékérem. 1925 
junius 21-én vitézzé avatták. Felesége: 
Zombor Jolán. Egy leányuk van.

VILÁGOS JÓZSEF ny. csendőrtiszthe
lyettes. k. l író * 1884 márc. 19-én Edvén. 
Előbb gazdálkodni kezdett, majd bevo
nult a 76-ik gy. ezredhez, és katonai 
éveit leszolgálva, átminősítette magát a 
csendőrséghez, amelynek kötelékében 20 
évet töltött. 1926-ban mint tiszthelyet
tes vonult nyugalomba. Mint őrsparancs
nok Alsóörsön teljesített szolgálatot és 
főleg a szegedi kerületben működött. 
Nyugalomba vonulása után visszatért szü- 
szülőfalujába. ahol azóta is él. Résztvesz 
községe közügyeiben. Másfél éve a bírói 
tisztséget tölti be. Felesége: Szekeres Er
zsébet. Két gyermeke van.

ZOMBOR VIKTOR földbirtokos * 1877- 
ben Edvén. Középiskoláit Sopronban vé
gezte, majd gazdálkodni kezdett, melyet 
1920 óta 99 kát. holdas birtokán önál
lóan folytat. A községi képv. t-nek 30 
éve tagja. A Hangya szövetkezet ügyve
zetője.

EGYED.
f "  ! i ‘ í  ‘

ÁCS JÓZSEENÉ. szül. Tóth Mária oki. 
községi szülésznő * 1879-ben Rábacsa- 
nakon. Ugyanitt végezte iskoláit, a bába
képző tanfolyamot pedig 1904-ben Szom
bathelyen. Ez év óta Egyed község szü
lésznője. Férje: gazdálkodó, aki részt- 
vett a világháborúban, orosz fogságban 
volt. Házasságukból két fiú született.

BOGDÁN JÓZSEF tanító, * 1907-ben 
Beled községben. Középiskolái elvégzése 
után a tanítóképzőt Pápán fejezte be, 
ahol 1931-ben nyerte oklevelét. Pályáját 
Csornán mint h. tanító kezdte meg és 
1932 óta Egyeden mint oszt. tanító mű
ködik. Az ifjúsági e. titkára, az énekkar 
vezetője, a levente e. főoktatója és az 
iskolánkív. népm. b. előadója.

CSER SÁNDOR ny. csendőrtörzsőrmes
ter, * 1892-ben Egyeden. Ugyanitt vé
gezte iskoláit is, majd Budapesten kü

lönböző cégeknél dolgozott és 1913-ban 
katonai szolgálattételre bevonult, eköz
ben érte a világháború, amelyet a 6̂ ik 
honv. huszárezreddel az orosz és oláh 
frontokon küzdött végig. 1919-ben belé
pett a magy. kir. csendőrség szolgála
tába és a szanyi csendőrőrsnél kezdte 
meg működését. Tíz évi szolgálat után be
tegsége miatt csendörtörzsőrmesteri rang
ban nyugalomba vonult. A II. o. ezüst 
vitézség! érem. Károly cs. k. és a 10 
éves szolgálati kereszt tulajdonosa. Fe
lesége: Pozsgay Lujza. Egy fiú gyerme
kük van.

EGYEDI HANGYA SZÓVETKEZET. 
1908-ban Pozsgay József gazdálkodó el
nöklése alatt alakult. Jelenlegi vez.ető- 
sége: elnök: Polgár Aladár esperesplél- 
bános, ügyvezető: Holper József s. jegyző. 
A Hangya 1924-ben 15.000 pengős befek
tetéssel egy teljesen modern székházat 
építtetett. A szövetkezet tagjainak szái- 
ma: 200.

EGYEDI római katholikus templom. 
1733-ban épült és 1933-ban a torony ki
vételével 50.000 pengő költséggel, amely
nek háromnegyed részét a hívek fedez
ték, barokk stílben teljesen újjáépült.

EGYEDI rk. IFJÚSÁGI EGYESÜLET. 
Alakult 1912-ben. Elnöke: Polgár Ala
dár esp. plébános. Az egyesület 500 köte
tes könyvtárral bír, amelyet az Egyedy- 
család a harctéren elesett Egyedy István 
emlékére alapított.

EGYEDI RK. IFJÚSÁGI DALOSEGYE- 
SOLET. Alapíttatott 1932-ben. Elnöke: 
Polgár Aladár esp. plébános. A soproni 
dalosversenyen díjat nyert.

EGYEDI OKH Jelenlegi elnöke megala
kulása óta Polgár Aladár esperesplébái- 
nos. Ügyvezetője: Holper József s. jegy
ző. Működési tere Egyed és vidéke. Tar 
gok száma 150.

özv. IFJÚ ANTALNÉ földb. néhai férje 
1886-ban Egyeden. Iskoláit Beleden vé
gezte, majd egészen haláláig gazdálko
dott. A gazdaságot 102 holdas birtokon 
jelenteg özvegye végzi. 1915-ben bevo
nult a 76-ik gy. ezredhez, majd később 
a 19-ik győri ezreddel az orosz frontra 
került, ahol fogságba esett és hősi halált 
halt. Két gyermekük van. Özvegye a köz
ségi képv. t. tagja.
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KISS BÉLA körjegyző, * 1882-ben 
Egyed községben. Középiskoláit Sopron
ban, a közigazgatási tanfolyamot Szomr 
helyen végezte. 1910-ben nyerte jegyzői 
oklevelét. Még az évben az egyedi kör
jegyzőségnél s. jegyzővé választották, 
majd 1918-ban lett a körjegyzőség ve
zető jegyzője A tejszövetkezet felügyelő 
bizottságának elnöke és ép úgy mint aty
ja, ki 39 éven át volt Egyed körjegy*, 
zője, ő is kiveszi részét a község ügyei
ben. 1914-ben bevonult a 18-ik gy. ez
redhez, ahonnan az összeomláskor mint 
szkv. f. hadnagy szerelt le.

Özv KOCSIS GYULÁNÉ ny. ig. tanító 
özvegye, szül, Dominek Anna. Néhai férje 
* 1850-ben Keszthelyen. A tanítóképzőt 
Győrött végezte, majd pályáját Egyed 
községben kezdte meg, ahol 42 éven ke
resztül mint tanító működött. 1915-ben 
a község nagy részvéte mellett halt meg, 
Feleségével 1874-ben kötött házasságot, 
melyből öt gyermek született.

MOLNÁR VINCE kisbirtokos, ♦ 1891- 
ben Egyeden. Iskolái elvégzése után előbb 
édesatyja mellett, majd annak 1921-ben 
bekövetkezett halála óta önállóan gaz
dálkodik 25 kát. holdas birtokán. Emel
lett gabonakereskedéssel is foglalkozik. 
A községi képv. t. és a gazdakör tagja és 
két éve közgyám. Felesége: Nagy Anna, 
akivel való házasságából két leánygyer
meke született.

NAGY PÁL rk. ig. tanító * 1875^ben 
Rábacsanakon. Középiskoláit Sopronban, 
a tanítóképzőt Győrött és Esztergomban 
végezte. Tanítói oklevelet 1895-ben Esz
tergomban nyert. Pályáját a komáromme- 
gyei Tárkány községben kezdte meg, majd 
Egyeden, Rábapatonán, Vanyolán műkö
dött és 1921 óta Egyeden ig. tanítói rang
ban folytatja pedagógiai munkásságát. A 
Hangya szöv. pénztárosa, az OKH felü
gyelő b.-nak elnöke, az iskolánkív. népm. 
b. szervezője. 1914-ben bevonult a 13-ik 
pozsonyi gy. ezredhez és három évi orosz 
fogság után 1918-ban szerelt le. Fele
sége : Tüskés Etelka.

Id. PÉNZES MIHÁLY földbirtokos * 
1865-ben Egyeden, ugyanitt végezte isko
láit is, majd előbb édesatyja, 1899 óta 
saját 43 holdas birtokán gazdálkodik. A 
községi képv. t. tagja, hat évig volt a

község bírája, négy évig h. bírája és 23 
évig megyei törv. h. b., valamint a me
zőgazdasági b. tagja. Hét gyermeke van, 
akik közül Lajos fia az orosz fogságban 
elhunyt.

POLGÁR ALADÁR esperesplébános, * 
1885-ben Zalagalsán. Középiskoláit és a 
teológiai tanulmányokat Győrben végezte, 
ahol 1907-ben szentelték pappá. Papi mű
ködését Oka községben kezdte meg, majd 
mint káplán Kismartonban folytatta papi 
hivatását. 1915 óta Egyed község rk. plé
bánosa, 1930-ban nyerte az esperesi cí
met. A vármegyei törvh., Rábaszabályozó 
társulat választmányának, valamint az 
orsz. Hangyaközpont választmányának 
tagja. Az egyedi Hangya szöv., OKH, le- 
veente e. és rk. ifjúsági egyesület elnöke

EGYHÄZASFALU

Ifj. RÜCSKEI PÁL kocsmáros. * 1913- 
ban Sopronhorpácson. Előbb az ipari pá
lyára lépett, majd a mészáros és vendég
lős szakmában Nagycenken szabadult fel. 
Mint segéd ott, Budapesten és Ferőrákos- 
son fejlesztette szaktudását. 1932-ben lett 
Egyházasfalun önálló s azóta vezeti jó
hírű kocsmáját.

DOBROVSZKY ISTVÁN oki. gazda, ura
dalmi s. tiszt. * 1903-ban Röjtökön. Kö
zépiskoláit Kőszegen, a gazdasági aka;- 
démiát Keszthelyen végezte, ahol okleve
let 1924fhen szerzett. Pályáját Párádon 
kezdte meg, onnan Kereszténybe került. 
1930 óta ifj. Hacker Lipót béruradal
mának s. tisztje. Azóta vezeti a 650 hol
das birtokot.

EGYHAZASFALU RK. PLÉBÁNIA, 1692- 
ben alakult a plébánia Szent György vé
dőszentről elnevezve. 1888-ban épült fel 
az új templom, amelynek tornyát 1932- 
ben építették újra. A török dulást kivéve 
15 évig állandóan volt plébánosa, ré
gebben a plébániához tartozott Völcsej 
és Keresztény. Jelenleg csupán Egyházas- 
falu, amelynek 1500 híve van.

HORVÁTH MIHÁLY rk. kántortanító, 
* 1906 szept. 6-án Csornán. Középisko
láit Kapuvárott, a tanítóképzőt Pápán vé
gezte, ahol oklevelet 1928-ban nyert. Pá
lyáját Pusztamiskén kezdte meg, majd 
1929-ben került Egyházasfalura, ahol az-
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óla működik. A népm. e. szervezője, a 
dalárda vezetője. Felesége: Tóth Terézia. 
Egy gyermekük van. Bátyja: Ferenc, az 
olasz fronton szerzett betegsége követt- 
keztében hősi halált halt.

ISTVÁN községi irodatiszt, * 
1908 dec. 12-én Székesfehérvárott. Kö
zépiskoláit Szombathelyen végezte, majd 
bevonult a 6-ik gy. ezredhez és két év 
után mint tartalékos zászlós szerelt le. 
Leszerelése után a közigazgatási pályára 
lépett és 1931-ben Egyházasfalun a kör
jegyzőség irodatisztjévé választották meg. 
A polgári lövészegylet elnöke.

KISS PÁL gazdálkodó, * 1893-ban Egy
házasfalun. Gazdálkodással foglalkoziK, 
amelyet 1932 óta 19 kát. holdas birtokán 
önállóan üz. 1914-ben bevonult a 76-ik 
gy. ezredhez és az orosz és olasz fronton 
harcolt. Három ízben megsebesült és az 
összeomláskor szerelt le. A bronz vitéz- 
ségi érem és a Károly cs. kereszt tulaj
donosa. Két éve községi esküdt, volt tűz- 

^oUó parancsnok. Felesége: Major Ilona.
^ 'L A K N É K  JÓZSEF tanító, * 1911-ben 

Egeraracsán. Középiskoláit Nagykanizsán, 
a tanítóképzőt Csurgón végezte. Oklevelet 
1930-ban nyert. Még ez évben Pacsán 
kezdte meg pályáját, majd 1931 óta Egy
házasfalun tanít. A népm. e. előadója, a 
Hangya ügyvezetője. Megszervezte az ifjú
sági zenekart és annak karnagya.

MAJOR MIKLÓS községi bíró, ♦ 1880- 
ban Kisgógánfán. Gazdálkodással foglal
kozik, 1907-ben lett önálló gazda és azóta 
vezeti 55 holdas birtokát. A község teKin- 
télyes polgára, aki már 14 éve a lakosság 
összbizalmából mintaszerűen tölti be a 
bírói tisztséget és minden idejét községe 
fejlesztésének és vezetésének szenteli. Fe
lesége: Pusztai Mária, akivel való házas
ságából kilenc gyermeke született.

PAPP ANTAL esperesplébános * 1867- 
ben Gyenesdijáson. Középiskoláit és teo
lógiai tanulmányait Győrött végezte, ahol 
1891-ben szentelték pappá. Pályáját mint 
káplán Téten, Kisbéren, Mezőőrsön, Csá
száron, majd Győrött kezdte. 1902-ben 
Répcevisen volt plébános, ahol 27 évig 
működött. 1929 óta pedig Egyházasfalu 
rk. plébánosa. Esperessé 1922-ben nei- 
vezték ki. Kerületi tanfelügyelő is. A nép- 
műv. e. előadója.

PIROS JÓZSEF vendéglős és kereskedő 
* 1880-ban Kisgógánfán. Előbb gazdál
kodással foglalkozott, amelyben 1920-oan 
lett önálló. 1931-ben nyitotta meg ven
déglőjét, mely rövid fennállása óta köz
kedvelt lett. 1917-ben bevonult a 76-ik 
gy. ezredhez, az olasz fronton harcolt és 
mint szkv. szerelt le. Három gyermekes 
családapa. Felesége: Németh Gizella.

TÓTH FERENC gazdálkodó, *1881-ben 
Egyházasfalun. A gazdálkodást 1927 óta 
vezeti 12 kát. holdas birtokán. 1914-ben 
bevonult a 72-es gy. ezredhez, az orosz 
és olasz fronton harcolt. Egy ízben meg- 
■sebesült, mint tizedes szerelt le. A Kár 
roly cs. k. és a bronz vitézség! érem 
tulajdonosa. A községi képv. t. volt tagja, 
a Hangya elnöke. Ót gyermekes család
apa. Felesége: Varga Anna.

ESZTERHÁZA.

A Fertő zsombékos partján Esterházy 
Miklós herceg alapította 1766—1769 kö
zött, amikor az elhagyatott helyen megé
pítette a magyar Versailles t a csodálato-, 
san szép eszterházi kastélyt és hatalmas 
parkot. Ekkor kezdődött meg Eszterháza 
élete és a kastélyban lezajló híres ün
nepségek magára vonták egész Európa 
figyelmét. Az egykori park ma már csalc 
hatalmas kiterjedését tartotta meg, de 
még mostani állapotában is egyik leg
szebb magyar díszkertünk. Meg van tel
jes épségben ma is a kastély, melynek 
hosszú frontja vetekedik a Versailles-i- 
val, sőt ritmikus beosztásával sokkail 
jobban tagolt, mint amaz. A főépület két 
nagy szárnyat bocsát ki magából, melyek 
patkóalakúan fogják körül az udvart.

A község egyike a legszebb és leggondo
zottabb sopronmegyei községeknek. La
kossága színtiszta magyar. Vallásra túl
nyomórészben katholikusok. Sajnos, a 
község az Esterházy uradalom központi 
irodájának Sopronba való áthelyezésével 
sokat hanyatlott, mert a lalkosság na
gyobb része, de különösen a kereskedők 
és iparosok megérzik a tisztviselők el- 
melyezését.

Eszterháza az egyetlen magyar község, 
amely a saját erejéből országzászlót állí
tott fel.



60 F arád

ESZTERHÄZI POLGÁRI LÖVÉSZEGY
LET. 1925-ben vitéz Riha János dr. her
cegi uradalmi főorvos elnöklése alatt 
alakult. Tagjai létszáma: 80—100. 1933 
január 20 óta Kokas Mihály hercegi urá.- 
dalmi számtartó az elnöke. A lövészegy
let több versenyen vett részt.

FARKAS GERGELY körjegyző, Ujkéren 
* 1888-ban. Középiskoláit Sopronban és 
Esztergomban végezte. Érettségi után Esz
tergomban beiratkozott a teológiára, de 
1913-ban abbahagyta a teológiai tanul
mányokat és a budapesti Pázmány Péter 
tudományegyetem jogi fakultására iratko
zott be. Két alapvizsga letétele után 1914- 
ben a világháború kitörésekor bevonult 
a katonasághoz hadapródőrmesteri rang
ban. A román frontra került és 1918 no
vemberig frontszolgálatot teljesített és 
mint főhadnagy szerelt le. Leszerelés után 
elvégezte a közigazgatási tanfolyamot és 
1919-ben Beleden segéd jegyző lett. 1922- 
ben Süttörön körjegyző, 1924-ben Esz- 
terházán vezető körjegyzőnek választot
ták meg. Körjegyzősége községeiben el
nöke a testnevelési bizottságnak a be- 
ledi Movenek, igazgatója az eszterházai 
kath. népszövetség helyi szervezetének és 
elnöke az eszterházai tűzoltó egyesület-

KOKAS MIHÁLY hercegi uradalmi 
számtartó, * 1890-ben Csornán. Közép
iskoláit Győrött és Pozsonyban, a keres
kedelmi akadémiát Berlinben végezte. Pá
lyáját Szolnokon a Magy. Ált. Hitelbank
nál kezdte meg s 1922-ben lépett az Es
terházy hercegi uradalom szolgálatába 
mint erdőellenőr. 1926 óta számtartó. A 
világháborúban a 72-ik gy. ezreddel az 
északi fronton harcolt és mint nfk. had
nagy, a Károly cs. k. tulajdonosa sze
relt le. Községi közgyám, az eszterházi 
polgári lövészegylet elnöke.

NINDL JÁNOS gyógyszerész, községi 
bíró, * 1889-ben Kismartonban. Közép
iskoláit Sopronban, egyetemi tanulmánya
it Kolozsvárott végezte. Gyógyszerész dip
lomát 1921-ben nyert. Mint gyógyszerész 
működött Abonyban és Oszlányban 
(Barcs m.). Itt a Rónai-féle összeeskü
vés miatt a csehek több ízben letartó^ 
tatták és végül kiutasították. Ezután Sze
gedre került, majd 1925 óta Eszterházán 
vezeti a gyógyszertárát. A 76-ik gy. ez

reddel 1917 végéig résztvett a világhá
borúban és mint t. hadnagy szerelt le. 
Eszterházán bekapcsolódott a község po
litikai életébe és 1933 februárjában köz
ségi bíróvá választották. Az egységespárt 
elnöke, a tűzoltó t. volt főparancsnoka 
és jelenleg elnöke. Nagy szerepe van az 
országzászló felállítása és a hősök ligete 
létesítése körül.
^EINTHALLER AURÉL uradalmi rk. 
wzetdtanitd, * 1903 május 31-én Sopron
ban. Középiskoláit és a tanítóképzőt 
ugyanott végezte és 1922-ben nyert okle
velet. Pályáját Kópházán kezdte meg, 
majd 1923-ban került Eszterházára, ahol 
azóta is a hercegi uradalmi iskolában 
működik. 1923-ban a 13-ik pozsonyi gy. 
ezrek zenekarában szolgálta le önkéntes! 
évét. Eszterházi működése alatt mint kép
zett zenész, aki az összes fúvós és vonós 
hangszereken játszik, nagy szerepe van 
községe és Fertőszentmiklós zenei életé
nek megszervezésében. Az eszterházi ipar
telep zenekarának karnagya, és Fertő- 
szentmiklós köre zenekarának karnagya 
és örökös tagja. Több műkedvelői elő
adás rendezője, az eszterházai levente 
önképzőkör elnöke, az iskolánkívülí nép
művelési b. előadója, a tűzoltó e. jegy
zője és titkára, és a nemzeti egységpárt 
helyi csoportjának titkára.

SCHUBERT SÁNDOR kereskedő, volt 
községi híró, * 1878 nov. 21-én Eszter
házán. Iskolái elvégzése után Kapuvárott 
a szahóipart tanulta ki s 1907-ben ab
ban felszabadult. 1904-ben önállósította 
magát mint szabómester Eszterházán s 
iparát 1919-ig űzte, amikor fűszer- és ve
gyeskereskedést nyitott. Régóta résztvesz 
községe irányításában. 1905-ben lett tűz
oltó alparancsnok, 1908-tól 1933 február
jáig községi bíró. 25 esztendős bírói mű
ködése alatt sokat tett községe érdekében 
és munkálkodásáért megérdemli a leg
nagyobb elismerést.

FARAD.

BORSITS SÁNDOR ny. főjegyző * 1875- 
ben Szombathelyen. Középiskoláit ugyan
ott végezte. Jegyzői pályáját Kapuvárott 
1897-ben kezdte, 1899-ben pedig Kapu
vár főjegyzőjévé választotta és e fontos
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pozíciót 1933-ban történt nyugdíjazásáig 
töltötte be. 1901-ben alapította az ipa
roskört, melynek évtizedeken át elnöke; 
jelenleg tiszteletbeli elnöke, a jár. jegyző 
e-nek két évtizedik volt elnöke, a kapuvári 
tűzoltó t-nek örökös t. b. parancsnoka, 
óta a járási tűzrendészet felügyelője. Óri
ási érdemei vannak Kapuvár fejlődésében, 
különösen a Hangya és az OKH. fiókok 
alapítása körül. Felesége: Schürbeck Má
ria.

BOJTOS KAROLINA földbirtokos. Atyja 
néhai Bőjtös László régi sopronmegyei 
családból ered, anyja: néhai Szilvássy 
Lidia. Fivére: néhai Böjtös Jenő, az olasz 
fronton 1917-ben hősi halált halt, másik 
fivére: Böjtös László ev. lelkész, mint 
lábori lelkész vett részt a háborúban.

sövényházi FRICKE VALÉR földbirto
kos * 1900-ban Sövényházán, ősrégi ne
mesi család. Középiskoláit Bécsben, Kis
martonban és abécsújhelyi akadémián, a 
műegyetemet Budapesten s a gazdasági 
akadémiát Magyaróvárott végezte el. Kettős 
diplomája megszerzése után külföldi ta- 
nulmányútakat tett, majd 1928-ban Fu
rádon 420 holdas földbirtokot bérelt. Az 
egységes párt szervezője és elnöke, 
a várm. t. h. biz. tagja, a Rábaszabályo- 
zási Társulat s a községi kép t. lagjj Fe
lesége: helydentzi Hunkár Olga, akivel 
való házasságából két gyermeke született

HAJAS GYULA ev. ig. tanító * 1888- 
ban Nemeskéren. Tanulmányait Sopron
ban végezte, ahol 1907-ben tanítói okle
velet nyert. Pályáját Farádon kezdte, majd 
Sandon működött, ahonnan ismét vissza
került Farádra. 1927. óta ig. tanító. A 
18-as honvédokkal az orosz fronton se
besül t meg és mint önkéntes tizedes sze
relt le. Felesége: Horváth Teréz, akinek 
bátyja: Horváth Mihály az orosz fogság
ban halt hősi halált. Házasságukból két 
fia született.

HALÁSZ GÉZA főjegyző * 1882-ben Po- 
ttyondon. Iskolai tanulmányait Felsőlö
vőn, a közigazgatási tanfolyamot 1903-ban 
Szombathelyen végetzte. Pályáját Vasvö- 
rösváron kezdte, onnan Répcelakra, majd 
Bogyoszlóra került s 1918 óta Farád köz
ség vezető főjegyzője. A háború alatt a 
11-es vadászzászlóaljnál az orosz és olasz 
fronton, majd az oláh harcokban küz

dött és 1917-ben lábsebesüléssel, mint 
tartalékos főhadnagy szerelt le. Tevékeny 
részt vesz a helyi kulturális és társadalmi 
egyesületek vezetőségében. Négy gyerme
kes családapa. Felesége: Fetsinger Er
zsébet.

HÉRINTS LAJOS ev. esperes * 1863. 
június 2-án Urai-újfaluban. Középiskolai 
tanulmányait és a teológiát Sopronban és 
Halle an der Saales végezte. Pályáját Gér- 
cen kezdte, majd Zajkai Gyula főszolga
bíró családjánál nevelő volt. 1887-ben Fa
rádon választották meg lelkésszé s azóta 
a helyi ág. ev. egyház vezető lelkésze. 
1920-ban nevezték ki esperessé. Az OKH. 
és a Hangya alapítója, az esperesi lelkész
egylet elnöke, az egyházi kerület népisko
lai bizottságának előadója, a megyei törv. 
h. b. és a közs. képv. t. tagja. Neje: 
néhai Szilvássy Irma, akivel való házas
ságából két gyermeke született.

ILLÉS LAJOS közs. h. bíró * 1883-ban 
Farádon, ahol atyja vendéglős és mészá
ros volt. Középiskoláit Sopronban vé
gezte, majd előbb atyja, jelenleg pedig 
saját 70 holdas birtokán gazdálkodik. 
Községe politikai életében régóta részt 
vesz, mint községi pénztáros, képv. t. tag. 
1933. óta h. bíró. A gazdakör és a Hangya 
tagja. Két gyermekes családapa. Felesége 
Mikó Gizella oki. tanítónő.

karsai KARSAY JÓZSEF gazdálkodó, 
ősrégi nemesi családból Rábatamásiban * 
1868-ban.. Iskoláit Farádon végezte, majd 
gazdálkodással foglalkozott. 1928 óta tag
ja a közs. képv. t. nek. a gazdakör, a 
Hangya, a tűzoltó e. tagja. Egyházi presbi
ter. Felesége: Major Matild. Négy gyer
meke van, akik közül az legidősebb dr. 
Karsay Zoltán, csornai ügyvéd.

ÖZV. NÉMETH GYULÁNÉ. szül. Szabó 
Ilona, földbirtokos. Néhai férje ősrégi 
sopronmegyei családból származik, amely 
1870 körül telepedett le h'arádon. ö maga 
is tekintélyes polgára volt a községnek, a 
gazdakör elnöke és képv. t. tag volt és 
halála után utcát neveztek el róla. 1919. 
június 9-én bekövetkezett halála óta öz
vegye, Sándor fiával vezeti a 200 holdas 
birtokot. Hét gyermekük van. Gyula fiái 
1930-ban orvul meggyilkolták.

PAPP ANDRÁS rk. kántontanító * 1899- 
ben régi megyei családból Kapuvárott.
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Középiskoláit és a tanítóképzőt ugyan
ott és Baján fejezte be. 1913-ban nyerte 
tanítói oklevelét. Pályáját Szöczén kezdte 
meg és 1925. óta Párádon végzi a kántor
tanítói teendőket. A tűzoltó t  volt főpa
rancsnoka, levente főoktató. ,A világhá
ború alatt a 18-ik honv. gye. kötelékében 
az orosz froton volt és itt fogságba esett, 
ahonnan 1921-ben tért haza. Tartalékos 
hadnagy. Felesége: Locsmándy Alojzia, 
akivel való házasságából két gyermeke 
született.

csáfordi és pottyondi POTTYONDY Jó
zsef földbirtokos * 1877. március 29-án 
ősi nemesi családból Párádon. Középis
koláit Sopronban és Győrött végezte, a 
hudapesli Tudományegyetemen jogot hall
gatott s államtudományi vizsgát tett, 
1904-ben átvette édesatyja birtokát. Fele
sége: Horváth Jolán, szintén régi nemesi 
családból származik.

SZABÓ JÁNOS rk. plébános * 1893-ban 
Gartán. Középiskoláit Sopronban és Győ
rött végezte s ugyanitt fejezte be teológiai 
tanulmányát is. 1916-ban szentelték pappá. 
Pályáját Beleden mint káplán kezdte meg, 
majd Mocsa és Rábaszentmihály közsé
gekben adminisztrátor volt. Ugyanily mi
nőségben működött Szilben és Halászi
ban. 1934-től a farádi rk. egyház plébá
nosa. A Hangya elnöke. A világháború alatt 
a győri kórházban ápolói szolgálatot tel
jesített.

TÓTH ISTVÁN gazdálkodó * 1876. ok
tóber 15-én Nagylózson. Itt előbb atyja 
mellett a molnári mesterséget tanulta ki, 
amelyben fel is szabadult. 1922. óta pe
dig önállóan gazdálkodik. Felesége: Boros 
Ágnes.

VARGA JÓZSEF községi bíró * 1880-ban 
Párádon. Iskolái elvégzése után édesatyja, 
néhai Varga József volt községi képv. t. 
tag birtokán gazdálkodással kezdett fog
lalkozni, majd annak halála után ön
álló gazda lett. 1933. óta bírája a köz
ségnek, amelynek vezetésében mint esküdt 
és képviselő t. tag már régebb idő óta 
résztvesz. A 9-es huszárokkal végigküz- 
dötte a háborút a szerb, orosz, oláh és 
olasz frontokon. Kitüntetése: bronz vitéz- 
ségi érem és a Károly cs. kereszt. Három 
fivére hősi halált halt a világháborúban.

Felesége: Kránitz Rozáia, akivel való há
zasságából öt gyermeke született.

FELSZOPOR.

FODOR MIKLÓS ny. tanító ■" Kemenes- 
mihályfán 1857-ben. Középiskoláit és a 
tanítóképzőt Sopronban végezte, âlioli 
1877-ben nyerte tanítói oklevelés. Pályá
ját még az esztendőben Alszoporban kezd
te meg, ahol 47 évig, 1922-ig folytatta meg
szakítás nélkül pedagógiai munkásságát. 
Ezen idő alatt felettesei legnagyobb elis
merését érdemelte ki és Károly király a 
tanítói pályán eltöltött eredményes mű
ködéséért a II. oszt. arany éremmel tün
tette ki. A gazdakörnek hosszú időn ke- 
keresztül volt az elnöke, úgyszintén eh 
nöke volt a Levente e-nek is. Jelenleg 
községi képv. t. tag. Öt gyermekes csa
ládapa. Felesége: Patyi Anna.

Özv. FÖRDÓS SAMUNÉ kocsmáros 
néhai férje * 1857-ben Alszoporon. Isko
lái után a cipészipart tanulta ki és mint 
önálló mester nyolc évig dolgozott, majd 
betegsége miatt abba hagyta munkáját és 
25 holdas birtokán gazdálkodott. 1916- 
ban nyitotta meg korcsmáját, melyet 1931. 
decemberében bekövetkezett haláláig ve
zetett. Azóta özvegye, szül. Luka Eszter ve
zeti a korcsmát. Egy lányuk van, kinek 
férje: Barát Samu a 76-ik gy. ezredf-' 
ben az orosz fronton súlyosan megsebe
sült s mint 800/o-os rokkant szerelt le. A 
birtokot ö vezeti.

KASUKNITS JENŐ ny. vasútas, keres 
kedő * 1873-ban Felszoporon. Iskoláit Uj- 
kéren végezte, majd utána gazdálkodni 
kezdett és 1900-ban lépett a MÁV. szol
gálatába, melynél 30 évet töltött. 1931-ben 
nyugalomba vonulása után visszajött szü 
lőfalujába és szatócsüzletet nyitott, melyet 
leánya vezet. A tűzoltó e. pénztámoka, az 
rk. iskola gondnoka. Felesége: Varga Ro
zália. Három gyermekük van.

MESTERHÁZY SAMU községi bíró ♦ 
1880. jan. elsején Felszoporon. Iskoláit Al- 
szopron végezte, utána a gazdálkodási pá
lyára lépett, amelyben 1929. óta önálló. 
1914-ben bevonult a 18-ik honv. gy. ez
redhez és hát évi orosz fogság után 1920- 
ban szerelt le. Akkor megválasztották h.
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bíróvá és elöljáróvá, majd négy évvel ez
előtt a község bírája lett, mely tisztséget 
azóta megszakítás nélkül tölti be. A gazda
kör és az egységes párt alelnöke. felesége: 
Huszár Etel, akivel való házasságából há
rom gyermek született.

MESTERHÄZY NAGY LAJOS gazdál
kodó * 1854-ben Mesterházán. Iskoláit 
Nagygeresden végezte, majd utána gazdál
kodni kezdett s 1885-ben önálló birtokos 
lett. 70 holdas birtokát 1911-ig vezette, 
amikor fiának adta át a vezetést. Fele
sége: Tóth Julia. Lajos fia 1915-ben a 
76-ik gy. ezred kötelékében a szerb és 
orosz fronton harcolt és 1917-ben szerelt 
le. Mindketten részt vesznek a község po- 
lilikai és társadalmi életében. Számos 
egyesületnek tagja.

MINAROVITS KÁLMÁN rk. kántorta
nító * 1899-ben. Középiskoláit és a tanító
képzőt Baján végezte és tanítói oklevelet 
1918-ban nyert. Pályáját Németszentgrót- 
ban kezdte meg és 1923. óta Felszoporon, 
mint kántortanító működik. A levente e. 
és gazdakör elnöke, az iskolánkivüli népm. 
b. vezetője. 1917-ben bevonult a 6-ik honv. 
gy. ezredhez és az albán és olasz har
cokban vett részt, majd 14 hónapi olasz 
fogság után 1919-ben mint zászlós a 
bronz vitézségi érem és a Károly cs. ke
reszt tulajdonsa szerelt le. Felesége: Tem
per Mária. Két leánya van.

MINÁROVITS HAJNALKA oki. tanítónő 
Borócon. Középiskoláit és a tanítóképzőt 
Kőszegen végezte és a tanítói oklevelet 
1923-ban szerezte meg. Azóta Felszoporon 
mint osztálytanítónő működik.

Ifj. NAGY GÉZA gazdálkodó * 1890- 
ben Felszoporon. Iskoláit ugyanitt végezte, 
majd utána édesatyja birtokán sajátította 
el a gazdálkodást, amelyet 1920. óta édes
atyjával közösen vezetnek. 1911-ben bevo
nult a 9-ik huszárezredhez és szolgálat
ban érte a háború, melyet a szerb, orosz 
és olasz fronton az összeomlásig végigküz
dölt. Mint szakaszvezető szerelt le, a 
bronz vitézségi érem és a Károly cs. ke
reszt. túl., a községi képv. t-nek hu
zamosabb idő óta tagja, volt esküdt és 
tűzoltóparancsnok. Édesatyja a községnek 
hat évig volt bírája. Felesége: Huszár 
Irma, akivel való házasságából öt gyer
mek született.

FERTÖBOZ.

Ferlőboz talán az egész Fertőkörnyék 
legszebben fekvő faluja. Ha a szeszélyes 
tó bővizű, akkor a helység szélét mossák 
a hullámok. így is onnan indulnak ki 
a hosszú csatornák át a zsombékon, ná
don. A falú jórésze már a meredek dom
bokon épült, melyek katlanokat alkotnak. 
Egy ilyen katlanban a templom', a paró
kia és az iskola ad érdekes csoportot. 
Egy másik katlan legmagasabb peremén 
áll, a csodálatos kilátás imádságot éb-t 
reszlő hangulatának megfelelően, egy ős
régi fafeszület, újabban súlyos talpazatba 
foglalva, viszont a balfi oldalon a dom
bon, ahonnét talán még szebben tárul 
elénk a remek környék, görögös templo- 
mocska áll. Itt szokott merengeni József 
nádor, mikor 1800—1. telén Sopron kör
nyékén vezette a felkelő nemesség had
gyakorlatait. Széchenyi Ferenc gróf emel
tette emlékezetőül. Köralakú, három ol
dalán négyszögletes nyílás, felettük félkö
rös lunetta, ennek záróköve még a barokk 
jegyében áll. A nyílásokat és a negyedik 
befalazott oldalt ion oszlopok keretelik. 
A tagolt koszorúpárkány felett lap»os ku
pola. Az egész épület legnagyobbrészt 
téglából készült. Ma bizony elég rossz kar
ban van. Nyoma sincs a régi felírásnak: 
«Josepho Austriaco Palatino Hungáriáé» 
és nyárfáknak, melyek a régi leírások 
szerint környezték.

Kies fekvése folytán a helység már az 
őskor óta lakott volt. 1900. őszén kutatott 
itt Bella. A Gradina nevű hegyet kőkor- 
szakbeli lakóhelynek nyilvánították, az 
emlékek a soproni múzeumba kerültek. 
E hegy északnyugati részén 50 lépésre az 
úttól római sírra bukkantak, benne 173 
cm. magas csontváz feküdt, kürülötte 
rozsdás késpenge, három nyilcsúcs és egy 
csontfejű díszes lemezzel, bronzból és 
vasból való szíj kapocs. Bella szerint a 
4. századból való sir volt. Találtak a 
falú környékén honfoglaláskori nyílhe
gyeket is.

A kereszténykori falú története nagyjá
ból jóban-rosszban egyezik a szomszédai
éval. Schwatz Elemér szófejtése szerint 
magyar neve a bodzával kapcsolatos, első 
említése oklevélben 1281-ben történik.
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1321-ben Bees bán fia Kanizsai Lőrincnél 
zálogosítja el a falút, mejy úgy látszik e 
család kezén marad a középkoron át s 
1446-ban a Rozgonyiak rövid birtoklása 
után ismét visszakerül hozzájuk, majdNá- 
dasdy birtok lesz. Földesuruk vallását 
követve Boz és anyaegyháza, Hidegség, 
protestánsok lettek, majd a későbbi lefe
jezett Nádasdy gróf idején visszatért a 
régi hitre. Az ismert események folytán 
Draschkovichok, majd a Széchenyiek a 
falú urai. Német neve Holling, Schwartz, 
szerint a magyar szószerinti fordítása, a 
középkor véén 1515-ben szerepel először 
llázy dr. oklevéltárában.

1772-ben vált külön Fertőhöz a hideg- 
ségi anyaegyháztól, miután már 1732. 
óta felépült a templom. Ebből a régi 
templomból azonban ma már csak a szen
télynek és a hajónak az oldalfalai van-, 
nak meg. 1903-ban történt, hogy a je
lenlegi plébános, főtiszt. Siklósi József 
úr, mint szemtanú elmonta. hogy a temp
lom nyugati homlokzata felett ülő huszár
tornyot a kegyúr, Széchenyi Béla gróf 
frissen zsindelyeztette. Egy júliusi na
pon maga győződött meg a munka előre
haladásáról. Ugyanaznapon a falú ki
gyulladt és az új toronytető is égni jcez- 
dett. A plébános és az ácsok a mentésre 
nem is gondolhattak, hanem legalább 
is a templom berendezését akarták biz
tonságba helyezni. Sikerült az oltár egy 
részét a képet, a szószéket kimenteni,, 
mikor a torony összedült felettük. Akkor 
még egy darabig a sekrestyén át igyekez
tek egyes tárgyakat kivinni, de végre ez 
az út is elzárult. A padok már mind benn
égtek és a harangok is megolvadtak.

A parókián található, gondosan ösz- 
szegyűjtött történeti adatok során meg-i 
tudjuk, hogy még 1903-ba megkezdődött 
az újjáépítés id. Radies József süttöri 
építőmester tervei szerint. Az egyszerű 
kis hangyaalakú barokktornyot. ■ mely Fer- 
tőboznak Reschka által készített acélmet
szetén látszik, magas kőtoronnyal pótol
ták. melyet jobbról a kórus lépcsője, bal
ról egy kis kápolna támogat. A torony, 
hasonlóan a homoki templomhoz a román 
stílus bélyegét mimeli.

A templom külseje egyebekben rend
kívül kopasz, szentélye kivül-belül há-*

rom oldalával zárul. Egyszerű sekrestyéjét 
is meghosszabbították. A meredek szélén 
állva, érdekes elhelyezésének megoldása, 
ezrével hordták a tég/áit a szakadék kitöl
tésére.

A templom belsejét pár év előtt ifj. 
Sterbencz Károly soproni festő díszítette. 
Egyébként oltárképén kívül kevés érde
kessége van. Az oltár újabb keletű, szé̂ - 
széke. ha régebbi is, egészen dísztelen. 
Az oltárkép régi valószínűleg egykori 
ismétlése Murilló Szent Erzsébet c. képé
nek mely a madridi képtárban van. Ez 
a kép is Sevillából származik. A másolöót 
is elragadta a remek kép déli heve. az 
életszerű részletek elültető erőt adnac« 
az extatikus érzelmek fűtötte részeknek 
is. A hatalmas vásznat Széchenyi Béla 
gróf ajándékozta a templomnak. A ko
rábbi oltárképet id. Storno Ferenc vál
totta magához a tűz után és helyette má
solatot állított. A Szentháromság képe ez 
Mária társaságában. A másolat annyira 
Storno ízű. hogy bajos volna az erede
tire következtetni belőle.

A régi harangok elolvadván a nagy tűz
ben, a pótlás a Homokon kipróbált aradi 
öntődében és Seltenhófereknél Sopronban 
történt, ötvösmunka csak egy akad ré
gebbi. valószínűleg az első templomépítés 
idejéből való ezüst kehely, de minden 
bélyeg nélkül.

A torony homlokzatára 1714-ből való 
kis Szentháromság került, talán valami 
szoborról. A templom körül lehetett ré- 
gente a kis temető is. Ma mutatóba egy 
rokokó ízlésű síremlék maradt meg. A 
nehezen olvasható írás szerint Csiszár 
Mihály nyugszik alatta, aki 1682-ben szü
letett és 1770-ben halt meg. A temető; 
egyébként az egyik szakadékban van. ér
dekes keskeny. Két értékesebb de szinte 
meglehetősen időrágta sírköve van. Korai 
klasszicista stílusban faragták őket. Az 
egyiken babérkoszorúval övezett felírás, a 
követ özv. Széchenyi grófné szül. Barkó- 
czy Zsuzsánna emeltette az első fertőbozi 
plébánosnak 1781-ben.

Szobrok dolgában sem áll különösen jóli 
fertőhöz. És túlságosan erősen is mesze
lik őket. A faluban egy kis nepomuki 
Szent Jánost a tűzoltó-szertár falába he
lyezték a talpazatról. A hidegség! falu-
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végen «Ecoe homo» toszkán oszlopon ülő 
helyzetben, valószínűleg még a 18. század
ból. E század végéről való Szent Apolló
niának jöl formált szobra a nagycenki 
úton. A talapzatát két meander sza
lag kereteli, a címert, valószínűleg a 
Széchenyiekét, teljesen elfedi a mész. Ma
gái a szobrot is bevonta a többszörös, 
mészréteg. sajnos, barbár kezek a kő
arc helyett szemet, orrot pingáltak rá.;

Hoznak egyébként szerepe van a ma
gyar vizisjKjrt kialakulásában is. Gróf 
Széchenyi Istvánnak itt volt a fertői ki
kötője. Egy nagy félszerben állt néhány 
tonnás kis hajója, melynek angol kor
mányosa néhány bozi legényt betaní- 
nílolt a nagyobb vizijármű kezelésére. 
Széchenyi Béla gróf beszél erről a Fer
tő medrét tárgyaló értekezésében. Ké
sőbb, hogy a víz visszahúzódott, ösz- 
szedült a félszer. Valószínűleg Bozon 
tartották 1805 körül a Széchenyiek nagy 
vizijátékukat is vendégeik tiszteletére, 
mikor is tengeri csatát mutattak be.

1855 körül annyira megdagadt a Fer
tő. hogy pezsgő fürdőélet keletkezett. A 
hegyen szálló épült, a lábánál szivaty- 
tyuk segítségével kisebb fürdő létesült, 
omnibuszok jártak ki Sopronból. Ami 
a Fertő sohasem szerette a spartiak nagy- 
zolását. Ekkor is. mint ma is, visszahú
zódott. Az egyszerű kis falu felett emel
kedő egykori szálló (ma tanítói lakás) 
két emeletjével jellegzetes memento a 
Fertő megbízhatatlanságára Dr. Csatkay E.

/ . ‘JAKSCHITZ JÓZSEF gazdálkodó és 
kereskedő. * 1882-ben Fertőbozon. Kö
zépiskoláit Sopronban végezte, majd 
atyja mellett gazdálkodott. 1915-ben a 
18-as honv. gy. ezredhez vonult be. de 
később felmentették. 1904-ben nyitotta 
üzletét, mely 1886 óta áll fönn. Felesé
ge: Kimmer Erna. Nyolc gyermeke van.

Wtéz JAKI JANOS volt községi bíró,
1884-ben Fertőbozon. Atyja néhai Jak- 

schitz Károly volt. Ö iskolái elvégzései 
után gazdálkodással kezdeti foglalkoz-i 
ni, majd 1914-ben bevonult a 76-ik cs. 
és kir. gy. ezredhez és ,40 havi front-i 
szolgálatot teljesí lett. miközben súlyos 
fejlövési szenvedett. Mint őrmester sze
relt le. Kitüntetései: I. oszt. és II. oszt' 
ezüst és bronz vitézségi érem ié.s a Ká

roly cs. k. Háborús érdemeinek elisme
réséül 1923-ban vitézzé avatták. Hat évig 
volt községi bíró és hosszú ideig elöljá
ró. 1933 óta a gazdakör elnöke és meg
alapítója. Felesége: Reisenhofer Teréz. 
Három gyermeke van. Mostohaöccse. né
hai Taschek Károly, az orosz fronton 
hősi halált szenvedett.

/  KÖLLY LŐRINC gazdálkodó, h. bíró
1884-ben Fertőbozon. Iskolái után 

gazdálkodással foglalkozott, majd a moz
gósításkor a 11-es vadász ezredhez vo
nult be és 1915-ben az oroszok fogságá
ba esett. Innen 1920-ban sikerült haza
jutnia. A községnek négy évig h. bírája 
és hat éven át képv. t. tagja volt. Négy 
gyermekes családapa. Felesége: Csider 
Emilia. Öccse: néhai Kölly József 1915 
szeptemberében az orosz fronton hősi 
hglált halt.

^KUGLER MARGIT rk. oki. tanítónő 
* Szentmargitbányán. atyja néhai Kug- 
ler György Sopronmegyében járási kör
orvos volt és mint katonaorvos 1915- 
ben hősi halált halt. ö középiskoláit és 
a tanítóképzőt Sopronban végezte. 1927- 
ben nyerte oklevelét s 1928 óta a íer- 
tőbozi rk. iskolában mint tanítónő mü- 
dik. A kath. leánykor vezetője és meg
alapítója. '
j/ LIPP JANOS közs. bíró * 1882-ben 
ben Fertőbozon. Iskolái után néhai aty
ja, Lipp György birtokán gazdálkodott, 
majd 1914-ben a 31-ik honv. ,gy. ezred-: 
hez vonult be és a Lemberg körüli har
cokban vett részt, onnan kórházba ke
rült. majd kivezényelték az Isonzói üt
közethez. innen ismét orosz frontra ke-» 
rült. ahol 1916-han fogságba esett. Mint 
őrmester a II. oszt. ezüst v. érem tulaj
donosa szerelt le. Mostohafivére: Lipp 
István, a szerb fronton hősi halált szen
vedett. Több Ízben volt h. bíró. majd 
1933-ban községe bizalma a bírói szék
be emelte. A bortermelők e. .titkára, a 
gazdakör tagja. Hat gyermekes család
apa. Felesége: Krizanits Lucia.

OTTMAYER FERENCNÉ. szül. Matta- 
sitz Róza közs. oki. szülésznő * 1887- 
ben Fertőbozon. A bábaképzőtanfolyamol 
Szombathelyen végezte el. ahol 1910-beni 
szülésznői oklevelet nyert. Férje: a 18- 
as honv. gy. ezredben az orosz frontom
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teljesített katonai szolgálatot és meg
sebesült. Három gyermeke van. 
U-'OTTMAYER GYÖRGY gazdálkodó és 
kereskedő. * 189ft-ben Fertőbozon. Is
kolái után atyja, néhai Ottmayer Mihály 
mellett gazdálkodással kezdett foglal-' 
kozni. 1917-ben vonult be és az olasz 
fronton harcolt. Felesége: Pillér Teréz.l 
Két gyermekük van. i

SIKLÓSI JÓZSEF rk. plébános. *1872 
március Ift-én Pinnyén. Középiskoláit 
Sopronban, teológiai tanulmányait Győ
rött végezte. 1895-ben szentelték pappá 
s ugyanez esztendő óta Fertőbozon vég
zi az rk. egyház plébános! teendőit. E 
hosszú idő alatt szinte összeforrt köz
ségével és annak haladásában nagy sze
repe volt. A leánykor és levente e. eb 
nöke. 1
 ̂ TEINER MÁTYÁS vizimalom-tulajdo-i 
nos. * 1854 november 5-én Fertőbozon,! 
régi molnári családból. A malmot már 
100 évnél több ideje vezeti a család, öt 
gyermeke van, akik közül Adolf (taní
tó) és János (molnár) résztvettek a vi
lágháborúban.
' UNGER PÁL volt közs. bíró. * 1874- 
hen Fertőbozon. ahol atyja, Unger Ist
ván h. bíró és esküdt volt. ö iskolái után 
gazdálkodni kezdett. Kilenc évig volt vá
lasztott bírája községének és a legnehe
zebb időkben e tisztséget teljes megelé
gedésre töltötte be. Ugyancsak kilenc 
évig volt h. bíró és 16 évig képv. t. tag. 
Felesége: néhai Mattaschitz Klára 1929- 
ben halt meg. Négy gyermeke van.

FERTŐENDRÉD.

V KARNER GIZELLA oki. tanítónő, régi 
soproni családból származik. Édesapja 
Csepregen 30 évig jegyző volt. Ugyanott 
született, középiskoláit Kismartonban, a 
tanítóképzőt Sopronban végezte, okle
velet 1916-ban nyert, először Felsőlász- 
lón, majd 1917 óta Fertőendréden mint 
osztálytanító működik.

MEGGYES LÁSZLÓ r. k. plébános, * 
1878-ban Kapuvárott. Középiskolai és teo
lógiai tanulmányait Győrben végezte. Pap
pá 1903-ban szentelték fel. Papi működé
sét Mezőőrsön, Kisbéren és Fertőszent- 
mialóson folytatta, 1904 óta Fertőendréd

község plébánosa. A lövész-, leventeegye
sület és iskolaszék elnöke.

NÉMETH LAJOS vendéglős és mészá
rosmester, * 1904-ben Fertőendréden, is
koláit ugyanott végezte, majd Kismar
tonban felszabadult 1932-ben. Jelenleg 
Fertőendréden vendéglőt és mészáros s 
hentesüzletet vezet és a község életében 
tevékeny szerepet játszik.

RICDÓ KÁROLY sajlmester, *1897-ben 
Svájcban, iskolai tanulmányait ugyanott 
végezte, majd a sajtszakmát tanulta ki és 
mint sajtmester 1930 óta az uradjalmi 
sajtgyárnak a vezetője.

SZABÓ JÁNOS oki. kántortanító, ősrégi 
sopronmegyei családból * 1901-beri Sop- 
ron-Kőhidán. Középiskoláit Pozsonyban, 
a tanítóképezdét Monoron (Pozsony m.) 
végezte. Oklevelét 1922-ben Jászberény
ben szerezte. Hegykőn kezdte működését 
mint osztálytanító, 1926 óta pedig Fer- 
lőendréden mint kántortanító működik. 
\  községi képviselőtestület tagja, az is- 
kolánkívüli népm. tanfolyam vezetője, a 
gazdakör volt elnöke, a községi postának 
1930 óta ügynöke.

WEIGL MÁTYÁS oki. tanító, * 1905-ben 
Kőszegen. Középiskoláit szülővárosában, 
a tanítóképezdét Jászberényben és Csur
gón végezte. 1926-ban Csurgón nyerte 
oklevelét, pályáját Döbörhegyen kezdte, 
majd Borgátán működött. 1932 óta Fer
tőendréden osztálytanító. Az iskolánki- 
vüli népművelési egyesület előadója, a 
Hangya fogyasztási szövetkezet ügyveze
tője.

FERTŰDOMOK.

Homok Sopron felől jőve. az első sík- 
jellegű falu a Fertő mentén. Ósrégi te
lepülés. A kőkorszakban már lakott te
rület volt. Ebből a korból való kőké- 
secskét birtokol innen a kismartoni; 
Woll-múzeum.

Újkori története is igen régi időkre 
nyúlik vissza és Hidegséggel szorosan 
összefügg. Vármegyénk oklevél kiadásá- 
sának egyes darabjai már 1283-ban emle
getik Hunky néven, majd Humuk (1327) 
és 1331 óta a nevezettel. Törnek Ódön. 
ki megyénk történelmi nevezetességű fal- 
vairól először írt, úgy mondja, hogy 
még korábban. 1281-ben szó esik a köz
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ségről a halászati joggal kapcsolatbaa
Kis falu volt. melynek a reformáció 

idején és még utána is .sokáig nem volt 
temploma, akkor is, ma is Hideglség 
leányegyháza. 1766-han felhányja a püs
pöki látogatás jegyzőkönyve, hogy tor
nya nincs az istenházának. Ez a régi 
templom ma már nem áll. Az öregebb 
nemzedék szerint egyszerű volt tornyos
tól együtt. Főoltára, szószéke ma szét
szedve a tűzoltószertárban hever. Jó 
munkának látszik mindkettő Mária Te
rézia uralkodásának végéről. Csak a 
négy hozzávaló gyertyatartó van ma is 
használatban. A Szt. Annát ábrázoló ol
tárkép közepes munka a 19. század kö
zepéről. a hidegség! papiakban nyert 
elhelyezést.

Az 1901-ben épült templom a román 
Ízlést követi, bejárója, ellentétben a ré
givel. a keleti oldalon van tornyostól. 
Az egész berendezés újkeletű, pár éve ki 
is festették. Mint történelmi nevezetes
ség megemUtendő. a leventék zászlója, 
melyet a kormányzó adományozott.

Úgy mondják, hogy a még meglévő 
régebbi harangot Aradon öntötték, való- 
szinűleg a templom építésének idejéből 
való. Kegyszerei közt érdekesebb egy> 
csinos rézkehely, melynek trébelése az 
1740-es évekből való stílus sajátosságait 
követi

A temető keresztje 18. századbeli, úgy 
hiszem, később a feszület helyébe a 
Szentháromság meglehetős gyenge cso
portja került. A pillér előtt igen finom 
kis fájdalmas Szűzanya szobrocska áll 
a 18. század derekáról. A templom be
járóját két szobor szegélyezi. Az egyik 
a Hild-műhelyből való. a másik Szt. An
tal igen jól mozgó figurája alighanem' 
a 18. századból való. Or. Csatkay Endre.

' HORVÁTH VINCE gazdálkodó. *1874- 
ben Fertőhomokon. Iskolái után gazdál
kodással foglalkozik, amelyet édesaty
ja. néhai Horváth György volt képv. L 
tag birtokán sajátított el. Ö maga is 
tekintélyes polgára a községnek, hat évig 
volt képv. tes. tag, hat évig pedig jés- 
küdt. A háborút a 18-as honv. gy. ez  ̂
reddel az oláh és olasz fronton küzdöt-i 
te végig. Felesége: Vinkovits Teréz, aki

vel való házasságából négy gyermeke 
született.

KOVÁCS ISTVÁN gazda. * 1866-ban 
Fertőhomokon, iskoláit is itt végezte, 
majd édesatyja mellett tanulta ki a gaz
dálkodást. 24 év óta pedig önálló gazda 
12 holdas birtokán. Községének volt bí
rája, iskolaszéki tagja és községi kép-: 
viselője. Felesége: Jurinkovits Ágnes. Há- 
roim gyermekük van.

i"^ULCSÁR PÁL fk. kántortanító, * 
1885-ben Hegykőn. Középiskoláit Sop
ronban, a tanítóképzőt Győrött végezte 
ahol 1904-ben nyerte oklevelét. Pályá
ját szülőfalujában. Hegykőn kezdte 
meg, majd 1909 óta mint kántortanító 
Fertőhomokon folytatja működését. A 
háború alatt az orosz fronton harcolt, 
majd 1917-ben Wíenben letette a üsz- 
tivízsgát és 1918-ban mint tartalékos had
nagy az olasz fronton a ipiavei offenzi- 
vánál megsebesült és láb és kéztörést 
szenvedett. Kitüntetései: II. oszt. ezüst 
és bronz vitézség! érem. Károly cs. ke
reszt, sebesülési érem és háborús em
lékérem. A levente e. elnöke és főokta
tója és a vezetése alatt lálló csapat 'az 
orsz. leventeversenyen 1929-ben első di
jat nyert. Ezért őt az OTT ezüst éremmel 
tüntette ki. Elnöke továbbá a gazda
körnek. iskolánkívüli népm. b.-nak, a 
frontharcos sz-nek és előmozdítója min- 
uen helybeli kultúiális törekvésnek. Fe
lesége: szül. Szabó Julianna, oki. taní
tónő. középiskoláit és a tanítóképezdét 
Sopronban végezte és 1929 óta a fertő- 
homoki iskolában tanít. Nagy szerepet 
játszik a község hazafias és különösen 
vallásos megmozdulásaiban. Három gyer
mekük van.

t - N ém eth  LAJOS községi bíró. *1868- 
ban Fertőhomokon és iskolái után a gaz
dálkodó pályára lépett. Mintegy 50 éve 
önálló gazda. A községnek hét éve bí
rája. de ezt megelőzően is 24 éve (Jie- 
töltötte a bírói tisztséget. A szövetke
zetnek volt elnöke, községi képviselő, 
iskolaszéki tag, egyháztanácsos, tűzoltó
főparancsnok volt hosszú időkön át. A 
leventeegj'esületnek egyik megszervezője 
s e téren elért eredményeiért .ezüst érem
mel és oklevéllel tüntették ki 1930-ban.

5*
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Felesége: Végerbauer Erzsébet. Három 
gyermeke van.

RADOVICS GYÖRGY Hangya fiók üz
letvezető. * 1903-ban Tinnyén. Iskoláit 
részben ott, részben PiUscsabán végezte, 
majd a gazdálkodást édesatyja mellett 
tanulta ki. Ezután a Hangya fogy. szöv. 
szolgálatába lépett. 1929-ben került Fer
tőhomokra. ahol azóta is üzletvezetője 
a Hangya fogy. szöv.-nek. Az üzletveze
tői tanfolyamot Győrben végezte. Fele
sége; Pálovits Julianna, akivel való há
zasságából két gyermeke született.

SZALAY JÓZSEF cipészmester * 188fi- 
ban Hidegségen, régi helybeli család
ból. A cipészipari Sopronban tanulta ki 
és mint segéd szaktudását Sopronban. 
Nezsideren és Mosonban fejlesztetteu 
1911-ben lett önálló mester Fertőhomo
kon, ahol mint a község egyik legrégibb 
s legmegbizhatóbb iparosa nagy tekin
télynek örvend. A 76-os gy. ezreddel az 
orosz és olasz frontton résztvett a világ
háborúban. Kitüntetései: két bronz vi
tézség! érem Károly cs. kereszt és a szol
gálati kereszt. Rátyja: néhai Szalay Rá- 
lint hősi halált halt. Felesége: Fales 
Rorbála.

FERTŐRÁKOS.

Fertőrákos részletes monográfiáját a 
kőzettani korszakokon lehetne kezdeni 
hírneves kőfejtője révén. De művelődési, 
és művészettörténeti múltja is az ősrégi 
korokba vezet vissza. Szerpenlinkőből ké
szült eszközöket ma is gyakran lalálnali 
a környéken, egy szép példát láttunk 
Csurda püspöki intéző úrnál. A Töpler 
gyűjteményében is van egy. A bronzkor
szak a bécsi udvari múzeumban nyert 
legújabban méltó képviseletet. Még ér
dekesebb kultúrára bukkanunk a vaskor 
második részében. 1875-ben, 1895-ben és 
1910-ben nagyobb kelta pénzleletek ke
rültek elő a földből. Egy része a soproni 
és bécsi udvari múzeumban, a bencések 
éremgyüjteményében és a kismartoni 
Wolff-niúzeumban látható.

A római uralom alatt Rákos környéke, 
közel esvén Sopronhoz, szintén népes le
hetett. A közeleső fegyház környéke bő
séges lelőhely. A bencés gimnázium gyűj
teményébe igen sok római pénz került

a rákosi szőlőkből. A legfontosabb azon
ban a falu közelében levő Mitrasz-bar- 
lang.

Annyi pusztulás után az újkor Rákosa 
1199-ben jelentkezik e néven: Racus.

A győri püspöki uradalommal nagyon 
hamar összeforrt a falu. 1244-ben ponto
san kijelölik annak birtokát Sopron vá
rosával szemben. De a szomszédok közi 
örökös a torzsalkodás. 1311-ben egy ilyen 
áldatlan viszály lezárásáról értesít az ok
levél: Miklós püspök kibékül a soproniak
kal, akik palotáját és épületeit Rákoson 
lerombolták. Valószínűleg a palota meg 
is volt erősítve és az, amit az oklevelek 
vár (castrum) alatt értenek, ugyanez s 
a mai palota egykori formája. Ezt a 
várat 1371-ből való oklevél a király ke
zén említi, egyébként mindig a püspököt 
emlegetik a középkori oklevelek birtokos
képen. Üjabb veszélyt jelentett a békés 
birtoklásban Macskakő vára, amely a 
falu határában emelkedett, s melynek 
alapfalaira ma már a gyakran megkísé
relt kutatás sem tud rábukkanni. Ezt a 
várat az oklevelek 1443-ban említik elő
ször és huszita vallású cseh rablók fész
kelték meg benne magukat, kiket nagyne- 
hezen lehetett csak 1464 körül belőle ki
pörkölni. Ez idő alatt a győri püspöK 
sem élvezhette birtokát és 1465-ben egyet
értésben a soproniakkal, újból behelyezte 
a király a rákosi uradalomba.

A török veszély folytán a rákosi birtok 
jelentősége nőttön-nőlt. Mivel a püspök
ség nagy része török hódolás alá esett, 
sőt rövidebb időre Győr maga is. Rákos 
valóságos központ lett. A 16. század vé
gén való állapotáról Bossányi Árpád írt 
a Soproni Hírlap számára értékes tanul
mányt. E szerint az idősebbik Draschko- 
witsch György püspöksége alatt (1578— 
87) épült az új kastély a földszinten öl, 
az emeleten három helyiséggel, három 
malma volt az uradalomnak, nagy kertje. 
A falunak talán ő szerezte meg a vásár- 
tartási jogot, mert ekkor már városhá
záról van szó, amely régebben jobbágy
ház volt. A pallosjog és vásártartási jog 
kifejezője, a pellengér, ma is meg van a 
falu főterén, formája azonban inkább a 
17. századra vall.

Győr visszavétele után is szívesen időz
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tek a győri püspökök Rákoson, bizonyos 
mértékig az ellenreformáció fontos hadi
szállása lett a protestáns Sopronnal szem
ben, melyet más oldalról a kismartoni 
udvar vett körül. Széchenyi György püs
pök innen intézte 1672 körül több sop- 
ronkörnyéki falu templomának vissza
szerzését. 1681-ben, a soproni ország
gyűlés idején, Lipót császár itt látogatta 
meg őt, miről a kétszáz éves jubileum 
alkalmával emelt emléktábla is szól a 
kastély kapualjában. A későbbi utódok 
közül Keresztély Ágost szász herceg va
lószínűleg keveset tartózkodott a kas
télyban, mint ahogy az országban sem, 
annál inkább azonban gróf Zichy Fe
renc, akinek a kastély mostani aíakját 
köszönheti.

1743-ban vette át a püspökséget és 
azonnal szemet vethetett az ősi nyaralóra 
a Fertő közelében. Nagy udvart vesz 
közre az épület: az utcai front művészi 
kiképzésű, a többi front egyszerű., A fő
homlokzaton is az előre ugró középrész 
érdemel főképen figyelmei. Három ten
gelyes. A középsőben előre dagadó er
kély, alatta kosáríves kapu kedves fara
gásokkal. A földszinten egyszerűbb ab
lakaival szemben az emeleti három ablak 
körives és oldalát csigák díszítik, fê  
lettük három hatalmas püspöki címer és 
pedig állítólag szélről Széchenyié és 
Ágoston Keresztélyé, a középen hatalmas 
formákkal Zichyé.

A rákosi népművészet ismert a buda
pesti néprajzi múzeumban is. Két szé
pen faragott széket találunk ott Rákos
ról (1818, 1878). Az egyik püspöki ma
lomnak igen kedves barokk ormos ka
puja van. A főutcában pedig több olyan 
ház áll, melynek jellegzetes oszlopos tor
náca van, mint amilyenek Meggyesnek 
és a soproni külvárosi utcáknak szereztek 
nevel a néprajzi tudományban.

A falu főutcájában, csekély emelkedé
sen, egy keveset visszahúzódva áll a 
hatalmas- mérelű templom. Középkori 
elődje a falu mellett (prope civitatem) 
már 1244-ben, vagyis egy-kettőre a tatár
járás után előfordul oklevélben említve. 
A boldogságos Szűzről nevezték el és 
ugyanilyen elnevezéssel szerepel még 
1326-ban és 1429-ben a különböző ok

levélgyűjteményekben. Azokban a küzdel
mekben, melyek a 15. század derekát 
Sopron környékén betöltik, vagy még in- 
az 1529i-es török dulás idején pusztul
hatott el ez a templom. A Rossányi Ár
pád közölte 1596-os urbárium szerint a 
templom már szent Miklós tiszteletére 
emelkedik. Az 164Kes püspöki látogatás 
úgy mondja, hogy zsindelyes volt, kő
tornyát óra ékesítette és két harang füg
gött benne. Ez időben a püspöki kegy 
már mindinkább meglátszott a templo
mon. mert p. u. 1674-ben 33 képet je
gyez fel a püspöki vizitátor. De mindené
nek a fénynek véget vetett az 1683-as 
rémesztendő. Török-tatár had elsőnek 
vetette magát a győri püspök birtokára 
és szörnyű módon elpusztította a temp
lom berendezését, összedobálták a pa‘- 
dokat és felgyújtották. Be is omlott a 
boltozat egy része. így mondja el Csá- 
nyi János soproni krónikája.

A török dúlás után rendbehozott temp
lomot Kollonich győri püspök 1694-ben 
szentelte fel. Az idők folyamán, való
színűleg a 18. században történt álalai- 
kítás után bővítették ki a templom cí
mét Krisztus mennybemenetelével.

Az igazi püspöki pártfogást Zichy Fe- 
rejic gróf alatt érezhette a templomi 
Ahogy alatta (1743—83) megújhodott a 
kastély, úgy díszítette a templom bel
sejét is műpártolása.

A templom környéke meg van rakva 
műemlékekkel. Keleti falának vakablaká
ba kis piétaszobrocska került, déli fala 
mellett két kiváló síremlék áll: az egyik 
kb. 1740 körül való. írása legnagyobb -̂ 
részt elmosódott. Az előre domborodó 
írásláblát virágdíszes sávok szegélyezik, 
felette a feszület s ennek lábánál, mint 
még a 17. században szokásos volt, a 
kő lábánál nyugvó család térdepelve. Ez 
esetben kecses rokokó ruhában. Oldalt 
csigák emelkednek felfelé és menyezetet 
tartanak. A másikon síró' angyalkák húzt- 
aák el a függönyt az írástábláról, ez egy 
meg nem nevezett pap fölött ál, ki 1786- 
ban halt meg. Még két klasszicista pap
síremlék áll ott, 1829-ből és 1842-ből.

A templom közelében kezdődik a szob
rok egyéb nagy sora. Itt áll egy igen jó 
Nepomuki Szt. János, jól tagolt talpa
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zatról indul fel toszkán oszlopa, a 18. 
század első feléből való. Más oldalról 
ion oszlopon alighanem újabb keletű Má- 
ria-szobor áll, szintén datálatlanul. Egy 
kisebb Nepomuki Szt. Jánosi-szobor a pa
tak mellett az 1731-es évszámot viseli. 
A temető közelében ion oszlopon a Szent- 
háromság ismert csoportja a 18. század
ból és a kőfejtő közelében Szt. Sebes
tyén szobra 1871-ből, az 1721-es ere
deti helyén. A típusok vándorlására nézve 
legtanulságosabb egy Szt. Oszvald-szobor. 
Sarkain kissé letompított pillér, elöl fel
írással, ú. n. zárt tabernákulumot, kockát 
tart, melynek oldalain patkóíves vakár
kádok vannak, ezeknek sarkában a kis
martoni környék utógótikájának jelleg
zetes gyémántmetszése. Felette primitiv 
szentszobor kalásszal. A felírás szerint 
1643-ban egy kocsmáros állíttatta.

A művészet, néprajz és természetrajz 
barátai mellett nagy számmal keresik 
fel a festők is Rákost. Első megjelent 
ábrázolása 1863-ban Rohbock rajza után 
Therwen A. J. acélmetszete Hunfalvy: 
«Magyarország és Erdély képekben» c. 
díszmunkájában. De azóta sokan szem- 
benültek már ecsetet fogva a bájos paf 
takmenti házakkal. A falu annak a domb
nak a fensíkján fekszik, mely a Rákos
patak völgye felett emelkedik, szemben 
a Tómalom mögött húzódó hegyháttal. 
Erről az oldalról a magaslat maga is 
védte, a többi oldalról várfala volt, 
máig is meg van a falu magvának négy 
sarkán a körbástya, valószinűleg a 16. 
századból. A hegyen a szorosan egymás 
mellé sorakozó csűrök fala ad áthághaf- 
tatlan erősséget. Ez a fal, mely mögött 
kikandikál a templom tornya és a házi- 
tetők, afulról, a patak mellől olyah lát
ványt nyújt, mint a hasonló fekvésű, 
híres Rothenburg, ha az ember a Tauberi- 
patak völgyéből nézi. . . Dr. Caatkay Endre.

CSURDA GÉZA püspöki uradalmi in
téző. * 1866i-ban Kéthelyen. Gimnáziumi 
tanulmányait Nagykanizsán, a gazdasági 
akadémiát a keszthelyi akadémián vé*- 
gezte. Működését gróf Festetich Pálnál 
kezdte meg, majd 1903-ben lépett a győri 
püspökség szolgálatába és 1913 jan. l>-je 
óta a fertőrákos! birtok vezetője. Volt

megyei bizottsági tag, tagja a községi 
képv. t-nek és az iskolaszéknek s elnöke 
a soproni járási mezőgazdasági bizott
ságnak.

FERTÖRÁKOSI FÉRFIDALEGYLET. 
Mai formájában 1871-től működik, de 
alapszabályok nélkül már azelőtt is fennL 
állott. Alapítója a hagyomány szerint egy 
egykori Rauer nevű tanító. Működő tag
jainak száma: 35—45 között váltakozik. 
Célkitűzése népies és műdalok (négy
szólamú dalok) megszerettetése. Nagy 
szerepe van még a dalegylet életében a 
magyar dalok megkedveltetése körül. 
1912-ben vett először részt egy dalos- 
versenyen, amelyen 3-ik díjat nyert, 
1925Lben a 20-ik országos dalosversenyen 
díszoklevelet, 1933-ben pedig a soproni 
kerületi versenyen 3-ik díjat és ezüst 
serleget nyertek. Elnöke: dr. Rátffai Mi
hály, karnagya Fuchs János kántortanító.

FERTÖRÁKOSI l.eventeegyesület. 1924- 
bcn alakult Nagy József tanító szerve
zésével. Rövid idő alatt szép eredménye
ket ért el. Résztvett a versenyeken, ame
lyeken több helyezést értek el. Különö
sen a lövészetben vezetnek.

FERTÖRÁKOSI ZÁRDAISKOLA. 1922- 
ben Mentes Domonkos esp. plébános fái- 
radságos munkájának köszönhette alapí
tását, de csak 1928-ban épült fel és a 
tanítás 1930-ban kezdődött meg. Vezető 
főnöknője Wagner Mária Reimildisz. Az 
iskola kebelében Mária kongregáció. 
Szívgárda és Jézus SzíveLtársulat műkö
dik. Az iskolán kívül ovodát is tart fenn. 
A vezető főnöknőn kívül a mindkét nyel
vű tanítást még négy nővér végzi. Jelen
legi főnöknője 1933 aug. 14-én vette át 
a zárda vezetését.

FUCHS JÁNOS kántortanító. * 1903- 
ben Haracson. Középiskoláit a bencések
nél végezte, majd 1921-ben nyerte a ta
nítói oklevelet. Pályáját Pusztavámon 
kezdte meg, innen Sopronbánfalvára ke
rült s 1928 augusztusától Fertőrákoson 
mint tanító működik. Nagy szerepe van 
a másutt említett fertőrákosi dalkör éle
tében. A levente e. téli tanfolyamának 
előadója.

GYŐRI PÜSPÖKI URADALOM. Területe 
40.066 kát. és 10060 nö. A birtok legjöve
delmezőbb ága a Fertő-tóból való nád
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kitermelés, mely nádat Svájcba, Auszt
riába és Németországba szállítják. Inten
ziven foglalkoznak szarvasmarha hizla
lásával, melyet Ausztriába és Olaszor
szágba exportálnak. Szépen fejlődik a 
tehenészetük is, A tejet Sopronban he
lyezik el. Az ősrégi egyházi birtokon 
1500-ban épült a kastély, amelyet gróf 
Széchenyi György későbbi hercegprímás 
emelt. A kastély lakója 168S-ban a tö
rök megszátlás alatt Lipót király s Ele
onóra királynő volt. Lakott a kastélyban 
még Mária Terézia császárnő is. A kas>- 
télyon három címer látható, a Széche
nyieké, Zichyéké és Keresztély szász heiS- 
cégé.

alsószopori NAGY JÓZSEF rk. tanító, 
* 1902'-ben Sopronbánfalván. Középisko
láit és a tanítóképzőt Sopronban vé
gezte. 1921-ben Sopron városánál mint 
forg. ellenőr működött, majd 1922-ben 
foglalta el nemeskéren tanítói állását. A 
leventeegyesületen kívül az iskolánkívüli 
népin, előadások, a népkönyvtár és a 
polgári lövészegylet vezetője. A községi 
Kath. akció etnöke. A leventeegyesületben 
kifejtett eredményes működésért több 
dicséretben, elismerésben részesült. 1926- 
ban a felügyelőségtől dicsérő elisme
rést, 1929*-ben ugyanezt, 1931-ben pedig 
az OTT-tól bronz plakettet és díszokle
velet nyert. Régi nemesi család sarja. 
Nemességük 1306-ig vezethető vissza.

TIHANYI MÁTÉ községi főjegyző, * 
1894-ben Kelénpatakon. Középiskolái el
végzése után 1914 okt. 16-án bevonult 
a 76-ik gy. ezredhez és a tiszti vizsga 
letétele után az orosz frontra ment, ahoi 
megsebesütt. Felgyógyulása után a 18-as, 
majd az 1-es bosnyák gy. ezredhez, innen 
a 17. z.-aljhoz osztották be. amellyel 
a francia frontra került. 1918 dec. l^én  
mint t. hadnagy, a II. o. ezüst, bronz vi
tézség! érmek és a Károly cs. k. tulajdo
nosa szerelt le. 1919 febr. 15-én Somfal
ván kezdte meg működését és mint jegy
zőgyakornok 1921 február 1-ig teljesí
tett szolgálatot. Ez évben Győrött elvé
gezte a közigazgatási tanfolyamot, majd 
dec. 17-én Sopronbánfalvára mint s. jegy
ző került, ahonnan 1926-ban Kapuvárra 
helyezték át. 1927 jan. 1-én Fertőráko
son lett h. jegyző’ s még e hó folyamán

vezető főjegyzővé választották. Működé
se alatt épült fel a községháza, zárda s 
községi bikaistálló.

THURNER TAMÁS ny. főjegyző Sércen 
* 1868-ban, régi jegyzői családból. Kö
zépiskoláit a bencéseknél Sopronban 
kezdte meg. Érettségit 1888-ban a keres
kedelmi iskolában tett. Pályáját 1891- 
ben Sopronvármegye számvevőségénél 
kezdte meg, majd 1893-ban Fertőrákos 
körjegyzőjévé választotta. E hivatalt kö
rültekintő gonddal és lelkiismeretesen 
1926 dec. 31-én történt nyugalombavonu- 
lásáig látta el. Működése alatt történt az 
iskola emelet építése. A háború alatt 
minden segítő erő nélkül vezette a hiva
talt. Nyugalombavonulásakor a község 
díszpolgárává választotta. A népszavazása 
nál hatalmas propagandát fejtett ki a  
magyarság érdekében.

' , : . . ' ■ ! ; ' f :

FERTÖSZENTMIKLÖS.

ÁRRAHÁM FERENC szabómester. • 
1892-ben Fertőszentmiklóson. Pályáját 
Győrött tanulta ki. ahol 1907-ben szaba
dult fel majd mint segéd Rudapesten, 
Bécsben. Berlinben működött. 1915-ben 
bevonult a 76-os gy. ezredhez és a szerb, 
oláh és olasz frontokon harcolt. Tüdő- 
csúcsh uruttal került haza. A Károly cs. 
kereszt tulajdonosa. Fertőszentmiklóson! 
mint önálló szabómester a község legte
kintélyesebb polgárai közé tartozik. Az 
iparosifjak volt elnöke és megalapítója, a 
kereskedők és iparosok társnlatának el
nöke. Községi képv. t. és az elöljáróság 
tagja. Az rk. egyház iskolaszékének tagja. 
A fertőszentmiklósi sportklub megala- 
kítója és elnöke. Négy gyermekes csa
ládapa. Felesége: Bödör Mária.

BOKORI ISTVÁN kocsigyártó. * 1881- 
ben Fertőszentmiklóson. ahol atyja ko
vácsmester volt. Ö is az ipari pályára lé
pett és szakmáját Budapesten tanulta ki. 
ahol 1896-ban szabadult fel. Működött 
Budapesten. Komáromban és Sopronban 
mint segéd, majd 1905-ben Fertőszent
miklóson önállósította magát, ahol azóta 
kocsigyártó és autójavítóműhelyt vezet. 
Az ipartestületnek 1908-ban történt ala
pítása óta alelnöke volt és 1929 óta el
nöke. Az iparosifjak körének szintén ala



72 F ertő szen tm ik ló s

pítója és elnöke. Az iparos közéletben ki
fejtett tevékenységéért az IPOSz elisí 
merő oklevéllel tüntette ki. Az iskola
szék és OKH tagja. Felesége: Folyi Agr 
nes. Négy gyermeke van. A világhábo
rúban a 13-ik tábori tüzérezreddel az 
orosz fronton két évig harcolt. ^

BOROS JÁNOS vegyeskereskedő * 1905- 
ben a vasmegyei Nick községben. Kő- 
zépiskoláit Kismartonban és Budapesten 
végezte, majd a kereskedői szakmában 
1923-ban Szombathelyen szabadult fel. 
Pályáját a Beszkártnál mint tisztviselő 
kezdte meg. majd szülőfalujában a Han- 
gyai-fiók üzletvezetője volt és 1927-ben 
megalapította Fertöszentmiklőson ve
gyeskereskedését. Felesége: Pernyák Er
zsébet.

BUJTÁS PÉTER Hangya üzletvezető * 
1896-ban Fertöszentmiklőson. A keres
kedői szakmában Magyarővárott szaba
dult fel 1912-ben. Mint segéd ott és Sop
ronban működött, majd 13 év óta Fer- 
tőszentmiklóson a Hangya főüzlet veze
tője. A sportegyesület alapítója és tit
kára. az iparosifjak pártoló, és a keres
kedők és iparosok társulatának tagja 
1915-ben bevonult a 30-ik tüzérezred
hez és az orosz oláh és olasz frontokon 
38 hónapi szolgálatot teljesített. Kitün
tetései: II. o. ezüst és ikét bronz vitéz- 
ségi érem, valamint a Károly cs. k. Mint 
szakv. szerelt le. Felesége: Horváth Em
ma. Két leányuk van.

HORVÁTH IMRE rk. tanító. * 1910- 
ben Sopronban. Középiskoláit ugyanott 
a tanítóképzőt Győrben végezte, ahol 
1930-ban nyerte oklevelét. Pályáját Fer- 
tőszentmiklóson kezdte meg és azóta Is 
itt működik. 1933—34-ben mint karpa- 
szományos teljesített katonai szolgálatot 
A levente e. alelnöke.

HORVÁTH ISTVÁN Hangya fiókvezető 
* 1895-ben Fertőszentmikló.son. Előbb 
gazdálkodással foglalkozott, majd a Han
gyánál kitanulta a kereskedői szakmát és 
1921 óta a Hangya fiók vezetője. A köz
ség közgyámja. 1914-ben bevonult a 76- 
ik gy. ezredhez, atnellyel az orosz fron
ton harcolt, majd súlyos lövéssel fog
ságba került, ahonnan 1918-ban tért ha
za. Ekkor az olasz frontra vezényelték, 
ahol a piavei ütközetben vett részt, A

Károly cs. k. tulajdonosa. Felesége: Buj
tás Rozália. Három gyermeke van. >

Vitéz HORVÁTH JÓZSEF gazdálkodót 
és kereskedő. * 1892-ben Fertőszentmik- 
lóson. Eleinte gazdálkodott majd 1920 
óta állatkereskedéssel is foglalkozik. A 
községi képv. t. választott tagja, levente 
főoktató, tűzoltó főparancsnok, az OKH 
ig. tagja. 1914-ben bevonult a \13-ik honv. 
gy. ezredhez és az olasz és orosz fronton 
harcolt és megsebesült és mint t.helyettes 
szerelt le 44 hónapi frontszolgálat után. 
Kitüntetései: kétszer I. o.. háromszor II. 
o. ezüst, kétszer bronz vitézség! érmek. 
Károly cs. k. és sebesülési érem. 1924- 
ben vitézzé avatták. Felesége: Jagadics 
Iloim. I
f ^ lé z  HORVÁTH ZSIGMOND körállat
orvos. * 1895-ben Fertőhomokon. Kö
zépiskoláit Sopronban végezte, majd dip
lomáját Budapesten az állatorvosi fő
iskolán nyerte. 1922 óta Fertőszentmik- 
lóson mint körállatorvos teljesít szolgá
latot. A polgári lövé.szegylet elnöke és 
megalapítója, a levente e. volt alelnöke. 
,A világháborúban a 18-ik honv. gy. ez
reddel. majd később a 20-ik honv. gy. 
ezreddel 36 hónapi frontszolgálatot tel
jesített az orosz fronton és mint t. had
nagy szerelt le. Kitüntetései: I. o. ezüst 
vitézség! érem, Signum Laudis és Ká
roly cs. kereszt. 1926-ban avatták vitéz
zé. Felesége: Szűcs Gizella. Két fia van. 

l / b r .  ISTVÁNFFY LAJOS körorvos. * 
1890-ben Balassagyarmaton. Középisko-f 
Iáit és egyetemi tanulmányait Budapesten 
fejezte be. ahol 1913-ban avatták dok
torrá. 1914 január/ában mint katona- 
naorvos a háború kitöréséig Bécsben; 
szolgált, majd a 69-ik gy. ezreddel mint 
ezredorvos. és 1918-ban a 11-ik lovas
hadosztálynál mint egészségügyi főnök 
szolgált tovább. 1923-ban vonult nyuga
lomba. A Ferenc József-rend lovagke
resztje, az az ezüst és bronz Signum 
Laudis és Károly cs. k. tulajdonosa. Nyu- 
galombavonulása előtt Dénesfán gróf Czi- 
ráky uradalom orvosa volt. majd 1924 
óta Fertöszentmiklőson körorvos. Felel 
lesége: Schmied Jolán.

KOMJ.ÁTY BÉLA gyógyszerész, * 1889-i 
ben Drávaligeten. Családja ősi nemesi 
eredetű, akiknek nemességük az 1200-as
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évekre vezethető vissza. Középiskoláit! 
Sopronban és Budapesten végezte, ahol 
egyetemi tanulmányai befejezése után 
1910-ben nyert gyógyszerészi oklevelet 
Mint segéd Budapesten és Fertőszentmik- 
lóson működött, majd 1931-hen átvette a/ 
«Isteni gondviselés» gyógyszertár vezeté
sét. A községi képv. t. tagja. A világhá
borúban résztvett és mint egészségügyi 
f. hadnagy szerelt le.

KOVÁCS KÁLMÁN kötélgyártómester,' 
1901-ben Fertőszentmiklóson, ahol mär 
atyja is kötélgyártó mester volt, aki 1915- 
ben az orosz fronton hősi halált halt 
Iparát ö Csornán tanulta ki és 1919-ben 
szabadult fel, majd két évig mint segéd 
dolgozott, azután előbb édesanyjával kö
zösen vezette atyja iparát, 1925 óta pe
dig önálló. Az iparosítják körének alel- 
nöke és hét éven át háznagya volt. Az 
iparosok és kereskedők társaskörének vá- 
lasztm., az ipartestületi széknek választott 
tagja.

LUTCZU GYULA rk. tanító * 1891-beni 
Rábaszénsenyben. Középiskoláit Kapuvá- 
rott. a tanítóképzőt Esztergomban vé
gezte, ahol 1912-ben nyert oklevelet. Az 
óta a fertőszentmiklós! rk. iskolában mű 
ködik. A világháborúban a 31-ik honv 
gy. ezreddel az orosz fronton harcolt 
majd fogságba esett, ahonnan 1920-ban 
tért haza s mint t. hadapródőrmester 
szerelt le. A II. o. ezüst és bronz vitéz- 
ségi érmek tulajdonosa. Megalapítójavolt 
az rk. ifjúsági eegyesületnek. Az iparos- 
ifjak körét ő alapította meg Elnöke a 
levente e-nek. tűzoltó t-nek, férfidalkör
nek és az OKH-nak. Utóbbinak jelen
leg ig. tagja és pénztárosa. A frontharcos 
szöv. helyi fiókjának is elnöke volt.

Vitéz POLGÁR LSTVÁN gazdálkodó ‘ 
1885-ben Fertőszentmiklóson. ahol csa
ládja mindenkor vezetőszerepet játszott. 
Gazdálkodással foglalkozik. A világhábo
rúban a 9-ik közös huszárezredben, ahol 
békében is szolgált, az olasz, orosz és 
oláh fronton 30 hónapi szolgálatot telje
sített és súlyos fej lövéssel sebesült meg 
Mint szakv. szerelt le. Két I. o. és két 
II. o. ezüst és a bronz vitézségi érmek 
valamint a Károly cs. k. és a sebesülési 
érem tulajdonosa. 1923-ban avatták vi
tézzé. A frontharcos szöv. tagja. Fele

sége: Egyed Borbála. Két gyermeke van 
RATATICS PÁL szikvízgyáros és gaz

dálkodó * 1876-ban Fertőszentmiklóson 
Előbb gazdálkodni kezdett, majd 1913- 
ban megalapította szikvízgyárát, ame
lyet azóta vezet. Hat évig h. bírája volt 
a községnek. A 13-ik gy. ezreddel az 
orosz fronton harcolt, fogságba eseti, 
anonnan 1919 szeptemberében jött ha 
za. Felesége: Csóka Mária. Ot gyerme 
kük van.

! /  ROZMANN SÁNDOR kántortanító. ’ 
1900-ban Nagycenken. Középiskoláit Sop
ronban végezte, a tanítóképzőt ugyanoü 
s 1918-ban nyerte oklevelét. Pályáját Za- 
laanátin kezdte meg, majd Nagykapor- 
nokon mint kántortanító működött és 
ugyanilyen minőségben folytatja pedagó
giai munkásságát 1927 óta Fertőszenl- 
miklóson. A férfidalkör karnagya, a vö
röskereszt elnöke, az OKH fiók könyve
lője. A világháborúban a 18-ik gy. ez
reddel a francia fronton teljesített szol 
gálatot és mint önkéntes őrvezetö szfr 
rett le. Felesége: Lázár Margit.

\J STERLIK MIHÁLY vendéglős és gaz
dálkodó * 1899-ben Fertőszentmiklóson 
régi helybeli családból. Előbb gazdálko 
dással foglalkozott, majd bátyjánál kita
nulta a vendéglős szakmát és abban 
1916-ban felszabadult. 1923-ban vette ál 
a vendéglő vezetését. Az iparoskör meg
alakításánál nagy tevékenységet fejlett ki 
Vendéglője vezetése mellett gazdálkodás
sal is foglalkozik. Az iparteslületnek. 
amelynek bátyja 26 évig elnöke volt, ő is 
tagja. 1914-ben bevonult a 14-ik tüzér- 
ezredhez és az orosz fronton teljesíteti 
katonai szolgálatot. Felesége: Halász Má
ria .

SZALAY LAJOS rk. tanító * 1883-ban 
Fertőszentmiklóson. Középiskoláit Kapa 
várott, a tanítóképzőt Győrött végezte 
Pályáját Fertőendréden kezdte meg, majd 
1903 óta szülőfalujában folytatja peda
gógiai munkásságát. A gazdakörnek és 
ipartestületnek volt elnöke. 1915-ben be
vonult és az orosz fronton harcolt. A 
Károly cs. k. tulajdonosa. Az egyházköz
ség jegyzője, a Hangya szöv.-nek meg 
alapítója és annak ügyvezetője és elnöke 
volt. Az OKH elnöke. Felesége: Gotscb 
Paula oki. tanítónő, aki a tanítóképzői
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Budapesten végezte és 1903 óta itt ta
nít. Résztvesz a Vöröskereszt és az isko- 
lánkívüli népm. vezetőségében.

SZALAY MIKLÓS ny. iskolaigazgató * 
1865-ben Fertőszentmiklóson. ősrégi hely
beli családból. Már atyja is 45 éven át 
a községben mint főtanító működött. Kö
zépiskoláit Sopronban és Magyaróvárotí. 
a tanítóképzőt Győrött végezte, ahol 
1884-ben nyert oklevelet. Pályáját Kö- 
vesden kezdte meg, majd Csepregen és 
Bozókon tanított, 1905-től kezdve pedig 
szülőfalujában, Fertőszentmiklóson mű
ködött 1926-ban történt nyugalombavonu- 
lásáig. A rk. ifjúsági e. egyik megalapító
ja és hosszú időkön át elnöke volt, a 
Hangya felügyelő b-nak és a tűzoltó tes
nek volt elnöke, a járási tanító egyésület- 
nek volt pénztárnoka, könyvelője és alel- 
nöke. Községi képv. t. tag. Nyugalomba- 
vonulásakor a kultuszminiszter elismerő 
oklevéllel tűntette ki. Felesége: Jelen-
csits Irma. Fia: Szalay István, százados.

SZŰCS LAJOS gazdálkodó * 1881-ben 
Gazdálkodással kezdett foglalkozni, ame
lyet 1914 óta önállóan folytat. A köz
ügyekkel régóta foglalkozik s ebben aty
ját követi, aki elöljáró volt. Hat éven át 
pénztárosa a községnek. A tejszövetkezet 
megalapítója, az OKH felügyelő b-nak 
tagja. 1914-ben bevonult a 76-ik gy. ez
redhez, majd a 89-ik gy. ezreddel az 
orosz fronton harcolt és mint tizedes 
szerelt le. Felesége: Holper Gizella. Két 
fia van.

Vitéz TIHANYI JÓZSEF asztalosmester 
* 1883-ban Böjtökön. Az ipari pályára 
lépett, és az asztalosmesterséget Pető- 
házán tanulta ki, majd mint segéd Wien- 
ben, Grázban, Szombathelyen és Győrött 
dolgozott. 1909-ben Fertőszentmiklóson 
önállósította magát és többek között a 
csendőrlaktanya teljes berendezését is ö 
készítette. 23 éven át az ipartestület elöl
járóságában működött. A mozgósítástól 
az összeomlásig a 76-ik gy. ezreddel az 
orosz és oláh fronton 43 hónapi szolgá
latot teljesített, két Ízben megsebesüli 
Kitüntetései: két I. o., két II. o. ezüst és 
két bronz vitézség! érem. Károly cs. k. 
és kétsávos sebesülési érem. Mint t. he
lyettes szerelt le. 1920-ban két hónapig 
a csendőrparancsnokságnál teljesttetl

szolgálatot. 1925 júniusában avatták vi
tézzé. Felesége: Koór Erzsébet. Hét gyer- 
m ^e van.
t /u r .  VARGA FERENC magánorvos  ̂
'i902-ben Újpesten. Középiskoláit ugyan
ott. egyetemi tanulmányait Budapesten 
végezle, ahol 1928-ban avatták orvossá 
Három évig a fogászati klinikán, majd 
másfél évig a gyöngyösi-úti szülészeti 
kórházban működött. 1932 novembere óta 
mint fog- és általános orvos működik 
Újpesten a mentőegyesületnek öt éven 
át volt orvosa.

VARGA LAJOS az OMTK üzemvezetője 
* 1893-ban Fertőszentmiklóson. Előbb 
gazdálkodni kezdett, majd elvégezte Sop
ronban a tejfölöző tanfolyamot és 1931 
óta mint a helybeli tejszöv. üzemvezetője 
működik. Volt levente föoktató öt éven 
kere.sztül. A 13-ik honv gy ezreddel 
résztvett az olasz, oláh és orosz harcok
ban. Két Ízben megsebesült. A bronz vi- 
tézségi érem és a Károly cs. k. tulajdo
nosa. Mint őrmester szerelt le. Felesége 
Lendvai Vilma. Két gyermeke van.

Széplak, a Fertő külső szögleténél már 
az ősidőkben is lakott hely volt. Kő- 
korszakbeli leletek 1891-ben kerültek elő: 
gyöngyházcsüngők, kőgyöngyök, átfurl 
csigák. 1906-ban csonttárgyakat hoztak 
be a soproni múzeumba. Jutott kökorbeb 
orsókból a kismartoni Wolf-muzeumnak 
is. A bronzkort agyagbögre, bronztör és 
1905-ben lelt dísztű képviseli a soproni 
múzeumban. A bronzkor késői részéből 
ismét a Wolf-múzeum birtokolt egy bög
rét. A vaskor korai fejezetének adat
tára Széplakon a Lóránt-dombja, 4 mé
ter magas, 30 méter átmérőjű domb, 
amelyet Bella Lajos 1892-ben tárt fel 
Három méter mélyben bukkant rá a la
kótelepre.

A római korból egy értékes emléke vart 
Széplaknak: a plébánia falába befalazva 
egy sírkő áll, melyet emberi fő dom
borműves alakja díszít. A felírást, saj
nos. bemeszelték, de már 1847rben meg
örökítette Vidák bencés egy értekezés
ben. Azóta több helyen is felbukkan az 
irodalomban. A modern kor hajnalán
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még honíbglaláskori emlékekkel is talál
kozunk: nyílhegyek kerültek innen a sop
roni múzeumba.

A Z  újabbkori történelem is nagyon ko- 
rai adatokkal áll előttünk s azt bizor 
nyitja, hogy Széplak korán jelentős hely 
volt megyénkben: 1250 körül egy kelek 
nélküli oklevél már emlegeti. Ha ennek 
nem adnánk hitelt, 1259-es kelettel esik' 
meg a következő említés. Ekkor a mer 
gyénkben oly jelentős Osl-család bir
toka. 1262-ből egy oklevél arról szól. 
hogy a falunak emberemlékezet óta volt 
hetivására, ebben az évben helyezték át 
Hegykőre. 1359-ben fürdőházat említ Itt 
az oklevél. A 15. században többen bir
tokolják a falut, így Zsigmond király is, 
ki jogait egy lózsi nemesnek adományoz
za 1430-ban 1458-ban még az Osl-család 
birtoklásárló számol be egy oklevél. Az 
Idevonatkozó adatokat megtalálni Nagy 
Imre és v. Házi oklevéltáraiban. A mo
hácsi vészt követő időben enyingi Török 
Bálint és fia. a birtokosok, majd a Ná- 
dasdyak. ömellettük a Megyery-családnak 
is van itt birtoka és háza. Mindkét csa
lád protestáns lévén, a falu is hamar 
áttér az új hitre, 1644-ben a templomot 
is átadja a régi vallás híveinek, de két 
év múlva újra visszanyeri protestáns szí
nezetét, míg 166(k-ban a másik földesúr, 
Megyery Zsigmond, egyébként Zrinyinek, 
a költőnek jó barátja és verseinek nagy 
rostálgatója, véglegessé nem teszi a ka
tolikus vallás győzelmét.

A Nádasdy tragédia új földesurakat 
hoz. A lefejezett földesúr birtokát 
Draschkovitch Miklós veszi tpeg az ud
vartól, de nem tudván kifizetni, bérbe
adja Esterházy Pál grófnak, a későbbi 
nádornak, ki viszont elzálogosítja Széche
nyi György érseknél. Ugyanő itt Szépiá
kon szintén vásárol birtokot, talán a'-líje- 
gyery részt, és 1691-ben a tulajdont és ä 
zálogot is átengedi unokaöccsének: 
Györgynek. Ez a György 1697-ben lett 
gróf és ő alapította meg azt a nemzetsé-t 
get, mely teljesen összeforrt Ferenc és 
István révén a magyar történelemmel. 
Már 1692i-ben le is telepedett Széplakon 
és haláláig itt élt. Széplak tehát a nagy 
nemzetség tulajdonképeni őshazája, nem 
Nagycenk, ahogy a köztudat hiszi.

Majdnem 100 évig kultúrközpont volt 
a falu. Kiváló templomot építettek ide 
a Széchenyiek, nemzedékek szépítették, 
kriptájuk itt állt. Sokan megfordultak itt. 
Széchenyi Pál érsek, aki a békét közh 
vetítette II. Rákóczi Ferenc és a császár 
közt, Wohlmuth neves soproni muzsikus 
és mások. Bártfai Szabó László a Szé
chenyiekről írt óriási munkájában a hát
tér rajzolásánál nagyon sokszor folya
modik a széplaki élet kulisszáihoz.

Az első gróf 200 éve, hogy meghalt, 
fia, I. Zsigmond 1738-ban követte a ha- 
Tálban. Ennek fia: 11. Zsigmond résztvett 
MaHa Terézia háborúiban, meg is sebe
sült, híbes fia: Ferenc, Széplakon szüle-t 
tett. Ez a^H. Zsigmond 1769-ben hallt 
meg. Özvegyén'ék,^ ütött az a keserű fel
adat, hogy pontot'%gyen a Széchenyiek 
széplaki történetéhez, \perceg Esterházy 
Miklós ugyanis 1771-beil visszaváltotta a 
zálogba adott birtokot. Az '̂.özvegy négy 
részre osztotta birtokait s így\került ak
kor az érdekek középpontjába Isi^gycenk 
és Horpács. A herceget az bírhát^a rá 
a birtok visszavételére, hogy a szom
szédságban felépítette Eszterháza kasté- 
és maga akart úr lenni széles e határ-̂  
ban.

A Széchenyiek elköltözése nem eshe-'̂  
tett meg minden könny nélkül egyik' 
részről sem. Valóságos kis birodalom volt : 
ez. Szemben a kastéllyal a vidéknek 
szinte egyetlen emelkedésén falusi mé-- 
retekben szokatlan nagy templomot épí-' 
tettek fel. •

Ez a templom valószínűleg ugyanazon 
a helyen áll, ahol elődje, a már 1250 
körül említett templom emelkedett. Hom
lokzatán kívül kevés rajta a külső dísz, 
inkább testének tagolása az, ami mégis 
vonzóvá teszi. Hatalmas, magasra hú
zott két erős torony fogja ösSze két ol- 

- dalról.
Hasonló—MépRésO a másik domb isj 

de itt szobrászati elem csak a kör köze-, 
pén a nagy, négy csiga támasztotta taK 
pazat, rajt Krisztusnak, nézetem szerint 
újabbkori szobrával.

Mivel a kálvária sok hívőt vonzott ide, 
Barkóczy Mária a gondozására 1736-ban 
kamalduliakat telepített le és átadta ne 
kik az úgynevezett alsó kastélyt, me-,
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lyet ma, akárhogyan is kikutatjuk, sem
mi módon nem lehet kastélynak neveznij 
vagy valami nyomát is találni hajdani 
rendeltetésének. Később, 1743-baH a sop
roni t'ranciskánusoknak is ki kellett járni 
segítkezni. Az egyházi ruhákat pedig a 
soproni remete javította a krónika sze
rint (1757, 1758, 1765.).

II. József feloszlatta a szerzetesrendekeli 
és akkor tűntek el a kamalduliak e vi-> 
dékről. A másik kastélynak már előbb el
fogyott a jelentősége, mikor 1771-ben 
vissza kellett adni Esterházy hercegnek. 
Nyilván hamarosan ezután alakították át 
magtárnak.

Szobrok dolgában Széplak a soproni 
környék egyik legjobban ellátott falúja. 
A templom előtt is már kettő áll. Egy
idősek. A templom krónikája 1750-re da
tálja őket. Volutákkal befogott magas 
talapzaton az egyik Szent Annát ábrázolja 
a gyermek Máriával, a másik nepomuki 
Szent János sablónos alakja.

A temetőben, talán a régi pestis-temető
ben, Szentháromság-oszlop. Aránylag na
gyon korai, megelőzi a sopronit és nála 
megyénkben a kishőflányi és nyéki idő
sebbek. Négyszögletes kőkerítés övezi, ma
gas talapzatán az 1696-os évszám és 
sajnos, javításkor helytelenül értelmezett 
latin szavak. A Szentháromság szőlőindá^ 
val befuttatott korintusi oszlop felett űl, 
a fejezeten a Széchenyi-család címere, 
ennek megfelelően a hátulsó oldalon ke- 
rubfej. Jó kőfaragó munka.

Közel a temetőhöz Immakaluta-szobor. 
Jól tagolt talapzatról induló, felhőcso- 
móval borított, angyalfejekkel átütött 
korintusi oszlopon áll Mária kezdetleges 
alakja. A szobor valószínűleg a 18. századi 
második felére keletezhető. Hasonló, de 
jobb a koronázó figurája a Szent József 
szobrának a fertőszentmiklósi út mentén 
és éppen ilyen a talapzata annajt a Szent 
Ferenc szobornak, melyből a villámcsa
pás csak ennyit is hagyott meg. Ma a 
kastéy udvarán hever.

Az Esterházy út mentén még egy ked
ves Mária-szobor tűnik szemünkbe. Az 
oszlop pálmatörzsként jelentkezik, aí 
fejezetet is elborítják a levelek. A koro
názó figura a Menny királynője. A feje
zeten Széchenyi-címer, Hasonló oszlop

van Kelénpatakon és Okán is. A 18. szá
zad derekán keletkeztek.

Széplakon túl azután végetér a Szé-í 
chenyi-birodatom. Az előretolt őrs, mely 
egyúttal a közpent is volt, a szomszéd 
Esterházy-világ terjeszkedésének esett ál
dozatul, de a majd száz esztendős Szé- 
chenyi-korszak kőben, fában értékes em
léket hagyott örökre ránk... Dr. Csatkay E.

HORVÁTH ISTVÁN rk. plébános * 
1888-ban Futakon. Középiskoláit és a teo
lógiát Győrött végezte, ahol 1911-beni 
szentelték pappá. Működött Kismarton
ban, Szergényben, Szárföldön és 1932,' 
óta Fertőszéplak rk. plébánosa.

HORVÁTH F. ISTVÁN gazdálkodó * 
1866 december 11-én Fertőszéplakon. Is-! 
kóláit, négy gimnáziumot Sopronban! 
végzett, majd gazdálkodással foglalkozik 
jelenlegi 45 holdas kát. birtokán. 1892. óta 
községi képv. és több Ízben volt bírája 
Fertőszéplaknak, 18 éven át pedig vár
megyei törv. h. b. választott tagja. Ez
előtt 26 éve ő hozta létre a helybeli 
Hangya fogy sz.-tet, amelynek megala
kulás óta elnöke és 8 évig ügyvezetője is 
volt. A nemzeti e. párt elnöke. 
[ . / kENESEI LÁSZLÓ főtanító *1901-ben 
Sopronszécsényben. Középiskoláit a sop
roni bencésgimnáziumban, a tanítóképzői 
Győrött végezte. Oklevelet 1923-ban nyert. 
Pályáját Ujkéren kezdte meg, majd 1924- 
ben Fertőszéplakra került, ahol két évig 
mint oszt. tanító, azóta pedig mint kántor- 
tanító működik. A levente e. főoktatója 
volt 1930-ig, az iskolánkívüli népm. b. 
előadója, az egységes párt helyi titkára, 
a fertöszéplaki dalárda karnagya és meg
szervezője. Tanítói működése mellett ő 
vezeti a fertőszéplaki postaügynökséget is.

LAJRER IGNÁTZ községi bíró * 1887. 
február 1-én Fertőszéplakon. Iskoláit itt 
végezte, majd a gazdálkodói pályára lé
pett, és 1919. óta önálló gazda 12 kát. 
holdas birtokán. 1914. november 20-án 
bevonult, de 1915. február 1-én felmen
tették. A háború alatt esküdt, 1922. óta 
képv. t. tag, 1930-ban pedig községe bi- 
rájává választotta. A nemzeti e. párt v. 
tagja, tűzoltó t. és legelötársulat elnöke. 
Hangya felügyelő b. tagja. Mint bíró nagy 
szerepe van községe hazafias megmoz
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dulásaiban s nevéhez fűződik a hősök li
getének létesítése is.

GYALÖKA.

HOMOK ISTVÁN malombérlő * 1886- 
ban Pusztacsaládon, ahol atyja molnár
mester volt, ő is Idtanulta a molnári szak
mát, Babóton szabadult fel. Először 1905- 
ben lett önálló, majd 1929. ófa a gyalókai 
Újhelyi Kálmán tulajdonát képező mal
mot bérli. A világháborúban a 7-ik h, 
ezreddel az orosz fronton harcolt és meg
sebesült és az összeomláskor mint őr
mester szerelt le. Az ezüst és bronz vi- 
tézségi érmek tulajdonosa. Felesége: Ko
vács Gizella. Családjukból Kovács Jó
zsef hősi halált halt az orosz fronton.

JANIS GYULA kántortanító * 1912-ben 
Csepregen. Középiskoláit és a tanítókép
zőt Csepregen és Kőszegen végezte. Ok
levelet 1932-ben nyert. 1933. szept.-től 
a gyalókai áll. elemi iskolában működik. 
Ezenkívül a levente e. és a jiépm. b. mun
kásságában is résztvesz.

KOCZÁN ISTVÁN malomtulajdonos * 
1881-ben Gyalókán. A molnári szakmát 
atyja mellett tanulta ki, s 1898-ban sza
badult fel, majd mint segéd több he
lyütt működött és 1918-ban lett önálló. 
Azóta vezeti a vízimalmot. A község bi
zalmából már évek óta résztvesz a köz
ség vezetésében. A világháborúban az 
orosz fronton harcolt, ahonnét betegen 
került haza. Felesége: Tóth Margit. Hat 
gyermekük van.

Vitéz KOVÁCS ISTVÁN községi bíró * 
1891-ben Gyalókán, ahol atyja évtize
dekig a község első embere volt. Gazdál
kodással foglalkozik, amelyben 1920. óta 
önálló. 1912-ben bevonult a 7-ik honv. 
gy. ezredhez, majd a háborúban az orosz,' 
oláh fronton harcolt és az összeomláskor 
őrmesteri rangban szerelt le. Két I. o. és 
a II. o. ezüst és három bronz vitézségi 
érem. Károly cs. k. és sebesülési érem 
tulajdonosa. 1925-ben avatták vitézzé. A 
iözségi politikai életben hat év óta részt
vesz. Hat évig volt h. bíró. 1930 óta 
községi bíró. Tűzoltófőparancsnok, a pol
gári lövész e. elnöke. Öt évig leventeok^ 
lató volt. Felesége: Hornyik Anna. Egy 
leányuk van.

LENTI JÓZSEF kereskedő és gazdál
kodó * 1893-ban Salamonfán. Gazdálkd- 
dással foglalkozik, majd 1914-ben bevo
nult a 6-os h. ezredhez, az orosz, oláh 
és olasz frontokon küzdött, majd 1917- 
ben súlyos vállsebesüléséből felgyógyulva, 
újból kiment az olasz frontra, ahol bal
térden sebesült meg. Mint 25o/o-os rok
kant a bronz vitézségi érem. Károly cs. k. 
és sebesülési érem tulajdonosa szerelt 
le. 1903-ban saját szorgalmából üzletet 
nyitott, ahol dohányengedéllyel is bir. 
Felesége: Gosztonyi Ágnes. Három gyer
meke van.

TÓTH LAJOS lOOo/oos hadirokkant. * 
1882-ben Gyalókán. Gazdálkodással fog
lalkozik. A világháborúben a 76-os gy. 
ezredben vett részt, az orosz fronton sú
lyosan megsebesült és mint lOOo/o-os ha
dirokkant szerelt le. Felesége: Szalai
Anna. Hat gyermekük van.

GYÖRÓ.

Id. HELYES JÓZSEF rk. ig. kántor
tanító * 1875-ben Pusztacsaládon. Tanul
mányai elvégzése után tanítói pályáját 
1897-ben Hábatamásiban kezdte meg, 
majd 1914-ben Gyoróra került, ahol a 
mai napig is működik. A gazdakör alapí
tója és működése alatt 1930-ban épült 
fel az új iskola. Hosszú ideig volt a Han
gya ügyvezetője. A háború alatt a 13-ik 
népfölkelő gy. ezreddel teljesített szol
gálatot. Eredményes működéséért több 
Ízben kapott feletteseitől elismerést.

GYORÓ ÉS VIDÉKE FOGYASZTÁSI 
SZÖVETKEZET. 1900-:ban alakult ÖU 
vös György földbirtokos kezdeményezé
sére. Ügyv. igazgatója; Helyes József, 
pénztárnok Németh Sándor. Igazgatósági 
:tagok: Takács Béla és Zsiray Károly. A 
háború utáni időkben a szövetkezet ne
héz helyzet elé lett állítva, de ezt le
küzdve, ma már szép virágzásnak indult.

SÓTONYI ISTVÁN oki. jegyző *1908- 
ban Beleden. A jegyzői oklevél megszer 
zése után Gyorón mint s. jegyző műkö
dött. Onkéntesi évét a soproni 5-ik h. gy. 
ezrednél teljesítette.
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HARKA.

Harka történelemelőtti és ókori multjaj 
bízvást elmondhatni, századok óta ér̂  
dekli a tudós világot, sőt müveit lakói 
révén maga a falú is figyelemmel van a 
föld mélyéről előkerülő emlékek ii-ánt. 
Sopron közelsége itt is nagy szerepet! 
játszthatott a korai kultúrák kialakulásán 
ban. Különösen gazdag leletekben ai 
Ilimmelsthron nevű hegy. A pár éve ott 
előkerült remek kőbalta ékessége a sop
roni múzeumnak. Bronzkori gombostűket 
már régebben birtokolt innen ez az 
intézet. A legújabb ásatások pár éve késő) 
vaskori leleteket hoztak fel ugyanott.

Egy római kori lelet már a 16. századn 
ban ismeretes lett a tudósvilág előtti 
Hatalmas szarkofág volt s feliratán a 
Scarbantia (Sopron ókori neve) is elő
fordult.

1900. táján a Kecske-patakkal párhu
zamosan vízvezeték romjaira találtak, de 
ez nem Sopronba szállította a vizet, ha
nem a keresztúri telephez, melynek mo
zaikjaiból szinte évtizedekenként kerül 
elő egy pár szobára való. 1905-ben Reis 
ter Mihály harkai gazda, ki nagyon sokat 
ásóit, a Naphegy közelében egy római 
szarkofágot ásott ki, melynek tartalmát, 
fekete gyöngyöket, átszolgáltatta a sop
roni múzeumnak. A város közelsége, a 
kies hegyek népes telepeket hoztak létre..

Harka középkori múltja nagyon gazdag 
eseményekben. Már 1245-ben, tehát ha
marosan a tatárjárás után, említi oklevél. 
IV. Béla 1257-ben a Küllői-családnak ado
mányozta, melynek ágai hosszú időkig 
birtokolták. Ez a birtoklás éppen nem 
volt békésnek mondható, nemcsak örö
kös pörök, hanem gyilkosság is tarkította.i 
A salamoni Ítélet nem is lehetett más, 
minthogy mindegyik fél lemond az oko
zott kár megtérítésének követeléséről. 
Miután e viszályokba Sopron is bele-l 
keveredett, dr. Házy oklevélkiadásai bő
séges adatot szolgáltatnak Harka e korai 
történetéhez is. 1400-ban az egyik csa
ládtag birtokát Sopronnak adta zálogba, 
később magához is váltja a város egé
szen. 1424-ben egy másik ág zálogosítjá 
el a birtokát Sopronnak, a végleges átvé
tel azonban hosszú évekig húzódik, míg

1429-ben mgtörténik a kibékülés és Sop
ron Harka tulajdonosa lett.

A helységnek egykor nagynevű temp
loma volt, szt. Péter tiszteletére emelték. 
A sok családi viszály közt elhanyagolt 
istenházát, melyet már 1309-től emleget
nek az oklevelek, 1432-ben az új kegyiir 
kijavíttatta, kiváltotta a keresztúri egy
házból és az újonnan benépesített fa
lut Kópházához csatolta filiának.

A reformációnak, mint Sopron legtöbb 
falújában sima volt az útja, 1571-ben 
már volt evangélikus papja. Rövid meg
szakítással majdnem száz évig voltak a 
protestánsok a templom birtokában ,mely- 
nek a kijavításához 1609-ben Sopron vá
rosa építési anyagot adományozott. 1673- 
ban a vasvári prépost visszavette ismét az; 
ősi katholikus templomot és a nyéki egy
házhoz csatolta.

Az evangélikus templom II. József tü
relmi rendeletének kiadása után hamar 
felépült, 1787-ben fel is szentelték. Első 
papja Nagy György, volt soproni liceumi 
tanár volt,, aki később a soproni cukor
gyár alapításával lett nevezetes. Barkán 
egyébként nemesi akadémiát is nyitott.

1886-ban a templom elé a tornyot épí
tették, ugyanakkor az ablakokat és fal 
külső díszeit átmeneti gót Ízlés szerint 
alakították át. Az építész a bécsi Schöne 
Lajos építtette egyébként a ruszti tornyot 
is, Sopronban meg az ev. elemi iskolát.

Dr. Csatkay Endre,

■ : . ' ' i I !
DANIELIS RÓBERT ev. lelkész * 1894- 

ben Nagyszalókon. Középiskoláit Késmár
kon, teológiai tanulmányait Eperjesen vé-i 
gezte. Papi pályáját mint tábori lelkész 
kezdte meg, majd Veperd községben vá-“ 
lasztották meg s 1922. óta Hárka köz
ség ev. lelkésze. A dalegylet és vala
mennyi vallásos egyesület, továbbá aZ 
iskolaszék elnöke, a továbbképző tanfo
lyam vezetője, községi képviselő. Fele
sébe: Bártboly Eta.

V'DITRICH (PETZ) FERENC a harka 
17-ik őrs parancsnoka * 1890-ben Sze
derkényben. Iskoláit ugyanott végezte, 
majd gazdálkodni kezdett. 1911-ben be
vonult katonai szolgálattételre és még ma 
is tényleges szolgálatot teljesít. 1914-beni 
a 10-ik huszárezreddel az orosz, olasz
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és oláh frontra vezényelték, ahonnanl 
1918-ban tért haza őrmesteri rangban. 
A II. oszt. ezüst és két‘bronz vitézségii 
érem, valamoint a koronás ezüst érdem
kereszt, háborús emlékérem és a Károly 
cs. kereszt, III. oszt. magyar szolgálati 
érdemrend, 1912—13. mozgósítási és a 
20 éves szolgálati kereszt tulajdonosa. 
Felesége: Fiszterer Katalin. Négy gyer
meke van.

KAPPEL SAMU közs. bíró * 1878-ban 
Harkán. Ugyanitt végezte iskoláit is, majd 
édesatyja mellett gazdálkodni kezdett és 
1903. óta önállóan vezeti 17 kát. holdnyi 
birtokát. A közs. képv. t-nek régi tagja 
és 1933-ban községe bizalma egyhangUH 
lag a bírói székbe emelte. Felesége:' 
Vachter Erzsébet, akivel való házassán 
gából hat gyermeke született.

NEUBAUER KÁROLY ev. ig. tanító * 
1878-ban Felsőlövőn. Ugyanott végezte 
középiskolai és tanítóképzői tanulmá
nyait. Tanítói pályájának első állomása 
Buglóc község volt. 1900 óta Harkán 
mint oszt. tanító, majd 1932. óta mint 
ig. tanító működik. 1917-től 1918. végéig 
a 18-as honvéd gy. ezrednél teljesített 
katonai szolgálatot. A dalárdának 10 éven 
keresztül volt vezetője, az iskolánkivüli 
népm. t. vezetője. Felesége: Lagler Má
ria, akivel való házasságából egy fia; 
született.

] WINDISCH JÓZSEF ny. tanító, magy. 
kir. postaügynök * 1857-ben Békatón.
Középiskoláit és a tanítóképző Sopronban! 
végezte. Pályafutását a mosonmegyei Lé- 
beny községben kezde meg, majd több 
helyen működött és 35 évi szolgálat után; 
1913-ban nyugalomba vonult. 1914-ben 
telepedett le Harkán, és 1916-ban vette 
át a postaügynökség vezetését. Felesége: 
Pezenhoffer Anna. i

HEGYKŐ.

Hegykő, a Fertő menti lapályon széle
sen elterülve, már a történelemelötti ko
rokban is lakott hely volt. A soproni 
múzeum bronzkori agyagedényt, gyűrű
ket és tűket birtokol innen. 1901-ben 
késői vaskori karperec került elő s jutott 
a múzeumnak. Bella Lajos 1900-ban ró
mai lakótelep nyomait állapította meg.

itt lelt üvegek szintén a soproni múzeumé 
lettek.

Hegykő középkori története arról ta
núskodik, hogy a hely igen korán jelen
tős volt. Első említése oklevélben 1262- 
ben történik és pedig azzal kapcsolatban, 
hogy Lörincz főispán és a soproni vár- 
jobhágyok az ősidők óta Széplakon tar
tott hetivásárt ide helyezték át. Ekkor 
még régi neve szerepelt: Igku, azaz Szent
kő, melyet a német név máig fenntartott. 
1350-ig a régi név tartja magát, azután 
átalakul. 1385-ben dr. Házy oklevéltárá
ban előforduló egy Írás így említi: Hydkw 
(hidkő), 1446-ban már a mai alak áll 
előttünk, a régi helyesírás köntösében. 
Heghkw.

A legelső említés idején, 1262-ben a 
Kanizsay-család birtokolja és meg is 
tartja a középkoron át. Jelentős hely 
lehetett. Dr. Házy oklevéltára szerint 
1331-ben Drugeth nádor tartotta itt ne
mesi közgyűlését, 1344-ben és 1350-ben 
pedig megyegyülés volt benne. De a Ka
nizsaiaknak másféle forgalmat is köszön
hetett a falú. Ellenségeik 1454-ben más 
bat falúval egyetemben feldúlták.

Nyilt fekvése a mohácsi vészt követő 
szomorú években is könnyedén Idszolgál- 
tatta ellenségnek, úgyhogy horvátokat is 
kellett idelelepíteni, mint a szomszéd fal
vakban. A Kanizsaiak jogutódjai, a Ná- 
dasdyak haltenyészetet űztek itt. Nádasdy 
Tamás nádor levelezésében kétszer is 
van említés róla, (1543—1557.)

Nádasdy Tamás idejében, tehát még 
a 16. században térhetett át a lakosság 
földesurát követve az új hitre. A neveze
tes helynek már a középkorban is volt 
temploma. Papjáról legalább is van tu
domásunk az 1459. esztendőben Házy 
dr. oklevéltára révén. De a törökdulásoki 
idején nyilván elpusztult a parókia. Ahogy' 
Payr ev. egyháztörténész a dunántúli ke
rület történetében elmondja, 1631-ben a 
protestáns egyházi látogatás alkalmával 
templom ugyan volt itt, de a falú Hideg
séghez tartozott, mint leányegyház. Az 
öreg emberek csak a parókia helyére tud
nak már csak emlékezni.

Nádasdy Ferenc gróf áttérése után a 
templom még egy darabig protestáns ké
zen volt és Szépiákhoz csatlakozott. 1660-t
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ban, azután itt is diadalmaskodott az 
ellenrefonrmáció. A széplaki egybetarto- 
zás pedig fennállt 1931-ig. Tavaly óta 
önálló plébánia ismét Hegykő.

Nádasdy Ferenc ismert szomorú halála 
után a Széchenyiek kezébe került a. falu 
a 17-ik század utolsó negyedében. Ebből 
a századból értékes emléke van a köz
ség levéltárának: szép pecsétnyomója, 
mely erős bástyát ábrázol a tetején há
rom tornyocskával, félhold és csillag közt.; 
A felírás: «Oppidum Hegiku:», Hegykő 
város. Az előbb idézett püspöld látogatás, 
jegyzőköönyve is városként emlegeti a 
községet.

Az új templom a házsorban foglal 
helyet, 1904-ben építette a falú áldozat- 
készségéből a soproni Schiller János és 
pedig román stílusban. A belseje kitűnő, 
térhatásával tűnik ki: három-hajós, tágas 
nagy templom ez, az egész környék egyik 
legnagyobb istenháza, kár, hogy az épí
tész ezt a jó térhatást a mi korunktól 
annyira távoleső középkori stílushoz ta
pasztotta. A több ablakos főoltár a sop
roni Mechle-műhelyből került ki, a mel
lékoltárokat 1908-ban a soproni Abpert 
Gusztáv faragta. Újak a haragok is, sőt a 
tornyot is tavaly emelték magasabbra.

A régi templomnak volt egy soproni 
harangja 1784-ből, mikor Köchel János 
volt a harangöntlő, a maiak a háború óta 
készültek Sopronban.

Szobrok dolgában jól áll Hegykő. A 
főterén falvainkban szokatlan nagymé-i 
retű pestis-szobor. Keskeny, hosszúkás 
talpazatán Szt. Sebestyén és Szt. Fábi
ánnak különösen jó alakja közt emeU 
kedik magasra a szőlőindával befutott 
oszlop, vánkosszerű fejezetén angyalfe-i 
jek. Efelett emelkedik a Madonna ülői 
alakja. A talpazaton az évszám 1711 és 
a zamatos magyarságú, kedves helyes- 
írású felirat: «Ezt a boldogságos / szűzi 
képet az / pestis ellen építőt / tűk, hogyi 
az Is / ten eltávoztja / tván rulunk k / 
iért az Istennek / a neve örökin die / 
sirtessik. S. M. K, I. / Bhioczus. Pál H 
V.».

A széplaki faluvégén igen tanulságos 
példa a motívumok vándorlására a ke
reszt. A Vulka völgyében a 17-ik szá
zad második felében divatosak azok a

szobrok, melyeknek pillérén a szobrás 
Krisztus kínzószerszámait faragta ki. Ez 
a motívum Balfon egy kereszten a 18-ik 
század elején jelenik meg. Valamivel fia. 
talabb a hegykői példány. Kedvesen ta
golt talpazatról indul ki a pillér, ezen 
Mária alakja a halott Krisztust ölében 
tartva. Kár, hogy nagyon erősen beme
szelték. Ugyanez a baja a temető ke
resztjének is. Ennek talpazatát két csiga 
fogja be, egyéb dekorációját a mészré-. 
leg miatt nem tudtuk pontosan megkü
lönböztetni, rózsalevelek, vagy felhőcso^ 
mók e. A koronázó figura Szt. Mihály 
igen jól formált figurája. Az évszáma 
1742. A temető temérdek fakeresztje közt 
kiemelkedik egy rokokó kőkereszt és 
egy klasszicizáló kő 1850 körüli időből.

Van a falunak néprajzi érdekessége, is, 
mely, mint halljuk, kiveszőben van. A 
ház utcai frontja előtt fadúcokra tá-i 
maszkodó eresz. A megye néprajzi kuta
tóinak figyelmébe ajánljuk ez utolsó 
példányokat. Dr. Csatkay Endre.

jiT BULLA GÉZA oki. középiskolai ének
tanár, ig. tanító, rk. kántortanító, * Csa
jodon 1897-ben, Középiskoláit Győrött, 
a tanítóképzőt Pápán végezte. 1916-ban 
nyerte tanítói oklevelét. 1927-ben a bu
dapesti Zeneművészeti Főiskolán meg
szerezte a középisk. énektanári diplo
mát. Pályafutását Vitnyéden kezdte meg. 
Ezután Mosonszentmiklóson, majd 1920 
óta Hegykőn működik. Ugyanez évben 
nyerte tanítói diplomáját és igazgatói 
kinevezését is. Igazgatása alatt három 
tanerős iskola áll. A község társadalmi 
életében igen terékeny részt vesz. A: 
Hangya szöv.-nek 1920 óta elnöke ési 
ügyvezetője, a levente e. népművelési 
előadásainak szervezője és előadója, az 
önkéntes tűzoltó t. elnöke, a gazdakör 
jegyzője, az egységespárt vezető titká
ra, az énekkar karnagya. Felesége: Kön- 
czöl Mária.

FŐZŐ LAJOS Hangya üzletvezető ♦ 
1878-ban Hegykőn. Iskolái után a gaz
dálkodó pályára lépett. 1928 óta önálló 
gazda. 1911-ben lépett a Hangya szol
gálatába, mint annak üzletvezetője és, 
azóta is ott működik. Felesége: Bindeá 
Ágota. Három gyermekük van. Mint a
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Hangya üzletvezetője nagy szerepe van 
a hegykői Hangya fogy. szöv. feliendi-, 
lésében.

FIJLYI SÁNDOR asztalosmester * 1862 
aug. 9-én Fertőszentmiklóson. Iskolái el
végzése után az asztalosmeslerségbeni 
1889-ben szabadult fel és mint segéd 
Bécsben és Győrött fejlesztette szaktu
dását. 1889 óta Hegykőn önálló asztalos- 
mester. Iparán kívül 3 holdas birtokánl 
gazdálkodással is foglalkozik. Felesége:, 
Kóbor Ágnes. Három gyermeke van.

HANGYA FOGŶ  SZÖV. HEGYKŐ. Ala- 
' píltalotl 1910-ben Somogyi Gyula jegy-: 
ző elnöklése alatt. Jelenleg a vezetősége: 
elnök és ügyvezető igazgató: Bolla Gé
za, pénztáros: Farkas Lajos, igazgatók:, 
Horváth István és Horváth Flórián.

szabó HORVÁTH ISTVÁN gazdálkodó 
* 1871-ben Hegykőn. Iskoláit elvégezve,; 
atyja, néhai szabó Horváth János birto
kán tanulta ki a gazdálkodást. A köz
ségnek 28 éve elöljárója, a templom elő-: 
énekese és a pap helyett több ízben tar-/ 
toll istentiszteletet és prédikációt is. 
Községi képviselő, megalakítója a köz
ségi vendéglőnek. Volt iskolaszéki tag.i 
A 76-ik közös gy. ezreddel az olasz fron
ton harcolt. Felesége: Farkas Rozália, 
akivel való házasságából hét gyermeke 
született. '

szanyi HORVÁTH JÁNOS gazdálkodó * 
1885 dec. 13-án Hegykőn. Itt végezte az 
iskoláit és itt tanulta ki a gazdálkodást 
is. Öt éve öccsével önállóan vezeti 50 
holdas birtokát. Azóta tagja a községi 
képv. t-nek. 1915-ben a 76-os gy. ez-; 
rednél teljesített katonai szolgálatot. Fe
leség' Sólyino.s Katalin, akivel való Há
zasságából három gyermeke született.

HORVÁTH LAJOS kovácsmester, oki. 
palkolómesler * 1888-ban Fertőszéplakon. 
Iskoláit részint itt, részint Hegykőn vé
gezte, majd édesatyjánál a kovácsmes
terségben felszabadult és mint segéd is, 
ott dolgozott. 1913-ban Hegykőn önál-“ 
lósította magát s emellett 8 holdas bir
tokán gazdálkodik. 1914-ben a 76-ik gy. 
ezreddel az orosz frontra ment, majck 
mint tizedes a bronz vitézség! érem és a 
Károly cs. k. tulajdonosa szerelt le. 28 
éve tagja a tűzoltó t-nek és 1928 óta fő- 
.parancsnoka. Vezetése alatt a testület

számos versenyen vett részt, több díjat 
nyert. 1932-ben működéséért az orsz. 
szövetség díszérmét nyerte. A tűzoltószak
tanfolyamot 1933-ban végezte el. A da
lárda működő tagja. Felesége: Horváth 
Gizella. Egy gyermeke van.

J.ÁNOSA MAGDA magy. kir. postames
ter. * Kőszegen. Iskoláit ott és Budapes
ten végezte. A posta szolgálatába Buda
pesten lépett, ahol 9 évig njűködött és 
1927-ben tett postamesteri vizsgát. Azóta 
a hegykői III. oszt. postamesteri hivatal 
vezetője.

vitéz KERTÉSZ GÉZA szatócs és gaz
dálkodó, ősrégi gazdálkodó családból * 
1888 szept. 6-án Hegykőn. Iskolái után 
gazdálkodni kezdett és ma is édesatyjával 
és testvéreivel együtt művel 20 holdas, 
birtokol. 1921-ben nyitotta meg szatócs- 
üzletét és trafikengedéllyel is bír. A há
borút a 76-ik gy. ezredben az oroSz,l 
szerb és olasz fronton küzdötte végig és 
mint tizedes az I. o. ezüst, bronz ,vitézségii 
érmek. Károly cs. k., sebesülési és hábo
rús emlékérem tulajdonosa szerelt le. 
Kétszeri sebesülése folytán mint 75 o/o-» 
OS rokkant szerelt le. Községi képviselő és 
esküdi, a frontharcos szövetség tagja. Fe
lesége: Szalay Katalin. Négy gyermekük 
van. Háborús érdemei elismeréséül 1923- 
ban vitézzé avatták.
C^^RTÉSZ IGNÁC szatócs és asztalos
mester * 1899 február 20-án Hegykőn 
Iskolái elvégzése után az asztalosmester
séget tanulta ki, amelyben 1917-ben sza
badult fel. Mint segéd Eszterházán, Sop
ronban és Süttörön fejlesztette szaktu-: 
dásál. 1926-ban önállósította magát szü
lőfalujában és 1931-ben nyitotta meg sza
tócs üzletét, amelyet az asztalos műhely-i 
lyel együtt azóta vezet. Trafikengedélyei 
is van. 1917-ben vonult be a 2-ik hidász 
ezredhez és az olasz fronton küzdött. Fe
lesége: Belovits Julianna.

KÓCZÁN GYÖRGY gazdálkodó, * 1868- 
ban Hegykőn, ahol atyja, néhai Kóczán 
György «vida» volt. Iskolái elvégzése óta 
17 holdas birtokán gazdálkodik. Közsé
gének, amelynek még ma is egyik legte
kintélyesebb polgára, 15 éven át volt bí
rája. Békeidőben a 76-os gy. ezredben 
teljesített katonai szolgálatot. Feleségé-6
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vei: Kóczán Brigittával 50 esztendeje kö
tött házasságot.

V  KÖCZÄN ISTVÁN közs. bíró * 18981 
december 8-án Hegykőn. Középiskolai 
érettségit Sopronban tett s ezután kez
dett gazdálkodni. 1920 óta önálló gazda  ̂
jelenlegi 33 holdas birtokán. Öt éve bb 
rája községének. Az egységespárt, gazda
kör, polgári lövészegylet elnöke. A leven- 
teügy terén kifejtett működéséért dísz  ̂
oklevéllel tüntették ki. Felesége: néhai 
Főző Anna. Egy gyermekük van.

KÓCZÁN SÁNDOR gazdálkodó * 1857- 
ben régi helybeli családból Hegykőn, ahol 
iskolái elvégzése óta 20 holdas birtokári 
gazdálkodik. Négy gyermeke van, akik 
közül a legidősebb, János, a 76-ik sop
roni ezreddel az orosz fronton harcolt, 
Öccsének két fia: Kóczán Lajos és Kál
mán, hősi halált halt a világháborúbani

KOVÁCS ISTVÁN plébános * Kisléde- 
cen 1900 november 30-án. Középiskolái! 
és a teológiai tanulmányait Győrött vé
gezte s ugyanott szentelték pappá 
február 1-én. Pályáját mint káplán Fer- 
tőszéplakon kezdte meg s itt működött 
1930 febr. 1-ig. Ekkor mint káptalandom-J 
bi lelkész és karkáplán Győrbe került, 
ahol az Orsolyiták tanítőképző intézeté
nek hitoktatója is volt. 1931 dec. 16-án, 
mint helyi lelkész a felállítandó hegykői 
plébániához került s 1932 okt. 29-én mint 
hegykői plébánost iktatták be. A levente 
e és a népművelési e. elnöke, utóbbinak 
előadója is, az Akció Katholika vezetője. 
Plébániájához Cseraljamajor ,és három' 
község tartozik.

W^^ONÁCZ MÁRIA tanítónő Sopronban 
**. Középiskoláit és a tanítóképzőt Sop
ronban végezte s 1923-ban nyerte ta
nítói oklevelét. Pályáját 1927-ben Hegy
kőn kezdte meg s azóta itt is működik.  ̂
Az I. és II. oszt. anyagát tanítja.

RITTER ISTVÁN pékmester * 1910 má
jus 7-én Szerencsen. Iskoláit Sopronban 
végezte s ugyanott 1926-ban a pékmester
ségben felszabadult. Mint segéd Sopron
ban fejlesztette szaktudását. 1934-ben 
Hegykőn nyitotta meg pékmühelyét, 
amely a modern higiénia követelményei 
szerint van berendezve.

N, , SÁRÁNDY ANTAL tanító * 1904-beni 
Kisfaludon. Középiskoláit Kapuvárott, a

tanítóképzőt Pápán végezte. 1926-banl 
nyerte tanítói oklevelét. Pályáját mint h. 
kántor Nemesbükön kezdte meg, még ez 
évben a komárommegyei Tárkányba ke-< 
rült. 1927 óta megszakítás nélkül Hegy
kőn működik. A népkönyvtár kezelője, á 
kultúregylet tagja.

/>farvári és felsővidéki gróf SZÉCHE
NYI BÁLINT nagybirtokos * 1893-ban, 
Konstantinápolyban. A soproni katonai 
főreáliskola elvégzése után az érettségit 
Budapesten 1913-ban tette le. Ezután jo
gi tanulmányokat kezdett folytatni, de 
a háború kitörése miatt ezt abba kelleti 
hagynia s 1914-ben a 10-ik huszárez
redhez bevonult. Az orosz fronton há
rom és fél hónapi szolgálat után fog
ságba esett, ahonnan 1922-ben csereak-i 
ció révén került haza. Mint zászlós sze
relt le. Jelenleg emlékZapos hadnagy.i 
Hazatérése óta Hegykőn 3000 holdas 
birtokát vezeti. A községi képviselő t. 
lés a megyei törvh. b. tagja. Első felesége) 
herceg Gálitzil Mária, akivel való háJ 
zasságából négy leány született. Máso
dik felesége: Idrálykuti Bachruch Margit. 

X/60MOGYI GYULA községi főjegyző * 
T880 január 20-án Kapuvárott. Közép
iskolai tanulmányai után Szombathelyen 
1898-ban a közigazgatási tanfolyamot vé
gezte el és jegyzői oklevelet szerzett. 
Pályáját Babóton kezdte és mint s. jegy
ző Kapuvárott és Bogyoszlón működött. 
1906-ban választották meg Hegykő nagy
község vezető főjegyzőjévé s azóta meg
szakítás nélkül itt teljesít szolgálatot. 
Működése alatt épült fel a templom, isko-i 
la, plébánia-lak és a hősök szobra. EL 
nöke: a levente egyesületnek, tűzoltó-: 
testületnek, és a dalárdának és intenzi-i 
ven résztvesz községe minden kulturális: 
megmozdulásában. Felesége: Hujber Te
rézia. Hat gyermekük van.

Vitéz SZÁLA SÁNDOR cipész, * Hegy
kőn 1890-ben. Iskolái után Fertőszent- 
miklóson 1907-ben felszabadult a cipész
mesterségben, mint segéd BudapestenJ 
Sopronban, Kismartonban és Csornán fej
lesztette szaktudását. 1919-ben Hegykőn 
önállósította magát. 1914-ben bevonult' 
a 76-ik közös gy. ezredhez, az olasz,; 
orosz és oláh fronton küzdött. Három 
Ízben megsebesült. Kitüntetése kétszeri
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az I. oszt. vitézségi érem, II. o. ezüst ésj 
három ízben bronz vitézségi érem, valaJ 
mint a Károly cs. kereszt és sebesülési 
és háborús emlékérem. 1925-ben avat
ták vitézzé. Két éve közs. képviselő, a 
lövész e. főlövészmestere, a frontharcos 
sz. vezetőségi tagja. Felesége: Erdősi Jo
hanna. Négy gyermekük van.

HIDEGSÉG.

Hidegség, mint Half és Boz is, a Fertő 
mentén azoknak a domboknak a mélyén! 
fekszik, melyek a sopron-eszterházai va
sútvonal mellől ereszkednek le merede
ken a parthoz. A falu a mélyben, aí 
templom még a magasban.

Nagyon régi falu, még akkor is, ha a 
közelében a kiszáradt Fertő medrében 
lelt kőkorbeli emlékekre nem is volnánk 
tekintettel. Ezeket az emlékeket annak 
idején még Széchenyi Béla gróf gyüjtöt-i 
te és ajándékozta a soproni tnúzeumnak..

Első említése Hidegségnek Törnek Ödön 
szerint már 1281-ben történik halászati 
joggal kapcsolatban. A megyénkről szó
ló oklevelek gyűjteménye szintén még 
az .árpádok idejében említi nevét ebben 
a formában: Hidegséd. (1283).

Ebben az időben az Osl család tagjai 
birtokolták a falut, 1358-ban már a Ka-, 
nizsaiaké volt, de nem kezelhették bé
kességben, mert már a következő évben 
egy oklevél pörösködésről számol be mi
atta a borsmonostori apátsággal. Ezek 
a pórok még 1411-ben is tartanak. Végül 
is a Kanizsaiak birtokába került, mert' 
ezeknek a kezén dúlja fel 13 egyéb fa-1 
luval együtt két szomszédos lovagür* 
1454-ben. A Kanizsaiak jogutóda házas
ság révén a 16. században a Nádasdy-' 
család, majd mikor ennek fejét Bécs-( 
ben 1671-ben kivégzik, az ú. n. felső
vidéki uradalommal együtt Hidegség is 
a Draschkovischok, majd a Széchenyiek 
kezére jut. A mai napig jóban-rosszbani 
összeforrt a családdal a falu újabb tör-« 
ténete.

Ennek a mozgalmas múltnak egyik ta-. 
nuja a temploma. A magva középkorig 
valószínűleg a román stílus idején ke-i 
letkezett. 1860 körül Stornó Ferenc vizs  ̂
gálta meg s a feltűnően erős építkezés-i

bői következtetett erre. De rávall vár' 
szerű elhelyezése a magas hegyen és fék 
körrel zárt szentélye. A falu külső tör
ténete már rámutat, hogy az egyháznak! 
nem egyszer kellett menedékhelyképen; 
is szolgálni. A középkor háborúskodásai! 
után megritkult lakosságot a török is; 
megtizedelte a ̂ mohácsi vész után. így 
telepedtek le itt is a szinttiéúl a török elöl 
menekült horvátok, akik a mai nap is 
lakják, bár már teljesen megmagyaro- 
sodva. A falu neve már 1454 óta a maii 
hangzását vette fel.

A sopronkörnyéki erős reformáció itt 
is hamar lábrakapott. Payr professzor 
egyháztörténeti munkája szerint márt 
1596-ban evangélikus a papja, a későbbi 
korban esperese is volt, akit püspöknelt 
jelöltek. A vallásháborúk idején sokati 
szenvedett a falu, «a vízre a pusérok be-; 
ütvén», ahogy az egykori írás mondja. 
Valószínűleg Bocskay embereinek eltör-« 
zított nevét érti a pusérok alatt. Mikob 
a földesúr, a később kivégzett Nádasdy 
gróf, K;iij]o!iku3 letl, átadta a templomot 
a régi egyháznak. Már 1646-ban katho- 
likus püspöki látogatás volt, melynek 
jegyzőkönyvéből kitűnik, hogy a temp
lomnak fiókegyháza, Boz és Homok; 
165-ben a templom tágas építkezési mód
jára tesz megjegyzést a jegyzőkönyv,« 
megemlítve, hogy kupolával van fed ve j 
ami valószínűleg csak a szentélyre vo
natkozott. Az 1683-as török dúlás ismét 
nagy kárt tehetett benne, mert még 1713-i 
ban is javításra szorult és 1733-ban isi 
arról szól a püspöki jegyzőkönyv, hogy! 
rossz a torony. (A püspöki jegyzőkönyve
ket Vanyó és Csóka bencéstanárok mun
kái nyomán ismerjük). Korábban is volt 
ugyan torony, de 1713-ban, ahogy Sza-( 
bó L. a Széchenyi család történetében 
írja, belecsapott a villám, elégett a fa-| 
torony és a harang is lezuhant. 1748-banl 
építették fel a kőtornyot, ahogy a paró-i 
kia krónikája feljegyezte. És pedig saját- 
ságosan: nem a bejárat fölé, hanem aj 
szentély végében, kívülről azzal teljesen 
beleolvasztva, úgy hogy a szentély kör
alakú lezárása kívülről nem is látható. A 
torony követi azt a típust, amit egészen; 
a határig a 17. és 18. században találunk; 
Magas félpillérekkel összefogott emeletek^
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nyolcoldalas kősisak, ennek négy sarkán, 
kis, zárt tekebábforma tornyocskák jel
lemzik. Ekkoriban, vagy talán még va
lamivel később építették át a templom, 
bolthajtásait is az úgynevezett cseh bolt
tá, amilyen a soproni ev. templom is. 
Végül 1889-ben (Vélics L. szerint) meg- 
hossz:’bbították a hajót és a régi korára 
emlékezve, román stílusú kiképzéssel ta
karták el a homlokzatát.

A bensőségnek valamikor a szentély 
freskói voltak ékességére. Sajnos, ebből 
ma már nincs meg semmi, Rómer Flóris 
említi a magyarországi középkori fres
kók közt, de csak névleg, maga sem lát. 
háttá őket. Annál értékesebb a parókia 
krónikájának részletes leírása a nyomok
ról, melyek még világosan mutatták a 
jelenetet: Krisztus útját a Golgotára Ve-- 
ronikával, a poroszlókkal és a szent asz- 
szonyokkal. Ma sokszoros mészréteg fedi 
ezeket a nyomokat.

A hajdani főoltárt a krónika szerint: 
1753-ban emelték, a rokokó könnyed, já
tékos formáit követte s ma az utolsó rés-' 
tauráláskor vásárolt, elég semmitmondó, 
főoltárnak adva át a helyét, a mellék
oltár szerényebb szerepével éri be. A 
fölébe helyezett oltárkép Krisztust ábrá
zolja, jelzése: «Jos Kessler 1876». Ez a 
feslő bécsi és van tőle kép a dariázsfalvi,i 
meg lajtaújfalusi templomban, úgy lát
szik, egyik plébános a másiknak adta tô  
vább ajánlással a nevét, bár különösebb 
lelemény nem jellemzi. Ujabbkori a szó-; 
szék is, viszont jó két faszobor, szenti 
Gergely és Ágoston a 18-ik századból 
való.

Három szép miseruha és egy klasszi-, 
cista ízlésben készült kehely, bécsi gyár- 
mány (mesterjegye elmosódott), felírása) 
szerint Brezovich Szaniszló ferences aján-i 
déka 1805-ben, adja a további felszerelés 
értékeit.

A soproni műipar termékeit kutatván, 
nagy érdeklődéssel fordultunk a haran
gok felé. A krónika szerint az egyik 1777- 
ből, a másik 1792-ből való. örömünkre 
csak a fiatalabbat olvasztották be a há
ború alatt, a régebbi meg van és jelzése 
szerint Köchel János György öntötte Sop- 
ronlian. A krónika szerint a lélekharangot! 
1750-ben Bécsújhelyi öntötték , és 1818-ban

átöntötték. Megtaláltuk ezt is. A falu 
főterén kis toronyban függ, jelzése szerint 
azonban 1820-ban öntötte Sopronban Sel- 
tenhol'er. Valószínűleg elírás az évszám 
a krónikában. Egy kis feszület i§ díszíti 
az öntvényt.

A templom tövében van a temető, csi
nos, 1814-ből való feszületé Máriával s 
Szent Jánossal. Egyébként is szobrok dol
gában a rábaközi falvakkal szemben gaz
dag a falu: a főtéren fák árnyéitában ne- 
pomuki Szent János ismert alakja kö 
szönt csigákkal szegélyezett talapzaton, 
évszáma 1744. A határban Ecce homo 
ionoszlopon 1687-es évjelzéssel és a ho
moki úton Szent György szobra toszkán 
oszlopon, 1748-ból. Az újabbak közül 
szép elhelyezése miatt is feltűnik egy 
Mária-szobor a soproni Hild-műhelyből.

Van azután egy olyan műemléke Hideg
ségnek, melynek szerzője egyenes vonalat 
húz közéje és Bécs közé: a híres cenki fa
sor végén, már hidegség! területen áll 
Széchenyi Bélának és nejének gyönyörű 
síremléke, melynek művésze, Kundmann 
készítetle a Thegetthoff-szobrot a Prá
ter elején és Grillparzer szobrát.

Hajdanában itt remetelak állt, mely
nek kápolnáját 1774-ben szentelték fel 
Pauer Iván szerint. Ugyanő mondja el, 
hogy ezek a szorgoskezű remeték taní
tották meg a környék népét a kertészke
désre, melyből ma is él. A hidegségi kró
nika viszont Csetkovits István plébános 
érdeméül tudja ugyanezt, aki pedig 1840- 
46 közt lelkészkedett. Or. Csathay Endre.

BUCOLICS FERENC cipészmester * 
1910 jan. 15-én Medgyespusztán. Iskoláit 
Csepregen, Pinnyén és Kereszturon végez
te. A cvipészmesterséget Sopronban ta
nulta ki, ott is szabadult fel és abban 
mint segéd Sopronban és Peresztegen dol
gozott. 1931-ben Hidegségen önállósí
totta magát. Édesatyja: néhai Bucolics 
Ferenc 1915-ben az orosz fronton hősi 
halált halt.
' ERDÖSI PÉTER községi közgyám * 
1883-ban Hidegségen. Iskolái után atyja 
néhai Erdősi Móric volt községi képv. t. 
tag birtokán, majd később önállóan gaz
dálkodott. 1926 óta a község közgyáma, 
a gazdakör tagja és 20 éven át volt a
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tűzoltó t. parancsnoka. A háborút a 7-es 
lioiivéd huszárezredben az orosz fronton 
szolgálta, ahol 1915 május 21-én fog
ságba esett és 1918 aug. 12-én tért haza.;

KÄMPER ANTAL Hangya fiók vezető 
* 1911-ben Nagycenken. Ugyanott járt 
iskolába, majd az ottani Hangya fióknál 
tanulta ki a kereskedői szakmát '«ás szaba-i 
dúlt fel. 1931-ben került Hidegségre, mint 
a nagycenki Hangya-fiók üzletének a ve
zetője.

PREKOSZOVICH MIHÁLY körjegyző* 
1895 aug. 15-én Fülesen. Középiskoláit 
Sopronban és Győrött, a közigazgatási 
lanfolyamot Szombathelyen végezte és 
1921-ben nyerte jegyzői oklevelét. Pá
lyáját Lövőn kezdte meg, mint s. jegyző. 
1927-ben pedig Hidegségen választották 
meg körjegyzővé. A 18-as honv. gy. ez
reddel résztvett az albán, montenegrói és 
oláh harcokban, az oláhok fogságába 
esett, ahonnan két év múlva mint tarta
lékos hadnagy szerelt le. Hidegségen in- 
lenziven résztvesz a község kulturális 
és hazafias egyesületeinek munkájában. 
Két gyermekes családapa. Felesége: Mef- 
lesils Janka.

/  Ifj. SOMOGYI GYULA oki. jegyző *
‘ 1905-ben Rogyoszlón. Középiskoláit Sop

ronban és Győrött végezte. A jegyzői ok
levelet a szombathelyi közigazgatási tan
folyamon 1929-ben szerezte meg. Pályá- 
lyát a bidegségi körjegyzőségben kezdte 
meg és azóta itt is teljesít szolgálatot. A 
levente e. vezető oktatója, a polgári lö
vészegylet titkára. Felesége: Kampits An- 
nsi.

SZARÓ JÁNOS községi h. bíró * 1890- 
l)cn Hidegségen, ahol atyja, néhai Sza
bó János, hat éven át volt a község bí
rája. Iskolái elvégzése után gazdálkodás
sal kezdett foglalkozni. Később bevonult 
a 76-ik közös gy. ezredhez és az orosz 
fronton súlyos lábtöréssel fogságba esett, 
ahol 1918-ig sínylődött. A községnek 6 
évig volt képviselő testületi tagja s egy 
év óta közóhajnak engedve a községi h. 
bírói tisztséget viseli.

' SZÁNTÓ RÓBERT rk. ig, tanító * 1873- 
ban Hidegségen. Középiskoláit és a taní
tóképzőt Sopronban végezte s 1892-ben 
nyerte tanítói oklevelét. Pályáját Szabad- 
bársándon kezdte meg, onnan Hegykőre

került, majd Ácson, Győrött, Solton és 
Malomliázán működött. 1901 óta Hideg
ségen tanít. 1902 óta kántortanító. A tűz
oltó t. főparancsnoka volt 25 éven át, a 
gazdakör jegyzője, a polgári lövész e. 
elnöke, volt leventeoktató. A világhábo
rúban a 18-as h. gy. ezreddel a szerb 
harctéren 1916-ban történt felmentéséig 
küzdött. Felesége: Berlakovics Ágnes. 
Nyolc gyermeke van, akik közül Róbert 
fiát a vörösök mint ellenforradalmár 
lisztet 1919-ben Sopronban kivégeztek.

ZUBRITS JÁNOS ny. m. kir. pénzügyi 
felvigyázó * 1870 május 10-én Hidegsé
gen, régi gazdálkodó családból. Iskolái 
ulán a kovácsmesterséget tanulta ki, 
majd az 5-ik cs. és kir. honv. ezredbeni 
szolgált s 1896-ban a pénzügyőrség szol
gálatába lépett. Pályáját Cacán kezdte 
meg, majd több felvidéki városban mű
ködött és betegsége következtében 1912- 
ben nyugalomba vonult.

HORVÁTZSIDÁNY.

vitéz BÖLCS FERENC gazdálkodó * 
1888-ban Horvátzsidányban. Ugyanott vé
gezte iskoláit is, majd édesatyja mellett 
a gazdálkodási tanulta ki és 8 éve önálló 
gazda 22 holdas birtokán. 1914-ben be
vonult a 13-ik tábori tűzérezredhez és az 
orosz és olasz fronton harcolt, őrmesteri 
rangban szerelt le. Az I. és II. oszt. ezüst 
és a bronz vitézség! érem, a Károly cs. 
kereszt, valamint a hat évi szolgálati 
érem tulajdonosa. Háborús érdemei elis
meréséül 1926-ban a kormányzó őfőinél- 
tósága vitézzé avatta. A tűzoltó t. elnöke, 
leventeoktató és iskolaszéki tag. Felesége: 
Horváth Ágnes. Hét gyermeke van.

BUGLEDISCH NÁNDOR rk. plébános * 
1867-ben ólmódon. Középiskoláit Kősze
gen és Győrött végezte és itt folytatta 
teológiai tanulmányait is. 1891-ben szen
telték pappá. Működésének egyes állo
másai: Ló, Gáta, Siklósd, itt már plé
bános és Und, ahol 32 évig plébános 1931i 
óta pedig Horvátzsidány rk. plébánosa. 
A községi képv. t. tagja és kiveszi részét 
a községi társadalmi életében is.

GREGORITS ANTAL jegyző * 1893. jú
nius 6-án Borisfalván. Középiskoláit Sop
ronban végezte, a jegyzői oklevelet Győ-
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rött 1921-ben nyerte. Közigazgatási pá- 
lyyáján kezdettől fogva Horvátzsidányban 
működik, ahol az adóügyeket is intézi. 
A levente e, és a lövészegylet munkássá
gában vesz részt. A háború alatt a 76-ik 
gy. ezrednél teljesített katonai szolgála
tot. Felesége: Steiner Mária. Egy leányuk 
van. I

HEGEDŰS JÁNOS körjegyző * 1887- 
január 30-án Gyöngyösszentkereszten. Kö
zépiskoláit Szombathelyen végezte és 
ugyanott 1908-ban szerezte jegyzői ok
levelét. A közigazgatási pályáját mint s.- 
jegyző Szabadbárándon kezdte meg, utána 
került Horvátzsidányra, ahol a körjegy
zőség vezetőjévé választották. A Hangya 
szöv. ügyvezető elnöke és résztvesz köz
sége minden jótékonysági és kultúrális 
megmozdulásában. Négy gyermekes csa
ládapa. Felesége: Merschitz Karolin.

HORVÁTH JÁNOS Hangya üzletvezető * 
1898-ban Ligvándon. Ugyanott végezte is
koláit is, majd a kereskedői pályára lé
pett, amelyben 1916-ban Kőszegen sza
badult fel. Utána bevonult a 7-ik honv. 
gy. ezredhez, az orosz és olasz fronton 
harcolt és mint főtűzér szerelt le. Két 
bronz vitézség! érem és a Károly cs. ke
reszt tulajdonosa. Leszerelése után mint 
segéd Kőszegen működött tovább, majd 
1923-ban lett a Horvátzsidányi Hangya 
szöv. üzletvezetője, mely állását a mai 
napon is betölti. Működése alatt a szövet
kezet nagy fellendülésnek indult. Fele
sége: Zacsek Auguszta. Két gyermekük 
van.

ÖHR JÁNOS vendéglős és mészáros * 
1887-ben Borsmonostoron. Iskoláit ugyan
ott végezte, majd az ipari pályára lépett 
és a vendéglős, mészáros szakmában Rép- 
cehéthelyen szabadult fel. Mint segéd 
Bécsben fejlesztette szaktudását 11 évig. 
1913-ban önállósította magát Horvátzsi
dányban s azóta vezeti a «Koronához» 
címzett nagy vendéglőj ét. E mellett a mé
száros ipart is űzi és gazdálkodást is 
folytat. 21 éve tagja a községi képv. t-nek. 
1915-ben bevonult a 76-ik gy. ezredhez 
és az orosz fronton harcolt. Felesége: 
Zoncsich Zsuzsanna. Négy gyermekük 
van.

PUSKE MIHÁLY vendéglős * 1876-ban 
Horvátzsidányban. Ugyanitt végezte isko

láit is. Utána kitanulta a gazdálkodást és 
1919-ben lett önálló. 1923-ban nyitotta 
meg vendéglőjét, amelyet azóta is vezet. 
15 éve állandóan tagja a képv. t-nek és 
az iskolaszéknek is. 1914-ben bevonult 
a 18-ik gy. ezredhez, az orosz fronton 
harcolt és szakv. rangban szerelt le. Fe
lesége : Wlasits Mária.

SULZBECK JÓZSEF kereskedő *1890- 
ben Váton. Ugyanott végezte iskoláit is, 
majd ipari pályára lépett s a mészáros 
szakmában felszabadult. Mint segéd Vá
lón és Bécsben fejlesztette szaktudását, 
majd betegsége miatt abbahagyta az ipart, 
gazdálkodni kezdett. Ezután 1915-ben be
vonult a 83-ik gy. ezredhez, az orosz 
fronton fogságba került, ahonnét hat év 
múlva került haza. A háborús emlékérem 
tulajdonosa. 1932-ben vette át apósa üz
letének vezetését. Felesége: Kern Flóra.

SZABÓ JÁNOS rk. kántortanító *1887. 
febr. 17-én Debrecenben. Középiskoláit 
ott, a tanítóképzőt G3'őrött végezte és ok
levelet 1907-ben nyert. Pályáját Szabad
bárándon kerdte meg. utána Sopronná- 
vordon működött. 1910. óta megszakítás 
nélkül Horvátzsidányon kánlortanító. ti 
mellett résztvesz a község társadalmi éle
tében is. 1914-ben bevonult a 76-ik gyj 
ezredhez, majd a 11-es vadászokkal az 
orosz frontra került, hol fogságba esett 
és három évi fogság után mint tizedes 
szerelt le. Felesége: Blazovits Anna.

nagyváradi THURZO LAJOS szkv. szá-» 
zados * 1895-ben Nagykikindán. Katonai 
iskolát Nagyszebenben végezte, 1911-ben 
avatták tisztté. Katonai pályáját a 68-ik 
gy. ezrednél hadnagyi rangban kezdte 
meg s 17 évi szolgálat után saját kérel
mére 1927-ben szolgálatonkivüli állo
mányba helyezték. A világháború alatt is 
a 68-ik gy. ezred kötelékében a szerb; 
orosz, román és olasz frontokon har-> 
colt és két izban megsebesült. Kitünte
tései: III. oszt. katonai érdemkereszt; 
ezüst és bronz Signum Laudis, Károly 
cs. k. stb. Jelenleg szkv. állományba való 
helyezése óta Horvátzsidányban lakik. Fe-' 
lesége: Jámbrils Teréz oki. tanítónő. Egy 
fiúk van, aki a kőszegi katonai reál nö
vendéke. Nagybátyja: Thurzó Kálmán
százados az orosz fronton hősi halált halt.
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IVÄN.

Vitéz ARANYOS JÓZSEF dohánytőzs- 
dés és gazdálkodó * 1888-ban Ivánban. 
Előbb gazdálkodással foglalkozott, majdl 
bevonult 1909-ben az 5-ik közös huszár-' 
ezredhez, amelynek kötelékében a hábo
rúban is harcolt. Az orosz fronton többi 
ütközetben vett részt, mint géppuskás 
őrmester és mindenütt kitűnt hősies ma-̂  
gatartásával. 1916. augusztusában srapp-1 
nettől ne,.,scbesült, melyoöl kifolyólag 
ballábát amputálták. Mint lOOo/o-os rok
kant szerelt le. Jelenleg 50o/o-os rokkant. 
Kitüntetései: I. o. ezüst, két JI. o. ezüst és 
a bronz vitézségi érem. 1925-ben avab 
ták vitézzé.

l /  BAJK GÉZA ny. körjegyző * 1871-ben 
Röjtökön. Középiskoláit Sopronban vé
gezte és 1892-ben tett érettségit. Pályáját 
Lövőn kezdte meg mint s. jegyző, majd 
Rózson és Somfalván működött. Utóbbi 
helyéről minit körjegyző 1918. nov. 17-éri 
menekülnie kellett, ezután nyugalomba 
vonult és Ivánban telepedett le. Som
falván neki kööszönhető az iskola építése 
és nagy érdemei vannak a magyarosítás 
terén. Felesége: Svertner Matild.
" BALASSA ZSIGMOND állomáselöljárá 
* 1875-ben Kenderesen. Középiskolái után 
1893-ban lépett a GySEV. szolgálatába 
és több helyütt működött. 1925 okt. 1-én 
nevezték ki Iván állomás főnökévé előU 
járói rangban. Szolgálata alkalmával fel
sőbb hatósága több Ízben részesítette di
cséretben. Hat gyermekes családapa. Fele
sége : Füleky Katalin.

BELLA JÓZSEF uradalmi számtartó * 
1880-ban Csapodon. 1902-ben lépett grófi 
Széchenyi Andor Pál szolgálatába és az
óta az uradalomban mint számtartó mű
ködik. Az uradalom 6900 kát. hold, mely-' 
bői 630 hold szántó é s '1900 h. erdő van 
saját kezelésében. 1914-ben bevonult a 
13-ik honv. gy. ezredhez, majd 1915- 
ben sebesülve orosz fogságba jutott, ahon
nan 1918-ban mint csererokkant jött ha
za. A közs. képv. t. tagja, az iskolaszék vi
lági elnöke.

FINDA PÁL rk. tanító * 1895-ben Ne- 
meskéren. Középiskoláit Sopronban, a ta
nítóképzőt Csurgón végezte, ahol 1914-ben 
nyerte oklevelét. Tanítói pályáját még ez

évben Ivánban kezdte meg, majd 1915.1 
máj. 15-én bevonult a 18-ik h. gy. ezred
hez és az orosz, oláh, olasz, francia fron-i 
tokon teljesített szolgálatot. Eközben két 
ízben súlyosan megsebesült. T. hadnagy. 
Kitüntetései: a Signum Laudis a kardok-i 
kai, II. o. ezüst és bronz vitézségi érem,i 
Károly cs. k. és kétsávos sebesülési érem.( 
A kommun alatt a cenki ellenforradalomt 
miatt letartóztatásban volt része. A tűz-< 
oltó t. főparancsnoka. Népm. előadó. 19261 
-1931-ig levente főoktató volt s e mű
ködéséért az OTT. három elismerő ok
levéllel és egy bronz éremmel tüntette 
ki. '•

FRANG GYULA főjegyző * 1886-ban 
Répceszemerén. Középiskoláit és a jegy-> 
zői tanfolyamot Szombathelyen végezte. 
Pályáját Ivánban kezdte meg mint 
gyakornok, majd két évig Kismartonban 
volt s. jegyző, utána ismét Ivánba ke-1 
rült s. jegyzőnek, 1913. októberében pedig, 
főjegyzővé választották meg. Nevéhez fű
ződik az iparosköör és a polgári lövészi 
e. megalapítása, az iskola építése és Iván 
nagyközséggé való alakulása. A levente 
e., lövészegyesület, tűzoltó t. elnöke s 
1926-ban felállította Ivánban a hősi em
lékszobrot, Pusztacsaládon a hősi em-i 
léktáblát. ’

IVÄNI GAZDAKÖR. A háború utáni 
években alakult meg, majd feloszlott és 
1933. őszén Rudics István nagybérlő kez
deményezésére újjá alakult. Elnök:Rudics 
István, alelnök: Kovács Joachim, pénztár
nok: Enzsöl Jenő, jegyző: Németh
György. 64 tagja van.

IVÄNI IPAROSKOR. 1923-ban alakult, 
de működése szünetelt és csak 1933. vé
gén kezdte újból működését, örökös disz- 
elnök; Frang Gyula főjegyző. Tb. elnök; 
Rudics János földbirtokos. Elnök: betöl
tetlen. Aievn .k: Muszía Ferenc kereskedő. 
Pénztárnok: Pető Géza bádogos. Jegyző: 
Horváth Imre cipész. Háznagy: Breiden- 
boch Lajos asztalos. Könyvtárnok: Kiss 
Lajos kereskedő. 60 rendes és 40 pártoló 
tagja van.

IVÄNI LEVENTEEGYESÜLÉT. Alakult 
1926-ban. Elnöke: Frang Gyula főjegyzőt 
Az egyesület az elnök és Finda Pál tanító 
kezdeményezésére alakult meg és szép 
működést fejt ki. A vándorzászló létesí-
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lése alkalmával először Iván községé leli 
a zászló, ugyancsak az egyesület nyerte 
meg első ízben az 1933-ban alapított lövéJ 
szeli vándordíját.

IVÄNI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ TESTÜ
LET. Alapították 1881. január 30-án a 
község kezdeményezésére. Alapító tagok: 
gróf Széchenyi Kálmán, Boschán Jakab, 
Takács Menyhért, Revarek Ferenc plé
bános, Kiss József fötanító, Kocán Fe-: 
renc s. tanító. Varga Ferenc postames-. 
ler, Rehart Sándor erdőmester. Első fő- 
parancsnoka Kiss József főtanító volt. 
Az egyesület szép működést fejt ki és 
1898-ban a Lövőn tartott tűzoltó ver
senyen elismerő oklevéllel tüntették ki. 
1906-ban ülte 25 éves jubileumát, 1913- 
tól Frang Gyula körjegyző veszi át a tiszt
séget, 1921-ben Finda Pál lesz a főpa
rancsnok. 1931-ben pedig a várm. tűz
oltó sz. évi közgyűlését Ivánban tartotta 
meg s ugyanekkor ünnepelték a tűzoltói 
t. 50 éves jubil urnát tűzoltö versennyel 
egybekötve. Több Ízben kapott elismerést 
az egyesület a vármegyei tűzoltó fel-> 
ügyelőségtől.

^  KÁNTOR ISTVÁN rk. ig. kántorta-. 
nító * 1879-ben Peresztegen. Középisko
láit Sopronban, a tanítóképzőt Győrben 
végezte. 1901-ben nyerte oklevelét. Pá
lyájának első állomása Ujkér volt, majd 
Szanyban és 1905-től kezdve Ivánban 
folytatja pedagógiai munkásságát. Igaz-i 
gatói kinevezését 1922-ben nyerte. Volt 
megye b. tag, községi képv., jelenleg pe
dig az ifjúsági e. alelnök'e s a népm. elő
adója. A háború alatt egy évig szolgá-“ 
latot teljesített. 1903-ban eredményes pe
dagógiai működéséért a megyéspüspök el
ismerő okirattal tüntette ki.

KISS LAJOS kereskedő * 1911-ben Met- 
lersdorfban. Középiskoláit Budapesten és 
Sopronban végezte, majd a kereskedői 
pályára lépett és azt kitanulva, 1930-banl 
Ivánban önállósította magát. Az iparos
kör könyvtárnoka, a lövész e. tagja és 
résztvesz községe minden hazafias és kul- 
lúrális megmozdulásában. Műkedvelői elő
adásoknál és ünnepélyeknél mint szereplő 
közreműködik.

MUSZIK FERENC kereskedő * 1899- 
ben Ivánban. A kereskedői szakmát édes- 
atyjánál, aki a község egyik legrégibbi

kereskedője, lanulta ki. Mint segéd Sop
ronban és Bécsben működött, majd 1917- 
ben bevonult a 4-ik honv. tűzérezred-\ 
iiez s az oláh és olasz fronton teljesített 
szolgálatot és megsebesült. Mint főtűzér 
szerelt le. A II. o. ezüst és bronz vitéz-' 
ségi érmek. Károly cs. k. és a sebesülési 
érem tulajdonosa. A kommün alatt részt- 
vett az ellenforradalomban, majd két hó
napig bujdosnia kellett, utána pedig a 
nemzeti hadseregben két évig szolgált. 
1926. jún. 1-én önállósította magát. Az 
iparoskor alelnöke, a polgári lövész e. 
tagja.

[ /  Néhai NÉMETH ISTVÁN volt községi 
jegyző *1870-ben Porládonyban. Érettsé
git Sopronban tett, majd a közigazgatási 
tanfolyam elvégzése után a jegyzői pá
lyára lépett és 1895-ben Iván község
ben választották meg főjegyzővé és itt 
haláláig, 1913-ig működött. Korai halá
lával agilis és tehetséges tagját vesz
tette a jegyzői kar. Özvegye: szül. Varga 
Emilia nevelte fel három fiát.

PÓCZIG JÓZSEF fővadász * 1892-ben 
Páliban. Az erdészeti iskolát Temesvárolt 
végezte. Pályáját 1912-ben Zemplénme- 
gyében Baji Patai Sámuel birtokán kezdte 
meg, majd 1913. október havában bevo
nult a 76-ik gy. ezredhez és a háború ki
törésekor az orosz frontra vezényelték, 
ahol ballába megsebesült, felgyógyulva 
még az összeomlásig az orosz fronton 
teljesített szolgálatot. Mint tizedes sze. 
relt le. Ezután a csepregi közbirtokos
ság államilag kezelt erdőbirtokánál tel
jesített szolgálatot, majd 1922. nov. 1-én 
az iváni grófi bitbizomány erdőbirtokai
hoz került mint fővadász. A lövész e. 
stb. tagja.

PREISZL LIPÓT Hangya üzletvezető * 
1903-ban Sopronban. Itt tanulta ki a ke
reskedői pályát is és mint segéd a sop
roni Hangyánál, majd Ság községben mű
ködött. 1932. okt. 15-én az iváni fiók meg
nyitásakor annak üzletvezetője lett. Tagja 
az iparoskörnek. Atyja a kommun alatt 
ellenforradalmi magatartásáért életét vesz
tette, a kommunisták 1919. április 3-án 
a Széchenyi-téren agyonlőtték.

ROZMÁR SÁNDOR rk. adminisztrátor * 
1900-ban Bő községben. Középiskoláit és 
a teológiai tanulmányait Győrött végezte
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és 1923. jan. 21-én szentelték pappá. Mint 
káplán Szilben és Kapuvárott működött, 
utóbbi helyén tiz és fél évig. 1933. nov- 
27-én lett Iván rk. egyház adminisztrá
tora. Kapuvárott a Hangyának volt ügy
vezetője s neki köszönhető a gartai fiók 
létesítése, ezenkívül két kongregáció veze
tését is végezte. Ivánban nevéhez fűző
dik két harang megszerzése, metyeketi 
1931. inárc. 25-én a megyéspüspök jelen
létében szenteltek fel.

RUDICS JÁNOS nagybérlő * 1868-ban 
Győrcsanakon. A gazdálkodásban 1891. 
óla működik s előbb Győrmegyében 320 
holdas birtokát vezeti. 1912-ben telepe
dett le Ivánban, ahol bérbe vette a gróf 
Széchenyi Manó 1200 holdas birtokát. 
Községi képv., a megyei törvh. b. volt 
tagja. A kommun alatt az emlékezetes 
ellenforradalom egyik megszervezője volt 
és emiatt bujdosni volt kénytelen.

RUDICS ISTVÁN oki. gazda * 1903-ban 
Győrszemerén. Középiskolai érettségit 
Szentgotthárdon tett, majd 1926-ban a 
magyyaróvári gazdasági főiskolán okleve
let szerzett. Ezután egy évig a 3-ik honv. 
huszárezrednél mint önkéntes szolgált, 
majd 1930-ban a gyakorlat után emlék- 
lajms zászlós lett. A gazdakör és függet
len kisgazdapárt elnöke.

SZÍJÁRTÓ LAJOS géplakatos és bér
cséplő * 1884-ben Nick községben. Pályá
ját édesatyjánál, aki a grófi család fő
gépésze volt, tanulta ki. Mint segéd a 
MÁV-nál dolgozott a háború kitöréséig, 
amikor bevonult a 3-ik vártűzér zászló
aljhoz és Prsemyslinél orosz fogságba 
esett. Itt hat évet töltött, legnagyobb részt 
Ázsiában és Szibériában és szökés után 
szakv. rangban jött haza. 1921 aug. ha
vában önállósította magát Ivánban és 
ekkor kapcsolódott be a község politikai 
életébe. A levente e-nek négy évig volli 
oktatója és az elöljáróságnak hat évig 
tagja. Több egyesületben részt vesz.

néhai VARGA ORBÁN volt főjegyző *' 
1877-ben Kapuvárott. Középiskoláit a 
jegyzői tanfolyam elvégzése után 1902-ben, 
Szárföldön kezdte meg működését, mint 
önálló vezető jegyző és 1925-ben halt 
meg. Működése alatt épült a plébánia és 
az iskola. Özvegye: Sterlik Mária.

JOBAHÁZA.

HORVÁTH SÁNDOR gazdálkodó * 1875- 
ben Jobaházán. Iskolái elvégzése után 
édesatyja birtokán gazdálkodással fog-i 
lalkozott, majd 1914-ben öönállóan vette 
át a birtok vezetését. Ugyanez évben be
vonult a 13-ik népfelkelő ezredhez, az 
orosz és oláh fronton harcolt és 1918- 
ban mint szakaszvezető szerelt le. A köz
ségnek 1932. óta bírája, de már régebben 
mint esküdt és h. bíró szerepet játszott ’a 
község irányításában. A tejszövetkezet
nek ig. tagja és pénztárnoka, a tűzoltó t- 
nek szintén pénztárosa. Felesége: Némethi 
Eszter. Egy gyermekük van.

VON DER LÜHE OSKÁR ny. huszár 
százados, oki. gazda * 1894. június 3-án 
Iglón (Szepes m.). Középiskoláit Nagy
szebenben és Kecskeméten, a gazdasági 
akadémiát 1921-ben Magyaróvárott vé
gezte, ahol oklevelet nyert. Középiskolái 
után a bécsújhelyi akadémiát is elvégezte, 
ahonnan mint hadnagy került ki 1914- 
ben. Katonai szolgálatát a cs. és kir. 16-ik 
hszárezrednél kezdte s ennek kötelékében 
az orosz frontra került, ahol egyizben; 
megsebesült, majd áthelyezték 1916-ban a 
19-ik gróf Nádasdy huszárezredhez. Részt- 
vett az orosz, oláh, olasz és szerb harcok
ban. 1921-ben nyugállományba lépett, 
mint f. hadnagy, 1925-ben századossá 
léptették elő. Kitüntetései: ezüst és bronz 
vitézségi érem és katonai érdemrend. 
1932-ben nőül vette nemes Borsodi Má 
riát és házasságából egy fia született. A 
jelenlegi 280 kát. holdas birtokát bérbe 
adta. A gazdakör, nemzeti e. pártja, mező
gazdasági e. elnöke. '

MIKÖ DÉNES gazda * 1867-ben Joba
házán. Iskolái után gazdálkodással foglal
kozott édesatyjával. 1892. óta önállóan ve
zeti 29 holdas birtokát. A községi képv. t.- 
nek hat évig volt tagja, Nyolc gyermekes 
családapa. Felesége: Eőry Vilma.

Özv. NÉMETH MIHÁLYNÉ, szül. ne
meskéri Kiss Ilona. Földbirtokos. Néhai 
férje 1864-ben Jobaházán született, kö
zépiskoláit Felsőlövőn és Sopronban vé
gezte, majd gazdálkodással kezdett fog
lalkozni. 1901-ben vette nőül nemeskéri 
Kiss Ilonát és 1911-ben bekövetkezett 
haláláig vezette a gazdálkodást jobaházi



9 0 K apuvár

birtokán. Jelenleg felesége csupán 20 hold 
felett rendelkezik, mert 180 holdot négy 
gyermeke között felosztott.

PÄKAY LAJOS h. bíró' * 1886 aug. 1- 
én Jobaházán. Iskolái után gazdálkodni 
kezdett, majd 1926-ban önálló gazda lett 
jelenlegi 14 holdas birtokán. 1914-ben a 
7-ik honv. huszárezreddel az orosz fron- 
ra vonult ki, 1918-ban szerelt le. A Ká
roly cs. kereszt tulajdonosa. A község
nek két éve h. bírája. Kilenc éve tagja a 
képviselő t-nek, elnöke a levente e-nek. 
Felesége: Varga Franciska. Két gyerme
ke van.

SZABÓ ÁRPÁD vendéglős és mészáros 
* 1886-ban Diószegen (Pozsony m.). Is- 
koláil Magyaróváron végezte, majd a 
hentes és vendéglős szakmát tanulta ki 
s abban 1901-ben szabadult fel Magyar
óváron. Mint segéd F’üzesabonyban, FeL 
sőgallán, Bécsben, Celldömölkön műkö
dött. 1919-ben Rábacsanakon lett önál
ló. 1924 óta pedig Jobaházán nagy ven
déglője és mészárszéke van. 1914-ben a 
3-as vártűzérekhez vonult be és havi 
orosz fogság után mint tizedes tért hazaj 
Felesége; Varga Mária. Két gyermekük 
van.

SZALAY DÉNES földbirtokos * 1869 
március 23-án Farádon, majd iskolái után 
édesatyjával közösen gazdálkodott. 1892 
óta pedig önállóan vezeti jelenlegi 45 
holdas birtokát. A községi képviselő t-nek 
hosszú időn keresztül volt tagja, a me
gyei törvh. bizottságnak 24 évig volt tag
ja. Felesége: Miholics Karolina. Család
ja nemességét 1635-ben kiállított nemesi 
oklevéllel igazolják.

VIRÁGH VENDEL gazdálkodó * 1886̂  
ban Jobaházán. Iskoláit Jobaházán, Kapu
váron és Győrött végezte. A felsőkereske
delmi elvégzése után édesatyjával közö
sen gazdálkodott, majd 1925 óta önállóan 
vezeti 63 holdas birtokát. 1914-ben be
vonult a 76-os gy. ezredhez, az orosz és 
később az olasz fronton küzdött, ahonnan 
1917-ben betegen jött haza és 1918-ban, 
mint számvevő altiszt szerelt le. A Ká
roly cs. kereszt tulajdonosa. A levente 
e. elnöke, a tűzoltó t. jegyzője, községi 
képviselő t. tag, megye b. póttag. CsaJ 
ládja régi nemesi eredetű, családfájukat 
1657-ig vezethetik vissza.

KAPUVAR.

(Vámos Ferenc főjegyző: «Kapuvár
nagyközség múltja és jelene» c. cikke 
felhasználásával). A község keletkezése 
hosszú évezredekkel vezethető vissza. A 
különféle ásatások nyomán előkerült esz
közök, szerszámok igazolják, hogy a csii 
szolt kőkorszaktól a bronz- és vaskor
szakig állandóan lakott hely volt. Hon
foglaló őseink Árpád vezérlete alatt, ami
kor a Dunántúlt birtokba vették és a 
nyugati határt a németek ellen gyepükkel 
megerősítették, Kapu várának fontos sze
repet juttattak. A németekkel vívott év
százados harcoknak sok dicsősége fű
ződik Kapuvár emlékéhez. Nagy és ki
váló szerepe jutott az ősi várnak abban, 
hogy a németek terjeszkedését kelet felé 
a magyarság meg tudta akadályozni. Ár
pádházi királyaink gyakran emlegetik 
Kapuvárát (Castrum nostrum Copu), a 
mi várunk: Kapu) s királyi vár is ma
radt Szent Istvántól Zsigmondig. Ekkor 
Zsigmond 1401-ben a Kanizsay családnak 
adományozta. Később Nádasdy Tamás 
kapta meg Kapuvárt a hozzátartozó vár
birtokkal. A lárályi vár jellegének meg
szűntével keletkezett maga a község, 
úgy, hogy a királyi várbirtokon lakó 
nagyszámú katonaság jobbágyszolgálatra 
alakult át. Ezek a vár körül telepedtek 
le s megalkották a mai Kapuvár nagy
község ősét, amely már 1558-ban mező
város volt.

A Nádasdy-család kimagasló alakját,! 
Ferencet Bécsben 1671-ben vérpadon ki
végezték és Kapuvárt a királyi kamara 
vette át, majd 1681-ben Esterházy Pál 
gróf kapta Lipót Idrálytól adományba.

A várat a szabadságharc idején elfog
lalták, majd később Esterházy kuruc ge
nerális leromboltatta és ezzel a kapu
vári vár megszűnt.

A régi vár fundamentumán épült fel a 
mai «Vár», amely azonban már katonai 
szolgálatot nem teljesít.

A község.

Mint már említettük, Kapuvár község 
a 16. század elején alakult s eleinte ki
zárólag hajdúk voltak lakósai. A haj
dúk kiváltságos helyzete vonta maga után.
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hogy községük is rövidesen kiváltságosi 
helyzetbe jutott, amint a 16. század kö
zepén kelt okiratok bizonyítják, melyek 
Kapuvárt mint mezővárost említik. A 
hajdúk jóléte hamarosan különféle ipa
rosokat s különösen sok szabó és láb
beli iparost vonzott oda, akik a hajdú 
asszonyoknak és leányoknak ma is fenn
maradt színes ruhákat, piros és sárga 
cipőket, sujtásos, baklós csizmákat ké- 
szítetlék. A kapuvári iparosságnak ma is 
a csizmadia ipar a zöme, akik őseik jó 
hírét igyekeznek fenntartani.

A szépen fejlődő mezőváros életébert 
nagy katasztrófát jelentett az 1843-as 
borzalmas tűzvész, melyben porrá égett 
az egész város. Ez a tűzvész teljeseri 
megállította a fejlődést, sok család el-i 
költözöitt s a megmaradóttak is nagy küzi 
delmeket vívtak, hogy a romokon új éle
tet teremtsenek. Közben jött a szabad ■ 
ságharc, majd a német megszállás, mely 
alatt a tönkrement nép nem bírja a mér- 
hetetlen terhet és e miatt magához a 
császárhoz is küldöttséget meneszt.

A 1871-es községi törvény megszün
tette a régi idők utolsó maradványát is, 
a mezővárosból nagyközség lett. Sajnos, 
amikor a nemzeti újraébredés hatalmas 
irányú fejlődése megindult, ez a régî  
nagymultú és a fejlődés minden feltételét 
magában hordó nagyközség megállóit a 
történelem útján. Múltja iránt érzett tisz-> 
telet következtében ugyan az alkotmá^ 
nyos korszak minden intézményét itt he
lyezte el, itt épült fel az ország egyik 
legrégibb állami polgári fiú- és leányis
kolája, járásbíróság, közkórház stb., de 
a nagyközség átfogó fejlődéséről azon
ban beszélni sem lehet. Voltak ugyan 
egyes kiváló férfiak, akiknek sokat kö
szönhet a nagyközség és akik nélkül az 
artézi kutak, villanyvilágítás, fürdő, óvo
da, kórház talán meg sem épült volna. 
Ezek báró Berg Gusztáv, Sugár Sándor, 
Simon Ödön és Seligmann Kelemen vol
tak.

A világháborüban Kapuvár múltjához 
híven ismét hatalmas véráldozatot ho
zott, mit bizonyít a 232 hősi halott neve 
a község főterén felállított Kisfaludy- 
Strobl Zsigmond remekbe faragott hősi 
emléken. A kommun alatt a község nem

hódolt be a csőcseléknek és hősies ellen
állását egy másik emlékmű hirdeti, meJ 
lyet a temetőben az 1919 június 8-áru 
vértanú halált szenvedett hat kapuvári 
polgár emlékének állított fel a község ke-l 
gyelete. Sopron kiürítése után néhány 
hónapig Kapuvár volt a megye székhe
lye és Gévay-Wolff Lajos alispán rövid 
itt tartózkodása alatt annyit tett a köz
ségért, hogy elismeréséül díszpolgárrá vá
lasztotta. A községnek 60 tagú önkéntes 
tűzoltó testületé van négy fecskendővel 
1923-ban Garta község Kapuvárral egye
sült s így a község lakóinak száma meg 
haladja a 10.000-ret.

A mai Kapuvár nagyközség birtokhatá
ra 17.000 kát. hold 1293 lakóházzal. Köz
épületei: királyi járásbíróság, állami jjol- 
gári iskola, királyi adóhivatal, szolgabí
rói hivatal, közkórház, községháza, elemi 
fiúiskola és leányiskola, ovoda.

Szervezete nagyközség. A közigazgatást 
három jegyző, egy aljegyző és öt imok lát
ja el. A közegészségügyi szolgálat ellátására 
a községi orvos mellett öt orvos működik 
és e téren nagy szerepe 'van a Sopronme- 
gyei-kapuvári közkórháznak is, melynek 
fejlődése külön fejezetet érdemel a köz
ség történelmében.

A Sopponvármegye-Kapuvári közkórház 
létesítésére Kapuvár nagyközség polgá
rai Berg Gusztáv báró, Kovács Antal fő
szolgabíró és Vogel József dr. járásor
vos kezdeményezésére 1883 tavaszán ha- 
tároztatott el. A hercegi család 2400 öl 
területet adományozott a kórház céljai
ra, közadakozásból 14.117 forint jött ösz- 
sze, melyhez a megye 16.426 forint segély- 
lyel járult. 1886-ban épült fel a kórház és 
1887 jan. 1-én adták át rendeltetésének. 
Megnyitásakor 30 ággyal rendelkezett a 
kórház, melynek első igazgatója Vogel 
József dr., a kórházbizottság elnöke pedig 
Berg Gsztáv báró volt. 1887 decemberé
ben a megye 7000 forintott adományozott 
a kórháznak, mellyel megkönnyítette a 
kórház munkásságát.

1906-ban 20 ággyal bővült a kórház éS 
ugyanekkor egy elmemegfigyelő osztályt) 
létesítenek és bevezetik a villanyt. 1908- 
ban 1600 öles területet vesz a kórház. 
Ugyanez évhen a kórház igazgatója Gráf 
János dr. lesz és az ápolást az isteni:
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Megváltó Leányai soproni szerzetesrend 
nővéreire bízzák. 1913-ban renoválják és 
ineghosszabbítjaK a régi épületet. Ugyan
ekkor az ágyak száma 100. 1928-ban a 
megye nagyobb segélyezésével a főépü
let hátsó keleti szárnyát 40 méterrel meg- 
toldották, a déli és délnyugati szárnyak
ra emeletet húznak és emeletessé építik 
a gazdasági épület is. Egyúttal egĵ - 
emeletes 30 ágyas tüdőbeteg pavillont is 
építenek. Az ágyak száma ekkor 258, 
1932-ben teljesen átszervezik a kórházat, 
mely ma már az ország egyik legjobban 
felszerelt kórháza. Ekkor új röntgen la
boratóriummal, sterilizáló, előkészítő és 
műtővel, röntgengéppel és új műszerek
kel gyarapodik. Ez átszervezés teljesen 
a kórház saját anyagi erejéből történt- 
ágyak száma 278.

A kórház mindig, de különösen a háf 
horú alatt nagy szerepet játszott a me
gye egészségügyi terén. A háború alatt 
mint a Vöröskereszt kisegítő kórháza mű
ködött. Az osztályok vezetése: sebészeti 
és szülészet: dr. Forin Viktor, kórház- 
igazgató sebészföorvos, belgyógyászat és 
fertőző osztály: dr. Veres János osztá
lyos főorvos, belgyógyász szakorvos^ el
meosztály: dr. Szalay Jenő osztályos or
vos. Alorvosok: dr. Forinné, dr. Holly 
Vilma (sebészet) és dr. Nádudvar}] 
György (belosztály). A kórház gazdasági 
hivatalának gondnoka: Zdeborsky Sándor.

A kórház mellett meg kell említeni as 
szegényházat, a máshelyütt ismertetett 
I>olgári iskolát, az elemi iskolákat, köz-i 
ségi könyvtárat, mozgóképszínházat. Na
gyobb ipari vállalatai: hercegi húsárú-I 
gyár, két nagy gőzmalom, villanytelep, 
vajgyár és a hercegi szappangyár, jég
gyár és faaprító telep. A községnek egyi 
12 szobás szállodája, gőz- és kádfürdője 
és nyáron szép uszodája és strandfürdője 
van.

Az utolsó évek fejlődése arra enged 
következtetni, hogy Kapuvár, ha elkésve 
is, de méltó lesz nagy múltjához.

ANDA KAROLY a hercegi szappangyár 
mestere, * 1900 márc. 16-án Kispesten.' 
Középiskolát ott és Budapesten vég
zett, majd kitanulta a szappangyártó^ 
mesterséget és felszabadulva, Budapesten

a «Makk» szappangyárban mint üzemve
zető működött. 1934 márc. havában lépelll 
a herceg Esterházy kapuvári szappan
gyárának szolgálatába. 1918-ban a 6-ík 
vártüzér ezredhez bevonult és az olasz 
fronton teljesített szolgálatot. Légnyot- 
másl kapott s mint tizedes szerelt le. A 
bronz vitézség! érem és a Károly cs. k. 
tulajdonosa. Régi szappangyáros család
ból származik. Atyjának több mint 50 
évig szappangyára volt Kispesten.

ANTAL JÓZSEF községi állatorvos * 
1904-ben Bő községben. Középiskoláit Kő
szegen,, föskoláil a budapesti állatorvosi 
főiskolán végezte, ahol 1928-ban nyerte 
el oklevelét. Pályáját Bő községben kezd
te meg. 1929 jún. 1 óta pedig Kapuvá
ron telepedett le. Több társadalmi és 
kultúrális c. tagja.

ARTH ÉS BAUER első kapuvári gőz- 
hengermalom. A malom 1891-ben épült. 
Alapítója Mohi Bódog volt. Az építő tu
lajdonos óta több tulajdonos kezében 
volt a malom és 1923 óta Arth és Bauer 
tulajdonában áll. Teljesítőképessége na
pi két vaggou. Felszerelése teljesen mo
dern. Üzletköre nemcsak helyben, hanem 
az egész vidékre kiterjed. Vám- és keresi 
kedelmi őrléssel foglalkozik. Arth Károly, 
az egyik malomtulajdonos alapította e 
mellett a Széchenyi hangos mozgót, mely 
1933 okt. 8-án teljesen modernül han
gos filmek leadására felszerelve 300 ülő
hellyel nyílott meg. A mozgószinház 
nagy kultúrszolgálatot teljesít és a kör
nyékből is sokan látogatják, mert az elő
adások alkalmával állandó autóbuszján 
rátok vannak üzembe helyezve.

ARTH KAROLY malom- és mozitulaj
donos * 1887-ben Budapesten. A hábo
rú végén a Bácskában telepedett le, ahol 
a szerb megszálló csapatok hazafias ma
gatartása miatt halálra ítélték,, de sike
rült megmenekülnie és 1923-ban Kapu
váron telepedett le. Itt gyorsan bekapcso
lódott a község és a megye közéletébe, 
községi és megyei b. tag, a gazdakör el
nöke, a sopronmegyei molnár szöv. tit
kára stb.

Dr. BLAZY ANDOR hercegi számtartó 
*1894-ben Kassán. Középiskoláit Miskol
con, egyetemi tanulmányait Budapesten 
a Tudományegyetem jogi fakultásán vé-
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gezte. A mozgósításkor zászlósi rangban 
a 32-ik tüzérekhez vonult be, 1915-ben ak
tiváltatta magát és 1916 febr. 1-én fő
hadnaggyá nevezték ki. Résztvett a galí
ciai és szerb harcokban, négy isonzoi csa
tát küzdött végig, majd Bukovinában, 
Volhiniában, Odessában és a bolgár fron
ton teljesített szolgálatot. 1921-ben ki
lépett a hadsereg kötelékéből és f. had
nagyi rangban szerelt le. A III. n.'^atonai 
érdemkereszt, ezüst és bronz Signum 
Laudis, sebesülési érem, Károly cs. k. 
stb. tulajdonosa. Leszerelés után a her
ceg Esterházy uradalom kötelékébe lé- 
jiett mint pénztári ellenőr, előbb Észter- 
házán és két éve Kapuváron működik.

BERGMANN ENDRE h. uradalmi se
gédtiszt * 1907-ben Fertőszentmiklóson. 
Középiskoláit és a gazdasági akadémiát 
Magyaróvárott végezte, majd két évig 
a budapesti Tudományegyetemen foly-, 
tatta tanulmányait. Ezután négy és fél 
évig volt a magyaróvári gazdasági iskola 
asszisztense. 1933 jan. 1. óta Esterházj« 
önté.si intézőségénél mint segédtiszt mű
ködött. A Turul szöv. Festetich bajtársi 
e. tb. örökös vezére, a Felsődunántúli 
Zöldmező Szöv. volt segédtitkára. Csa
ládja régi magyar család, nagyatyja a 
cenki cukorgyár tiszttartója volt és édes
atyja is 30 évig ugyané tisztséget töl
tötte be.

özv. BIRINGER TIBORNÉ fakereskedő, 
A családnak már az 1850-es években 
volt fatelepe. A mai telepet 1880-ban Bi-, 
ringer Lipót alapította, aki 1909-ben hall 
meg és azóta özvegye nevén két fia, End-i 
re és Lajos vezetik. Árpád fia az 51-ik' 
gy. ezred kötelékében harcolt a háború 
alatt, az arany, I. o. ez. vilézségi érmek, Sig
num Laudis stb. tulajdonosa. Géza és La
jos fiai orosz fogságban voltak. A csa
lád régóta él Kapuvárott és mindig ki
vették részüket a község közügyéiből.

BORBECK ANDOR, a kapuvári intéző- 
ség vezetője * 1900-ban Budapesten. KÖt 
zépiskoláit a losonci állami főgimnázi
umban, a gazdasági akadémiát Magyar-. 
óvárott végezte. Pályáját 1922-ben Süt- 
törön mint s. tiszt kezdte meg. 1926-banj 
került Kapuvárra, előbb mint vezető he
lyettes és 1927-től mint az intézöség ve
zetője működik. 1918-ban a 6-ik nehéz

tüzérezredhez vonult be és az össze
omlásig teljesített katonai szolgálatot 
Tartalékos hadnagy. Több társadalmi, 
kulturális és jótékonysági e. tagja.

BURGALITS ENDRE temetkezési vál
lalkozó * 1886-ban Kapuvárott. Az asz- 
talosmesterségel kitanulva átvette a csa
lád birtokában több mint 100 éve fenn
álló asztalosüzem vezetését. Nagyatyja' 
községi bíró volt Kapuvárott és az ipar- 
testület megalapítója és egy Ízben ő fo
gadta Rudolf trónörököst. Atyja elismert 
asztalosmester volt. Az ipartestület tag
ja. A polgári kör örökös tb. választm! 
tagja.

BÜLCH KÁROLY ny. polg. isk. tanár
* 1869-ben Budapesten. Rajztanári ok
levelet a budapesti rajztanárképző főis
kolán nyert. 1882-ben Kapuvárott kezd
te meg működését és 1920-ban vonult 
nyugalomba. 1896-ban a milléniumi ki
állítás alkalmával a rajzlanítás helyes ve
zetéséért díszoklevéllel és éremmel tün
tették ki. A kapuvári kaszinó e. és tiszt
viselő kör tagja. Fiatalabb korában tevé
kenyen kivette részéi a község életéoca 
Felesége; matasanitz Ruttkay Jolán oki. 
óvónő és kézimunkamesternő. Nagymar- 
lonban kezdte meg működését. Később 
Kapuvárott az állami polg. fiú- és leány
iskolában mint kisegítő működött. Tevé
keny irodalmi munkásságot fejtett ki és 
több társadalomtudományi cikke jelent 
meg különböző lapokban. A kath. jóté
kony nőegylet tagja. Fia; László, részt
vett a világháborúban, ahonnét betegen 
jött haza.

CSOKNYAI LIPÓT polg. isk. igazgató
* 1894-ben Kismartonban. Középiskoláit 
Győrött, a tanárképzőt a budapesti pol
gári iskolai tanárképzőn végezte. 1919- 
ben Kismartonban kezdte meg működé
sét. ahonnan az osztrák megszállás miatt 
menekülnie kellett és 1921 dec. 1-én ke
rült Kapuvárra. 1933 július havában ne
vezték ki az állami polg. iskola igazga
tójává. A világháború alatt az orosz és 
olasz frontokon az összeomlásig teljesí
tett szolgálatot a 18-ik és a 32-ik ezred
ben. Mint t. főhadnagy a Signum Laudis 
a kardokkal és a Károly cs. k. tulajdono
sa szerelt le. A Cserkésztestület elnöke, a 
Stefánia csoport alelnöke, az rk. egy
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ház tanácstagja, rk. énekkar karnagya 
stb.

CSILLAG J. IMRE körállatorvos * 1882- 
ben Csornán. Középiskoláit Pápán végez
te, állatorvosi diplomáját a budapesti Ál
latorvosi Főiskolán nyerte. Pályáját a 
baranyamegyei Mágócson kezdte meg, 
majd Tolnán s 1912 óta Kapuvárott mint 
körállatorvos teljesít szolgálatot. A moz
gósításkor bevonult a 40-ik h. hadosz-, 
tályhoz, a szerb, orosz és bukovinai fron
ton teljesített szolgálatot 53 hónapig, 
melyből 35 frontszolgálat volt. A többit 
a sopronnémeti és iharosi lókórházban 
mint főorvos töltötte. A Signum Laudis 
és a koronás érdemkereszt tulajdonosa. 
Felesége: Bőhm Jolán, kinek két öccse 
József és Miklós halt hősi halált, ö maga 
tagja több társadalmi és kulturális egye
sületnek. 1933-ban az iskolánkív. nép- 
műv. előadásokért az alispán dicsérő el
ismerésben részesítette.

Dr. CZOBOLY GYULA kir. járásbíró
sági elnök * 1888-ban Törökszentmikló- 
son. Érettségit Nagyváradon tett. Jogi 
tanulmányait Kolozsvárott fejezte be és 
ugyanott 1911-ben nyerte jogi doktorá
tusát. Bírói pályáját Marosvásárhelyen 
kezdte meg mint joggyakornok, majd Ara
don, Nagyszalontán, Győrött működött. 
1929-ben nevezték ki a kapuvári járás- 
bíróság elnökévé. 1914 július 26-án be
vonult a 2-ik honv. gy. ezredhez, majd 
orosz fogságba került, ahonnan 1920 nov. 
20-án mint t. hadnagy jött vissza. A kor
csolyázó e. elnöke, a kaszinó alelnöki 
stb. I

Dr. DEZSŐ GERGELYNÉ, szül. Szabó 
Mária rk. tanítónő. Középiskoláit Kapu- 
várott, a tanítóképzőt Sopronban végeztet 
Pályáját Farádon kezdte meg és 1918 
óta a kapuvári IV. kerületi rk. elemi 'is
kolában tanít. Az ifjúsági Vöröskereszt 
helyi népkerületi tanító elnöke.

DEUTSCH TESTVÉREK likőr- és rum
gyár. Cégtulajdonos: Deutsch József. A 
céget 1848-ban Rosenfeld Arnold alapí
totta, akihez 1890-ben Deutsch József tár
sult, majd utóbbi 1898-ban maga vette 
át a céget. Későbbi társa Deutsch Már
ton fivére, közben elhalt s így jelenleg a 
cég egyedüli tulajdonosa Deutsch Jó
zsef. A háború alatt ecetgyártással is

foglalkozott a cég és kb. 40 éve sörnagy
kereskedést is űz. A cégtulajdonos: 
Deutsch József 1868-ban Kapuvárott * 
régi helybeli kereskedő családból. Már 
fiatal korában bekapcsolódott a község, 
majd a megye életébe, úgyszintén kivette 
részét az izr .hitközség vezetéséből, mely
nek elnöke volt. A kapuvári takarékpénz
tár alelnöke. 1916—1918-ig háborús szol
gálatot teljesített, öccse: dr. Deutsch
Miksa ügyvéd, mint hadnagy a fronton 
szerzett betegsége következtében hősi ha
lált halt. 1928-ban a Faluszövetség ka
puvári kiállításán aranyérmet nyert.

DREISZIGER JÓZSEF rk. vezető taní
tó * 1881-ben Rábapordányban. Tanítói 
oklevelét 1903-ban Pápán az áll. tanító
képzőben szerezte meg. Pályáját a külön
álló gartai elemi iskolában kezdte meg 
s jelenleg mint annak vezető tanítója mű
ködik. A gartai polg. olvasókörben nép
művelési előadásokat tartott, az iskolánr 
kív. népművelési előadás vezetője és 
különösen a méhészetről tart előadáso
kat. Kultúrális téren kifejtett működésé
ért felettes hatóságaitól a legteljesebb 
elismerést nyerte. A világháborút a 76-ik 
gy. ezreddel az orosz és román frontokon 
küzdötte végig és mint t. hadnagy a 
bronz vitézség! érem és Károly cs. k. 
tulajdonosa szerelt le. Felesége: Szera- 
dits Emerencia. Három gyermekük van.

ENZSÖL DÉNES csizmadiamester * 
1868-ban Nemeskéren régi iparos csa
ládból. Szakmáját édesatyjánál tanulta ki 
s mint segéd az ország többi részén dob 
gozott. 1889-ben telepedett le Kapuváron 
és 1891-ben önállósította magát. 36 évig 
viselt tisztséget az ipartestületnél, mely
nek 9 évig al- és 9 évig elnöke volt. Már 
a háború előtt tagja volt a községi képv, 
t-nek, utána pedig megyebizottsági tag 
lett. A háború alatt három évig katonai 
szolgálatot teljesített. A Faluszöv. arany
éremmel, az IPOSz pedig elismerő ok
levéllel tüntette ki. Az rk. egyháztanács 
és iparkamara tagja. Az ipartestület örö
kös díszelnöke.

ENZSÖL GYULA csizmadiamester * 
1879-ben Nemeskéren. Az ipart Kapu
várott tanulta ki és 1906-ban önállósí
totta magát. Alapító tagja az rk. legény- 
egyletnek, melynek pénztárosa és világi



K apuvár 9 5

elnöke volt. A háborúban a 13-ik tábori 
tüzérezreddel az orosz és olasz fronton 
harcolt és az összeomláskor maláriával 
jött haza. Felesége: Nagy Borbála. Két 
gyermeke van. 1928-ban ezüst éremmel 
tüntették ki.

ÉHN EMIL szálló és étterem tulajdo
nos. Szakmai tudását Budapesten több 
előkelő szállodában szerezte meg. Jelen
leg az egyetlen kapuvári szállodának tu
lajdonosa és szállodáját a modern kor 
igényeinek megfelelően vezeti.

Néhai dr. FÁBIÁN ILLÉS ügyvéd, tb. 
vm. főügyész * 1870-ben Kassán. Tanul
mányait ott és Kolozsváron végezte, ügy.- 
védi irodáját 1896-ban Kapuváron nyi
totta meg s rövid idő alatt a megye és 
a község közéletében tevékeny szerepet 
játszik. Tagja a megyei törvh. b-nak, 
majd tb. vármegyei főügyésszé nevezték 
ki. A háború alatt a Vöröskereszt front
kórház gondnoka és megszervezője. A 
kórházbizottság állandó tagja, alapítója 
és ügyésze a Rábaközi Takarékpénztár
nak, ügyésze volt a Sopronmegyei Taka
rékpénztárnak is, az uszoda e. és sport 
e. volt elnöke, a gazdasági b. volt tagja. 
1933 ápr. havában a község és a megye 
nagy részvéte mellett halt meg. Irodáját 
fia: László vette át, aki 1902rben Ka
puváré tt *, érettségit Sopronban tett, ügy
védi diplomát Budapesten nyert 1928-ban. 
A Sopronmegyei Első Takarékpénztár 
ügyésze, közs. képv., az uszoda e. titkára 
stb.

Dr. FORIN VIKTOR vármegyei kór
házigazgató, sebészfőorvos * 1893-ban 
Nyíregyházán. Ugyanott végezte középis
koláit, egyetemi tanulmányait pedig Bu
dapesten, ahol 1924 febr. 9-én avatták 
orvossá. Pályáját Bársony János profesz- 
szor mellett a budapesti 1. sz. nőgyó
gyászati klinikán kezdte meg, majd a 2. 
sz. sebészeti klinikán Kuzmik Pál és Ba
kai Lajos professzorok mellett működött 
és műtőorvosi oklevelet nyert. 1927 jú
nius havában a budapesti Szent Rókus 
közkórháznál Borszéki Károly egyetemi 
tanár mellett működött, majd 1932 jú
niusában a kapuvári vármegyei közkór
házhoz került mint sebészfőorvos, jú
nius 1. óta pedig mint kórházigazgatói 
minőségben. Agilitása és hozzáértése nagy

változást idézett elő a kórház életéhep. 
Több orvosi és tudományos e. tagja.

FÜZY ANDRÁS gazdálkodó * 1866- 
ban Kapuvárott. 24 éven át folytat ön
álló gazdálkodást 16 kát. holdas birtokán. 
1900-ban lett községi képviselő, 1902 óta 
a megyei törvh. b. állandó tagja. Tagja 
a központi választmánynak, kisgyűlésnek 
és az egészségügyi és kijelölő választ
mánynak, Volt községi esküdt és 1915rtől 
1919-ig községi bíró. Ez idő alatt a had- 
bavonultak családtagjainak élelmezését és 
jóléti ellátását intézte, miért Károly kir 
rály a II, o. polgári érdemkereszttel a 
vitézség! érem szalagján tüntette ki. 1927 
-1930-ig újból községi bíró volt s mű
ködése alatt épült a zárdái leányiskola, 
és a 3000 méteres makadámút. A gaz
dakör és a tejszöv. volt elnöke. Kato
nai szolgálatot egy évig a 76-ik gy. ez
rednél teljesített. Felesége: Varga Erzsé
bet.

GHICZY ÖDÖN főszolgabíró * 1883- 
ban Beleden. Gimnáziumi érettségit Szom
bathelyen tett. Államtudományi államvizs
gát pedig 1907-ben a budapesti tudo
mányegyetemen. Közigazgatási pályáját 
Csornán kezdte meg, mint közig, gyakor
nok, 1909-ben lett tb. szolgabíró, 1911— 
1915-ig Kapuvárott, majd Csepregen, mint 
szolgabíró működött, 1918-ban h. főbíró 
lett, 1922-ben visszakerült Kapuvárra, 
ahol, mint tb. főbíró 1923-ig, azóta pedig 
mint főszolgabíró vezeti járását. Nagy 
elfoglaltsággal járó hivatali munkássága 
mellett résztvesz járása társadalmi éle
tében, amelyben vezető pozíciót játszik.

GOLDSCHMIED MIKSA gabona- és 
lisztkereskedő * 1887-ben Rábatamásiban. 
A kereskedői pályára 1900-ban Csornán 
lépett, 1911-ben önállósította magát Ka
puvárott a gabonaszakmában. Az ízr. 
sezntegylet elnöke, az OMKE pénztárosa, 
több társadalmi e. tagja. A mozgósítás
kor a 76-ik gy. ezredhez vonult be és 
az összeomlásig az orosz és olasz fron
ton mint géppuskás harcolt és szakv. 
rangban szerelt le.

HÉRINES JÁNOS uradalmi kertész * 
1895-ben Rábakenyeriben. Iskolái után a 
kertészeti pályára lépett és Dénesfán gróf 
Cziráky birtokán nyerte ismereteit, ahol 
három és fél évig szolgált. 1910 óta áll
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a herceg Esterházy család szolgálatában 
és 1922-ben a kertészségi tisztet kapta. 
1915 május 15-én bevonult a 32-ik gy, 
ezredhez s az orosz, román és olasz 
frontokon teljesített szolgálatot. Az orosz 
fronton két ízben megsebesült. 1918 no
vemberében a repülőknél szerelt le.

Dr. HIRSCH ANDOR orvos * 1899-ben 
Csornán. Középiskoláit Budapesten, egye
temi tanulmányait Pécsett végezte. Mint 
gyakorló orvos Budapesten a Szent Ró
kus, Szent István kórházakban és a Poli- 
klinikán működött, 1926-ban nyitotta meg 
orvosi rendelőjét Kapuvárott. A Stefá
nia anya- és csecsemővédő e. főorvosa. 
Az iskolánk, népm. előadója stb. 1917-ben 
bevonult a 29-ik gy. ezredhez s az ösz- 
szeomlásig az oláh fronton teljesített 
szolgálatot.

HORVÁTH ISTVÁN gazdálkodó és ser- 
téskereskedö * 1894-ben Kapuvárott. Ön
álló mezőgazdasággal és állattenyésztés
sel 1919 óta foglalkozik. Saját és bérelt 
birtoka van. 1928 óta sertéskereskedő. 
Üzletköre kiterjed a fővárosra, egész 
Dunántúlra és exporttal is foglalkozik. 
Volt községi esküdt és képv. t. tag. 1914 
októberében a 11-es vadász z.-aljhoz be
vonult és az olasz és orosz fronton végig
harcolta a háborút és két súlyos sebesü
léssel mint tizedes, két II. o. ezüst, bronz 
vit. érem. Károly cs. k. és seb. érem tu
lajdonosa szerelt le. Felesége: Ceceli Ve
ronika. Három gyermeke van.

HORVÁTH JÓZSEF főmolnár * 1896- 
ban Pápán. Iparában Sárosszéken szaba
dult fel 1911-ben. Mint segéd Budapes
ten és Zalamegyében dolgozott, majd a 
Pozsonyi Ludvig Gottfried nagymalom
ban volt al-, később főmolnár. Ugyan- 
ily minőségben Bulgáriában, Németor
szágban és Csehországban is működött. 
Csehszlovákiából hazafias magatartása 
miatt kiutasították. 1931 jan. 1. óta a 
kapuvári Erdős rt. malomhoz került mint 
vezető főmolnár. A Turul jótékony asz
taltársaság tagja, a háborúban a 20-ik 
gy. ezreddel az orosz és román és a 18- 
ik gy. ezreddel az olasz harcokban vett 
részt s mint őrmester két II. o. ezüst és 
bronz vitézség! érem tulajdonosa szerelt 
le. Egy Ízben megsebesült. Atyja: néhai 
dr. Horváth Ferenc pápai ügyvéd volt.

akit gyakorlatától felfüggesztettek az 
akkori uralkodóház ellen tett magyar 
pártoló nyilatkozata miatt.

HORVÁTH KÁROLY épület üvegesmes
ter és üvegkereskedő * 1857-ben Kapuvá
rolt. Iparában ugyanitt szabadult fel s 
mint segéd Győrött, Budapesten és az 
Ipolyságban dolgozott. 1885-ben Kapu
váron önállósította magát, e téren üzlete 
Kapuvárott a legrégibb. A hercegi ura
dalomnak, a báró Berg-féle malomnak, 
több iskolának üvegezését ő végezte. Első 
felesége: Czibula Katalin 1921-ben halt 
meg, második felesége: Böcskei Gizella. 
Nevelt fia: Varga János. Ö vezeti üzletéi.

Vitéz IVEK JÓZSEF vendéglős ♦ 1894- 
ben Rábasebestyénben. Iskolái után ke
reskedői pályára lépett. 1914 okt. 26-án 
bevonult a 9-ik h. ezredhez, majd a 
76-ik gy. ezredhez helyezték át, amellyel 
az orosz fronton ,és később a 103-ik ez
reddel ott és Albániában harcolt. 1919- 
ben mint szakv. az I. és 11. o. vitézségi 
érem, Károly cs. k., sebesülési érem és 
háborús emlék é. tulajdonosa szerelt le. 
1926-ban háborús érdemei elismeréséül a 
kormányzó vitézzé avatta. 1924-ben Agya
gos községben önállósította magát, majd 
1930 dec. 1-én nyitotta meg vendéglőjét 
Kapuvárott. Vendéglőjében van a kapu
vári tisztviselők körének helyisége. A 
frontszövetség tagja.

KAPUVÁRI AUT. IZR. HITKÖZSÉG. El
nök: Rosenthal Ignác divatárúkereskedő, 
alelnök: Rosenfeld József fakereskedö, 
pénztáros: Sulzbeck Gyula üvegkereskedö, 
gazda; Grosz Samu fűszerkereskedő, el
lenőr: Weisz Oszkár rőföskereskedő. A 
hitközség egy tanerős iskolát tárt fenn, 
mely kultúrális és hazafias szempontból 
szép működést fejt ki. Talmudtura egye
sületük a hitközség keretében a vallásos 
érzés elmélyítésére és továbbképzésre! 
irányul, vezetője: Unger Ádám rabbi he
lyettes. Betegsegélyző egyletének elnöke: 
Rosenberg Dávid. A jótékonycélú fillér 
e. elnöknője: Buchsbaum Kálmánné.

KAPUVÁRI ÁLTALÁNOS TAKARÉK- 
PÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Az in
tézet 1910 évben 150.000 korona teljesen 
befizetett alaptőkével alakult. A háború 
idején, vagyoni viszonyaihoz mérten je
lentékeny, — kb. 1,000.000 korona hadi-
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kölcsön jegyzésével sietett részét kivenni 
a hazafias áldozatokból. A háború folya
mán beállott vagyoncsökkenés miatt az 
intézet újrafejlesztésére irányuló tevé
kenységét 1918. évben kezdte meg az 
igazgatóság az alaptőke többszöri fel
emelése és az üzleti tevékenység foko
zása által. Ebben az időben az intézet 
vezetését, az igazgatóság egyik kimagas
ló egyénisége: dr. Deutsch Miksa és al- 
elnöke: Deutsch József alapító tagok vál
lalták magukra, kikhez dr. László Samu 
elnök fáradhatatlan tevékenységgel csat
lakozott. Dr. Deutsch Miksa 1925 febru
árjában meghalt és ettől kezdve a veze
tést Deutsch József alelnök vette át, aki
nek eredményes és körültekintő munkás
sága a legnagyobb elismerésre jogosult 
Az intézet fejlődését, az alapító Győri 
Általános Takarékpénztár és a Magyar Ál
talános Takarékpénztár legmesszebbmenő 
támogatása igen jelentékeny mértékben 
mozdította elő. Az 1931. évben bekövet
kezett bankzárlat után az intézet irányí
tását a Győri Általános Takarékpénztár 
és annak ügyvezető igazgatója, Steiner 
Imre vette a kezébe. Ez a körülmény, 
valamint a bankzárlat idejében történt 
alaptőke emelés abba a kellemes hely
zetbe hozta az intézetet, hogy a bankzái -̂ 
lat következtében beállott betételvoná
sokra teljes felkészültséggel állott a beté
tesek rendelkezésére és az igényeket min
den felmondási idő nélkül azonnal kiele- 
gíleette. A kihelyezett váltókölcsönök 
úgyszólván száz százalékig elsőhelyen be
kebelezett követelések.

KAPUVÁRI KASZINÓ EGYESÜLET, 
1882-ben alakult Baditz Lajos körjegyző 
dr. Takácsi Nagy Géza járásbíró, báró' 
Berg Gusztáv, Kéri Kálmán járásbíró, Dé
nes István, Pesti Béla, Bűben Gyula, Gál 
Sándor, Kovács Antal stb. kezdeménye-j 
zésére. Első elnök báró Berg Gusztáv 
volt, aki saját költségére építette fel az 
Éhn-szállóban a Kaszinótermet. A Ka
szinó nemcsak helyi, hanem a vidéki 
és az egész járás intelligenciáját is ma
gába olvasztja. Fénykorát a háború előtti 
években élte. A forradalom és a kommun 
alatt a Kaszinó könyvtárát súlyos vesz
teség érte. 1931-ben a könyvtár kibővítése 
és felfrissítése alkalmával 516 db. köny

vet adományozott a kapuvári ésgartal 
könyvtárak számára. A társadalmi élet 
fejlesztésére minden szombaton igen lá
togatott családi összejövetelt rendez, far
sangkor pedig zártkörű kaszinóestélyt 
tart. Elnöke: 1931-től dr. Molnár Tiva-, 
dar járásorvos, alelnök: dr. Ck)bor Gyula 
járásbírósági elnök, háznagy: Vámos Fe
renc körjegyző, titkár: dr Szalay Jenő, 
községi orvos, pénztárnok: Bender Ottó 
hercegi számtartó, könyvtáros: Radányi 
István ny. polg. isk. tanár (33 éve). Vá
lasztmány: GhicziOdön főszolgabíró, Wa- 
lisch Jenő esp. plébános, Köller Kálmán, 
gazd. felügyelő, dr. Takácsi Nagy End
re ügyvéd, Küne Pál hercegi,számtartó és 
Simon Endre vajgyáros. Tagok száma 
80—90. A kommunisták Rescht József 
és Sebemmel Károly kaszinói tagokat 
kivégezték.

KAPUVÁRI GAZDAKÖR 1924-ben né
hai Soós Géza hercegi kormányzó kezde
ményezésére alakult. Első elnöke is ő 
volt. Második elnöke: Vámos Ferenc fő
jegyző, 1931-től pedig Arth Károly ma
lom és mozitulajdonos lett az elnöke. 
Alelnök: Bársony Mihály, pénztárnok: 
Szalai András, jegyző: Lakos Béla. A 
körnek 300 könyvből álló könyvtára van.

KAPUVÁRI IPAROS TÁRSASKÖR 1911- 
ben Payer Lajos bádogos és Varga Jót 
zsef bábsütőmester kezdeményezésére 100 
taggal alakult meg. A háborút követő 
években újjá szervezték, mely munkát 
Csenár István szoba és Sipőc Gyula cserép
fedő mesterek végezték. Jelenleg szét 
pen fejlődik, tagjainak száma 160, könyv
tára 800 kötetes. Vezetősége: Szalay Ár
pád úri és női fodrászmester, alelnök :> 
Tóth Géaz községi villanytelepvezető és 
Szűcs Gábor asztalosmester, jegyző: Nagyi 
Árpád cipészmester és Horváth János, 
háznagyok: Kovács József és Kleiser 
Gyula.

KAPUVÁRI JÁRÁSI TISZTVISELŐK 
KÖRE 1933-ban alakult Kiss Benedek 
járásbírósági végrehajtó kezdeményezésé
re, aki az első elnöke ,is volt. Jelenlegi 
vezetősége: Kass László forgalmi hivatal 
főnök, alelnök: Szánthó Károly ig. tanító 
Vitnyéd, pénztárnok: Szabados József ál
lampénztári tisztv., könyvtáros: Burgo- 
vits József tanító, háznagyok: Kiss Gyula
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tanító és Harsányt Gyula állampénztári, 
tisztv., jegyző: Gerencsér István állam
pénztári tisztv. Ügyész: dr. Szakács 1st. 
ván. Tagjai száma 150.

KAPUVÁRI ÖNKÉNTES TÜZOLTÖ 
TESTÜLET. 1871-ben, mint a megye 
egyik első testületé alakult. 1897-ben volt 
a jubileumi zászlószentelése, több verse
nyen vettek részt és díjazásban is része
sültek. 1928-ban szerezték be a motoros 
fecskendőt. Elnöke: Vámos Ferenc fő
jegyző, főparancsnok: Papp Vendel rk. ta
nító. Tagok száma 50. Résztvett a soproni 
versenyen, ahol szép eredményt ért el.

KAPUVÁRI POLGÁRI FÉRFIDALKÖR. 
Már a háború előtt is működött, de a 
háború alatt szünetelt és 1922-ben alakulti 
újjá, majd újabb szünet után 1933-ban 
Szalay Árpád úri és női fodrász kezdemé-i 
nyezésére sikerült működését újból meg
kezdeni. 35 tagja van. Elnök Walich Jenő» 
esp. plébános, ügyvezető elnök: Szalay 
Árpád, karnagy: Szalay Jenő rk. tanító, 
pénztáros Csenár István, ellenőr: Láng 
Imre. 1931-ben a csornai megyei da-, 
losversenyen második díjat nyertek.

A KAPUVÁRI NEGYEDIK KERÜLET 
«GARTA» POLGÁRI TÁRSAS OLVASÓ 
KÓR. Egyike a község legrégibb egyesü
letének. 800 kötetes könyvtára van. Az 
egyesület 1934. husvétján ünnepelte fenn
állásának 50 éves jubileumát. Elnökei 
Ragányi István, alelnök: Szakács István, 
jegyző: Budai János, pénztáros: Göndöcs' 
József, könyvtáros: id. Molnár István és 
ifj. Lukácsi István, háznagy: Varga János 
és Lukácsi Isván (alsó). Hattagú vá-, 
lasztmánya és háromtagú számvizsgáló 
bizottsága van.

KAPUVÁRI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLA
MI POLGÁRI FIÚ ÉS LEÁNYISKOLA. 
1884-ben báró Rerg Gusztáv kezdemé
nyezésére állították fel. Igazgató: Cső kJ 
nyai Lipót, tanárok: Eeyer Emilia, özv. 
dr. Roltkáné Hanik Gizella, Burgovits 
István és B-né Szalay Mária, Elfér Dá
vid, dr. B. Farkas Ida, özv. O^utainé 
Melles Mária, Printz Erzsébet, Csoknyainé 
Palásti Vilma és Szücsné Vinkler Margit.

KAPUVÁRI RK. PLÉBÁNIA alapításá
nak éve ismeretlen. Bizonyos, hogy kez
detben, az Árpádok korában Babótnak 
volt filiája. Később megfordult a do

log, Babót lett Kapuvárnak fiókegyháza. 
Anyakönyvei 1685-től vannak.

Templomai: 1. Az Esterházy-téren levő 
Szent Anna-templom reneszánsz stílben 
1884-ben épült. Két szép, Thury festőmű
vésztől származó freskója van: Szent Ist
ván felajánlja az országot és Oltáriszent- 
séget tartó angyal. 2. A gartai Szent Se
bestyén templom tiszta csúcsíves stílben; 
stílszerű belső díszítésével és berende- 
dezésével a vidék egyik legszebb temp
loma. 1907-ben épült. 3. A vitnyédi temp
lom 1776-ból való, már kibővítésre szo
rul. 4. Jézus szíve kápolna a zárdában. 5j 
Szent Antal-kápolna a temetőben (szép 
üvegfestésü ablakok).

A plébánia élén Wallisch Jenő plébános 
áll.

KAPUVÁR ÉS VIDÉKE ÁLTALÁNOS 
IPARTESTÜLET. 1890-ben néhai Bur
govits Endre asztalosmester első elnöke 
kezdeményezésére alakult. Először mint 
Kapuvár gartai ipartestület, majd 1927- 
ben átalakult járási ipartestületté. Jelen
legi elnöke: Megyessy János csizmadia m.j 
alelnök: Csenák István szabóm, és Pintér 
Lajos oki. köművesm., pénztárnok: Pintér. 
István cipészm., jegyző: Csendes József 
magántisztviselő, ipartestületi szék elnö
ke: Pintér Mihály oki. ácsm., alelnöke; 
Neppel Kálmán asztalosm. Választmányi 
tagok száma 24, felügyelőbizottságé 3. 
Az ipartestület kebelében temetkezési se
gélyegylet szép eredménnyel működik, 
A testület életében nagy szerepet ját
szottak néhai Payr Henrik bádogosm., 
néhai Steiner József hentesm., néhai, 
Stein Antal bognárm. és.néhai Ruzics 
János kalaposm., akik mint volt elnökök 
sokat tettek a testületnek. Enzsöl Dénes 
csizmadiám., volt elnökük, jelenlegi dísz
elnöküknek köszönhető a kultúrterem lé
tesítése.

KASS LÁSZLÓ forgalmi adóhivatali fő
nök * 1886-ban Temesváron. Középiskoláit 
Sopronban végezte,, majd a posta szol
gálatába lépett. A világháborút a 7-ik 
gy. ezreddel végigharcolta az orosz és 
balkán frontokon. Egy Ízben megsebesült 
és az összeomláskor mint f. hadnagy 
az ezüst és bronz Signum Laudis a kar
dokkal, Károly cs. k. és sebesülési é. tu
lajdonosa szerelt le. A forradalom Po
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zsonyban érte, ahonnan a megszállás kö
vetkeztében menekülnie kellett. 1925. júl.
1- én vette át a kapuvári forgalmi adó
hivatal vezetését. Minden számottevő tár
sadalmi egyesület tagja.

KISS BENEDEK királyi járásbírósági 
végrehajtó * 1875-ben Biharmegyében. Pá
lyáját Nagyváradon mint pénzügyigazg. 
díjnok kezdte meg, majd 18 évig Nagy
várad városának a fogyasztási adóhivatal 
és a mértékhitelesítő vezetője volt. 1925- 
ben az oláh megszállók hazafias maga
tartása miatt kiüldözték. 1926-ban ki
nevezték Kapuvári Idrályi járásbírósági 
végrehajtóvá. A kapuvári járási tisztvi
selő körnek megalapítója és két évig 
elnöke veit.

KISS LAJOS th. útmester * 1878-ban 
Pápán. 1899-ben a 9-ik h. ezredhez vo
nult be, majd továbbszolgált és 1913. 
máj. 1-én mint őrmester az államépíté
szeti hivatalhoz lépett át és okt. 29-én 
tett esküt. Az év nov. 1-én Csornán fog
lalta el az útmesteri állást, majd a moz
gósításkor bevonult és az oláh és olasz 
fronton az összeomlásig teljesített szol
gálatot. A háború után lett Kapuvárott já
rási útmester. Több hazafias és kulturális 
e. tagja. Felesége: Balogh Julianna. Há
rom gyermeke van.

KISS GYULA rk. tanító * 1880. márc.
2- án Szombathelyen. Középiskoláit és a 
tanítóképzőt Győrött végezte, ahol 1901- 
ben nyerte oklevelét. Működését Gönyü- 
ben kezdte meg, 1900 óta pedig Ka
puvárott tanít. Az iparostanonciskola rajz
tanítója. A leventéknél elméleti oktatást 
fejt ki. A járási tisztv. kör háznagya 
Több egyesület tagja. Felesége: Lang 
Margit. Egy fia van.

KÖHLER GUSZTÁV hercegi jószágfel
ügyelő * 1882-ben Csornán. Középisko
láit Lőcsén, a gazdasági akadémiát Ma- 
gyaróvárott végezte. Pályáját gróf Wimp
fen ercsii uradalmában kezdte meg, ahol 
18 évig működött. 1921-ben lépett a her
ceg Esterházy-család szolgálatába mint 
jószágfelúgyelő. 8 évig az Esterházy fel
ügyelőség vezetője volt, majd három évig 
a Tolna, Somogy és Zala megyei házi
kezelési gazdaságok felügyelője. 1932. 
szept. havától az egyesített eszterházi és 
kapuvári jószágfelügyelőség vezetője.

Községi képv. Számos egyesület tagja. 
Családjából Lányi Ákos t. hadnagy hősi 
halált halt. Működése alatt nagy fejlő
désnek örvend az uradalom vezetése alatt 
álló része.

Vitéz KÖVESHÁZY ISTVÁN a hercegi 
husárúgyár üzemvezetője * 1890-ben Kis
martonban. Iskolái után a hentesipart 
Sopronban tanulta ki, majd mint segéd 
Győrött, Budapesten és Bécsben fejlesz
tette szaktudását. 1911. október havában 
vonult be a 9-ik h. ezredhez, ott érte; 
a háború kitörése, a szerb és orosz fron
ton harcolt, majd súlyos haslövést kaj 
pott, ebből felgyógyulva előbb az olasz, 
majd ismét az orosz frontra ment ki, 
ahol 1916. augusztus 31-én megsebesülve 
az orosz fogságba került. Innen 1918. 
márciusában megszökött, újból kiment a 
orosz harctérre és 1918. novemberében 
mint szakv. az I. és II. o. ezüst, bronz vi
tézség! é.. Károly cs. k. és sebesülési é. 
tulajdonosa szerelt le. Sógora: Mahon 
József 18-as honvéd 1914-ben eltűnt. Há
borús érdemeinek elismeréséül 1922. júl. 
17-én avatták vitézzé. 1924-ben lépett a 
hercegi család szolgálatába és még ez 
év augusztusában mesterré nevezték ki. 
1925. jan. 1. óta pedig a húsárúgyár 
üzemvezetőjeként működik. 8 éve elnöke 
a Turul jótékonysági asztaltársaságnak.

KRÁNITZ IGNÁC rk. elemi isk. iparos- 
tanonc iskola igazgatója * 1880-ban Va- 
dosfán. Középiskoláit Kapuvárott, a taní
tóképzőt Pápán végezte és 1900-ban nyert 
oklevelet. Azóta Kapuvárott az elemi is
kolánál működik. 1903. óta az iparosta
nonciskolánál is tanít. 1922-ben mindkét 
iskola igazgatójává nevezték ki. A 
polgári olvasókör elnöke, az önk. tűzoltó 
t. parancsnoka, a daloskör karnagya, 
1915. januárjától 1916. nov. 1-ig a szerb 
fronton teljesített szolgálatot. Több társa
dalmi és kultúrális egyesület, valamint a 
megyei mnkavédelmi alakulat és testne
velési felügyelőség tagja.

Özv. KÁNITZ PÁLNÉ, szül. Horváth 
Anna oki. községi szülésznő. Bősárkányon 
* a tanfolyamot Szombathelyen végezte 
el és 1928-ban nyerte szülésznői okle
velét. Két évig a szombathelyi bábaképző 
intézetnél mint osztályos ápolónő műkö
dött és ezért az intézet igazgatóságától

7*
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elismerő oklevelet nyert. 1933-ig Bősár
kányon volt magánszűlésznö, majd Kapu- 
várott választották meg községi szülész
nővé. Néhai férje Bősárkányban volt ipa
ros. Egy gyermekük van.

Dr. KRON ÁGOSTON orvos * 1900-ban 
Kapuvárott. Középiskolái! Győrött, egye
temi tanulmányait Budapesten végezte és 
1925-ben nyerte orvosi diplomáját. Pá
lyáját Szombathelyen a megyei közkor- 
házban kezdte meg, 1929-ben nyitotta 
meg Kapuvárott orvosi rendelőjét és 1930- 
ban lett OTl. orvos. Több társadalmi e. 
tagja. 1918-ban bevonult a 18-ik h. gy. 
ezredhez és novemberben szerelt le.

KULCSÁR IMRE ny. rk. vezető ta-i 
nító * 1873-ban Hegykőn. Középiskoláit 
Sopronban, a tanítóképzőt Pécsett és 
Csurgón végezte és 1913-ban nyerte ta
nítói oklevelét. Működött OsUban, Sop- 
ronlövőn, Peresztegen, Veszkényben, Vi
cán és 1913-tól 1933-ig Gartán mint ve
zető kántortanító. Veszkényben a fogy. 
szöv. alkotója, Vicán pedig az rk. ifjú-, 
sági e. szervezője. 1893-tól 1913-ig a Sop 
róni Hírlap tudósítója volt. Az iskolánki- 
vüli népoktatás volt előadója. A háború 
alatt a községi közigazgatásnál, majd 
később a főszolgabiróságon működött 
mint kisegítő. Felesége: Fodor Szidónia. 
Négy gyermekűk van. kik közül egyik 
leányuk meghalt.

KUSZÁG VINCE állomásfőnök, GySEV. 
főtiszt * 1893-ban Veszprémmegyében. 
Érettségit Győrött tett, majd elvégezte a 
vasút és hajózási tisztképző tanfolyamol. 
Pályáját Csornán kezdte, majd Sopronban 
és Eszterházán működött. 1926-ban Piny- 
nyén lett áltomásfőnök, 1932. márciusától 
pedig Kapuvárott állomásfőnök. A kapu
vári sport e. elnöke, a Kapuvár és járása 
tisztv. körének választm. tagja. Háborús 
emlékérem tulajdonosa.

LAKÓ MARIA oki. községi szülésznő 
Bácskában *. Pályáját Budapesten mint 
ápolónő kezdte meg és több állami kór
házban, így legutóbb a Szent István-kór-' 
házban működött. 1918-ban Szegeden 
nyerte oklevelét. 1927-ig Budapesten mű
ködött, majd két évig a kapuvári megyei 
közkórházban, 1929-től pedig mint oki. 
községi szülésznő folytatja munkásságát.

LÁSZLÓ TIVADAR hercegi műszaki hi
vatal főmérnöke * 1895. aug. 22-én Pu- 
hóban. Középiskoláit Lúgoson végezte, 
a mérnöki oklevelet a budapesti József 
királyi műegyetemen 1919-ben nyerte. Pá
lyáját a kereskedelemügyi minisztérium
ban kezdte meg, majd a soproni állam
építészeti hivatalban, Dunabogdán az áll. 
kőbányában működött, 1921-től áll a ka
puvári hercegi uradalom kötelékeben. A 
mérnöki kamara és több társadalmi ,e. 
tagja. 1914-ben a 14-ik cs. és kir. tüzé
rekkel, majd az 1-es vártűzérekkel az 
olasz, orosz harcokban az összeomlásig 
küzdött. A Signum Laudis a kardok
kal és a Károly cs. k. tulajdonosa.

LUKÁCSI JÓZSEF oki. cserépfedőm., 
fűszer és vegyeskereskedő * 1888-ban Ka
puvárott. Polgári iskolát Budapesten vég
zett, majd atyja, néhai L. Tamás m. kir. 
államrendőrségi ellenőr halála után visz- 
szatért szülőfalujába és ott kitanulta ,a 
cserepes ipart. Felszabadulása után 1909- 
ben katonai szolgálatot teljesített, majd 
visszatért iparához és 1913-ban önálló
sította magát. A mozgósításkor újból be
vonult és az orosz frontokon harcolt. 
Két Ízben megsebesült s az összeomlás^ 
kor a bronz vitézségi é. .és a Károly cs. 
k. tulajdonosaként szerelt le. A forrada
lom alatt a nép és nemzetőrség szerve
zője és parancsnoka volt Gartán. A forra
dalom után első felesége Boldis Anna 
meghall. 1926-ban újból megnősült Ivá- 
nics Rozáliával. Ekkor alapította fűszer
üzletét. Ót gyermeke van. Az iparteslület 
és polgári kör tagja. Unokaöccse Székács 
Géza és Kiss József hősi halált haltak.

MARTON KÁROLY ny. csendőrtörzsőrm. 
* 1883-ban Nyárádmagyaroson. Előbb 10 
évig atyja gazdaságában dolgozott, majd 
1910-ben belépett a m. kir. csendőrség; 
kötelékébe. Működött Abrudbányán, Ve
respatakon, Bervén, Szilben, ahol mint 
különilményparancsnok leljesített szolgá
latot. 1924-ben törzsőrm. rangban vonult 
nyugalomba. Működése alatt több Ízben 
nyilvánosan megdicsérték és a szolgálati 
kereszttel kitüntették. Az oláh betöréskor 
résztvett a harcokban. Kapuvárott 1930- 
ban telepedett le és azóta gazdálkodással 
foglalkozik. Több vallásos és jótékony 
e. tagja. Felesége: Németh Gizella.
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MEDGYESY JÁNOS ipartestületi elnök, 
csizmadiám. * 1897-ben Kapuvárott régi 
iparoscsaládból. Iparát atyjánál tanulta 
ki s biinl segéd az ország több részében 
fejlesztette szaktudását. Katonai szolgá
lata után mint társ atyja üzletébe lépett 
és bekapcsolódott a község és társadalmi 
életbe. Az iparos t. elnöke. Előtte 10 évig 
alelnöke volt. Volt községi képv. és elnöke 
a kapuvári társas olvásókörnek. Az ipa
roskör választmányának és az rk. egyház 
tagja. 1914-ben bevonult s az egész
ségügyi csapatoknál az összeomlásig tel
jesített frontszolgálalot. 1922. elején tár
sult öccsével Istvánnal, aki szintén aty
juknál tanulta ki az ipart. A kath. legény- 
egyletnek 10 évig volt elnöke, ipartestü
leti előijáró. az rk. egyház t. tagja. A 
mozgósításkor bevonult a 13-ik gy. ez
redhez, 1915-ben orosz fogságba esett, 
ahonnét 1921. végén jött haza. 1928-ban 
a fahiszövetség kiállításán munkájukat 
arany éremmel tüntették ki.

MEINDL FERENC a kapuvári Ált. Ta
karékpénztár igazgatója * 1902-ben Győ
rött. ligyanolt végezte középiskoláit, majd 
a bankpályára lépett Először az Angol- 
Magyar Bank győri fiókjánál működött, 
majd 1925-ben a Kapuvári Alt. Takarék- 
pénztár vezetője lett.

MOHL JÁNOS bőrkereskedő * 1886- 
ban Kapuvárott. 1907-ben vette át a már 
nagyatyja által 1830-ban alapított bőr
üzletet. Nagyatyja a községben az első 
bőrkikészítő üzemet alapította meg, me
lyet atyja már géperőre rendezett be. 
Önállósítása után kapcsolódott be a köz
ség, majd a megye közéletébe. Hosszabb 
ideje tagja a községi képv. t-nek és a 
megyei törvh. b-nak, valamint az isko
laszéknek. 1914-tőI az összeomlásig a 
76-ik gy. ezrednél teljesített katonai szol
gálatot. Családja Németországból szár
mazik.

MOLNÁR ISTVÁN vegyeskereskedő * 
1899-ben Kapuvárott. A fűszer- és ve
gyeskereskedő szakmában, valamint a 
pékiparban felszabadulva 1923-ban ön
állósította magát. Ezt megelőzően 1918 
májusában bevonult a 13-ik gy. ezred
hez, majd 1920-ban a nemzeti hadse
regben a kormányzói diszörségben tel
jesített szolgálatot. Atyja, M. István gaz

dálkodó, a világháborúban orosz fogságba 
került és a fronton szerzett súlyos be
tegsége következtében 1924-ben halt meg. 
Felesége: Dukai Ilona.

MOLNÁR TIVADAR dr. h. járásor  ̂
vos, körorvos * 1888-ban Pórládonyban. 
Orvosi tanulmányait Budapesten a Tu
dományegyetemen végezte, 1917-től mint 
megválasztott körorvos Kapuvárott mű
ködik. A TESz. kapuvári járási elnöke, 
a világháborúban résztvett és több ki
tüntetés tulajdonosa.

NEPPEL KÁLMÁN épület- és butorasz- 
talosmester * 1881-ben Fertőszentmikló- 
son. Iparában 1897-ben Sopronban sza
badult fel, majd mint segéd ott, Wienben 
és Győrött fejlesztette szaktudását. 1906- 
ban önállósította magát Kapuvárott. A 
községben több jelentős munkát végzett, 
többek közt a Hangya szövetkezet és 
több magánépület berendezését. Az ipar
testület volt elöljárója, községi képv. t. 
tag és az önk. tűzoltó t. választmányának 
tagja. A Faluszövetség kiállításán kiváló 
munkájáért aranyérmet nyert. A moz
gósításkor a 11-es vadászzászlóaljhoz vo
nult be és az orosz és olasz fronton küz
dött, miközben az orosz harcokban sú
lyosan megsebesült. 1918-ban szerelt le. 
Felesége: Varga Terézia. Két férjezett 
leánya van.

NAGY ISTVÁN polg. és egyenruhasza
bó * 1874-ben Szárföldön, ahol 189F 
ben szabadult fel iparában. Mint segéd 
Kapuvárott, Győrött, Budapesten, Szol
nokon, Sopronban, és Magyaróvárott dol
gozott. 1899-ben Kapuvárolt önállósítot- 
lotta magát. A megye részére altiszti; 
uniformisokat, a helyi és vidéki tűzol
tóság számára egyenruhákat szállít. E 
mellett mint polgári szabó a helyi úri
közönségnek dolgozik. 1915 májusában 
a 3-ik gy. ezredhez vonult be és a szerb, 
olasz, orosz és román frontokon harcolt. 
Mint tizedes szerelt le. A bronz vitéz- 
ségi é. és a Károly cs. k. tulajdonosa. 
Községi képv., az ipartestület volt elöl
járója, az iparoskör pénztárnoka, az önk. 
tűzoltó t-nek 36 éve szakaszparancsnoka. 
Felesége: Erdős Etel. Öt gyermeke van.

NAGY MIKSA hercegi főmérnök * 
1875-ben Orován. Középiskoláit Kecske
méten végezte, majd a mérnöki diploma
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megszerzése után állami szolgálatba lé
pett. 1912-ben a földmérői jogosítást is 
megszerezte. Föképen városmérésset fog
lalkozott, működött Zalaegerszegen, Pé
csett, majd Budapesten. Ekkor bevonult 
a 13-ik népf. gy. ezredhez és mint t. fő
hadnagy Prsemslyben a várerödítmény 
készítéséhez osztatott be. 1915 március 
22-én fogságba esett és öt évet töltött 
Ázsiában. 1918 máj. 30-án megszökött. 
Gyalog hazatérve Szibérián keresztül 
szerelt le. 1920-ban mint ny. áll. főmér
nök a hercegi család meghívására foglal- 
el állását. Hatáskörébe tartozik a csa
tornázás és a birtokrendezés, ö létesí
tette a 300 km. hosszfi víztelenítő és ön
töző csatornát, mellyel sikerűit a Han
ság nagyobb területét kultúrterületté át
alakítani. Tagja több társadalmi és kul
turális egyesületnek.

NÉMETH JÓZSEF hercegi húsárúgyár 
vezető * 1904-ben Gartán. Érettségit Győ
rött tett, majd 1922 januárjában a 4-ik 
gy. ezrednél két évi önkéntesi szolgálatot 
teljesített. Ezt megelőzően 1921 június 
24-től november haváig a nyugatmagyar
országi felkelésben vett részt a középis
kolás században. 1924 nov. 1-én lépett 
a hercegi család szolgálatába. Hatáskö
rébe tartozik a gyár műszaki vezetése, 
beszerzések és a gyártás irányítása. 
Szakmai képzettségét hivatala mellett ma
gánszorgalomból a gyár kötelékében nyer
te. Működése alatt történt az ételerösítő 
üzem és a szappangyár kibővítése és na
gyobb teljesítményű gépekkel való fel
szerelése. Több társadalmi és kulturális 
e. tagja.

NÉMETH JÓZSEF rk. kántortanító * 
1910 nov. 16-án Kapuvárott. Oklevelet 
1932-ben a pápai áll. tanítóképzőben 
nyert. Utána Győrött a nemzeti hadse
regnél katonai szolgálatot teljesített, 
majd 1933 március havában kezdte meg 
működését a kapuvári negyedik kerületi 
rk. iskolában mint kántortanító. A kapu
vári rk. legényegyletben mint az ének
kar vezetője és műkedvelő előadások ren
dezője működik. A háborúban édesatyja, 
József, a 76-ik gy. ezredben küzdött és 
megsebesült, nagybátyja; István az orosz 
fogságban eltűnt.

PAPP VENDEL rk. kántortanító * 1900- 
ban Kapuvárott. A tanítóképzőt Pápán 
végezte és 1921-ben nyerte oklevelét. Pá
lyáját Kapuvárott kezdte meg 1923-ban. 
Majd 1927-ben kántortanítóvá választot
ták. Az ónk. tűzoltó e. főparancsnoka, 
három évig leventeoktató volt és több 
kultúrális és hazafias e. tagja. A hábo
rú után a nemzeti hadseregben teljesí- 
telt szolgálatot. Bátyja, Sándor, az orosz 
fronton eltűnt. András pedig az orosz 
fogságban 1922. januárjában meghalt. ,

PINTÉR ANDRÁS sütőmester * 1896- 
ban Kapuvárott. Iparában 1911-ben Csor
nán szabadult fel. Mint segéd Bécsben, 
Győrött, Szombathelyen, Budapesten és 
Kapuvárott dolgozott. 1921-ben Kapuvá
rott önállósította magát. Az ipartestülct' 
és több társadalmi e. tagja. 1915-ben be
vonult a 76-os gy. ezredhez s 38 hónapi 
frontszolgálatot teljesített az orosz és 
olasz hadszíntéren. Súlyos betegen 1918- 
ban mint a II. o. ezüst és bronz vitéz
ség! érem és a Károly cs. k. tulajdonosa 
szerelt le. Felesége: Szuppinger Juliska. 
Két gyermeke van. j

PINTÉR ISTVÁN cipészm. * 1876-ban 
Kapuvárott. Iparát atyjánál, aki hosszú 
évtizedekig Kapuvárott volt önálló cipész
mester, tanulta ki. Mint segéd Sopronban, 
Szombathelyen, Körmenden dolgozott. 
1902-ben Kapuvárott lett önálló. A Falu- 
szöv. kiállításán ezüst érmet és okleve 
let nyert. Az ipartestület pénztárosa, aa 
iparoskor tagja. Mozgósításkor a 18-ik 
gy. ezreddel az orosz és albán frontokra 
ment, majd súlyos betegen mint tizedes 
szerelt le. A vas szolgálati érdemkereszt 
és a Károly cs. k. tulajdonosa. Felesé
ge Varga Krisztina. Hat gyermeke van.

PLATZ IMRE liszt- és terménykereske
dő ♦ 1899 január 17-én Kapuvárott. Kö
zépiskolákat Budapesten végzett. 1920- 
tól 1922-ig az államrendőrség szolgála
tában állott. 1926-ban vette át apósa
1923-ban alapított üzletét. E mellett a 
Duna Alt. Biztosító Társaság főügynök
ségének vezetője. A kapuvári polg. társas 
olvasókör alelnöke, több e. tagja.

PÓCZA MIHÁLY ny. GySEV. munkave
zető ♦ 1851-ben Ostffyasszonyfán. 29 éves 
korában lépett a GySEV szolgálatába és 
Kapuvárott mint munkavezető teljesített
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szolgálatot. 1920-ban hosszú és érdemes 
működés után vonult nyugalomba. A gar- 
tai olvasókör vezetőségének, az iparos
körnek és a Turul jótékony asztaltársa
ságnak tagja. Felesége; Kremmer Terézia, 
meghalt. Négy gyermeke van, kik közül 
István fia 1931-ben mint bajai állomás-  ̂
főnök meghalt. Margit leányának férje 
Szalay Árpád Kapuvárott iparosmester.

KAPUVÁRI JÁRÁS LEVENTE
Vándordíjai.

(Felvételt lásd műmellékleten).

1. Irredenta kép. Kapuvári polg. isk. 
vándordíja 1934. 4x60 m stafétára.

2. Járási levente zászló. Néhai Soós' 
Géza hercegi jószágkormányzó vándor-;

díja, zártrendű vizsgaverseny nagy
3. Serleg fedővel. Kapuvári sportegy
let vándordíja birkózásra 1934.

1. Ébenfa feszület. Rakovszky Tibor or
szággyűlési képv. vándordíja 400 m. 
egyesületek részére. 1927. 
síkfutásra 1934.

5. Serleg fedővel. Járás róm. kát. papi 
karának vándordíja a járási összetett 
tett verseny kis egyesületek részére. 
1934.

0. Álló óra. Kovács Lajos ny. szds.. ván- 
vándordíja 5-ös csapatlöversenyre. 1933.

7. Ezüst serleg. Kapuvári kórházigazga
tóság vándordíja távgyaloglásra 1934.

8. Bronz futó alak. Soós Gézáné úrasz- 
szony vándordíja olimpiai stafétára. 
1927.

9. Ezüst serleg fedővel. Kapuvári ka
szinóegylet vándordíja 800 m-es síkfu
tásra. 1934.

10. Bronz győzelmi szobor. Ghiczy Ödön 
járási főszolgabíró vándordíja buzo- 
gánycélbadobásra 1934.

11. Döry Miklós cs. és kir. kamarás ván
dordíja 200 m-es síkfutásra 1934.

12. Bronz futó alak. A járás tanítói ka
rának vándordíja 100 m-es síkfutásra. 
1934.

13. Bronz futballista szobor. Ujhely TU 
bor földbirtokos vándordíja futballbaj- 
iiokságban I. helyezett csapat részére. 
1934.

14. Bronz futballista szobor. Szolnoky 
Dezső m. kir. kormányfőtanácsos ván

dordíja futballbajnokságban győztes 
csapat részére 1934.

15. Serleg. Kovács Lajos ny. szds. ván
dordíja a legjobban lövő leventeokt 
részére.

16. Bronz győzelmi sas. Tomanóczy Ti
vadar ny. szds. vándordíja a legjobban 
lövő levente részére.

17. Dísz óra. Dr. Mesterházy Ernő föld
birtokos ny. főispán vándordíja, súlydo
básra 1934.

18. öklöző bronz szobor. Kapuvári Ipa
roskör vándordíja, öklözés könnyebb 
súlycsoport részére. 1934.

19. Ezüst serleg. Kapuvári adóhivatal ván
dordíja távol ugrásra 1934.

20. Ezüst serleg. Herceg Esterházy tisz
tikar vándordíja járási összetett ver
senyben győztes nagy egyesületek ré
szére.

21. Ezüst serleg. Kapuvári kir. járásbí
róság vándordíja 60 m-es síkfutásra.

22. Bronz oroszlán. A járás jegyzői ka
rának vándordíja zártrendű vizsgaver
seny kis egyesületek részére.

23. Ezüst serleg, gróf Cziráky Béláné úr
asszony vándordíja magasugrásra 1934.

24. Bronz öklöző szobor. Baranyovits Re
zső hercegi gazd. tanácsos vándordíja; 
öklözés nehezebb súlycsoport részére

25. Fém virágváza. A járás leventeok
tatói karának vándordíja pontverseny
ben győztes nagy egyesületek részére.

26. Ezüst babérkoszorú. Kapuvári tisztvi
selők körének vándordíja úszópontver
senyre. 1934.

27. Kürt zsinórral. Kapuvári polg. társas 
olvasókör vándordíja, a járás legjobb 
levente kürtöse részére 1934.

28. Díszplakett. A kapuvári ipartestület 
vándordíja kerékpáros pontversenyre 
1934.

29. Díszstafétabot. Tanka Lajos eszter- 
házai leventeoktató vándordíja 4x100 
ra-es stafétára 1932.

30. Serleg. A járás leventeoktatói kará
nak vándordíja pontversenyben győz
tes kis egyesületek részére.

31. Serleg fedővel. Beledi Kaszinó Egy
let vándordíja 100 m-es gyorsúszásra 
1934. (Ez nincs a fényképen).
(Az évszám a díj alapítási éve. Felvétel

műmellékletünkön látható).
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RAGÄNYI ISTVÁN ny. áll. polg. isk. 
tanár * 1863 szepL 22-én Süttörön. Ta
nulmányait Sopronban és Budapesten vé̂  
gezte, ahol nyelv- és zenetanári oklevelet 
nyert. 1881-ben Gartán az elemi iskolád 
nál kezdte meg működését, majd 16 év 
után mint ig. tanító a polg. iskolához! 
lépett át. 1919-hen 38 évi szolgálat után 
nyugalomba vonult. A gartai olvasókör 
és önk. tűzoltó e. megalapítója, a gartai 
templom, artézi kút, községháza, új is
kola felépülése nagy részben neki köszön
hető. A kaszinó e-nek 35 éve köhyvtá- 
rosa, az olvasókör és dalegyletnek éve
ken keresztül volt karnagya. Feleségei 
Odor Emerencia. A kath. nőegyletnek ala
pítása óta tagja.

Dr. RAJCZY GÉZA kir. járásbíró *; 
1891-ben Gércelakcsándon. Érettségit Kő
szegen tett, jogi doktorátust a budapesti 
Tudományegyetemen nyert. 1913-ban az 
igazságügy minisztériumban a számvevő-' 
ségben kezdte meg működését, majd a 
háborút a 26-ik gy. ezreddel végigküz- 
dötte s -mint t. főhadnagy a bronz vitéz- 
ségi é. és a Károly cs. k. tulajdonosa 
szerelt le. 1918-tól 1922-ig a győri já
rásbíróságon, majd egy évig a győri íté
lőtáblán működött mint joggyakornok és 
tanácsjegyző. 1924 januárjától Kapuvá- 
rott kir. járásbíró. A polgári lövész e. 
elnöke.

RIMLER KÁROLY hercegi uradalmi in
téző ♦ 1900-ban Kismartonban. A gaz
dasági akadémiát Magyaróvára tt végez
te. 1918-ban bevonult a 4-ik h. gy. ez
redhez és mint t. hadnagy szerelt le. 
1923 óta áll a hercegi hitbizomány szol
gálatában. Előbb gazdatiszt volt, majd 
a nyárasi intézőség és 1931-től az ön-' 
tési intézőség vezetője.

ROSENBERG MAYER izr. főrabbi 
1858-ban Békéscsabán. Papi pályáját Kő
vágóőrsön kezdte meg 1888-ban. Kapu-f 
várott 1890-ben mint az izr. hitközség 
rabbija kezdte meg működését, melyet 
azóta megszakítás nélkül folytat.

ROSENFELD JÓZSEF és GONSBER- 
GER DEZSŐ építkezési anyagok és fa
kereskedők. A céget Rosenberg Dávid 
kb. 50 évvel ezelőtt alapította. Közben 
bérbeadták és 1925 óta áll ismét a csa
lád birtokában. Rosenfeld József cégtu

lajdonos 1897-ben * Nagykanizsán. Ta
nulmányai után a tisztviselői pályára lé
pett, majd háborús szolgálatot teljesített 
és mint emléklapos hadnagy súlyos be
tegen szerelt le. Résztvesz a község min
den hazafias és kultúrális megmozdulá
sában. Társa: Günsberger Dezső 1890- 
ben * Kapuvárott. A cég kötelékébe 1925- 
öen lépett. A világháborút az orosz és 
olasz frontokon a 76-ik gy. ezred köte
lékében küzdötte végig. Több társadalmi 
és kultúrális e. tagja.

ROSENTHAL IGNÁC hitközségi elnök 
* 1871-ben Kapuvárott. Négy reáliskola 
elvégzése után Győrött és Szombathelyen 
tanulta ki a kereskedői pályát s 1896- 
ban Kapuvárott önállósította magát s 
megalapította üzletét, mely ma Kapuvár 
egyik vezető szakmabeli cége. A háború 
alatt három évig katonai szolgálatot tel
jesített.

salfai SALY DEZSŐ kereskedő * 1894- 
ben Kapuvárott. Középiskoláit Győrött, a 
reálgimnáziumban végezte. Érettségi után 
bevonult a 76-ik gy. ezredhez, az orosz 
fronton súlyosan megsebesült, majd fel
gyógyulva az olasz frontra vezényelték, 
később pedig Brünnbe mint géppuskás 
századparancsnok került. T. hadnagyi 
rangban szerelt le. Ezután rövid ideig a 
hercegi család szolgálatában állott, majd
1924-ben a kereskedői pályára lépett. 
Községi képv., a HONSz elnöke, az egy
házközség tanácstagja. Az 1931-es or
szággyűlési képv. választáson független 
kisgazda! programmal lépett fel. Csa
ládja nemessége 1655-ben első Lipót ki
rálytól a vasmegyei Salfa községben kap
ták.

SÁRKÁNY ZSIGMOND járási m. kir. 
főállatorvos * 1875-ben a beregmegyei 
Kisnyéke községben. Középiskoláit Sáros
patakon végezte, diplomáját a budapesti 
Állatorvosi Főiskolán nyerte. Pályáját 
1898-ban Beregszászon mint vármegyei 
th. állatorvos kezdte meg. 1903-ban Ka
puvárott foglalta el hivatalát. 1918-ban 
nevezték ki főállatorvossá. A háború 
alatt a körmendi katonai lókórházban 
teljesített szolgálatot. Több társadalmi és 
kultúrális e. tagja.

Néhai SCHILL KÁROLY volt községi 
főjegyző ♦ 1871-ben Pápán. Ott és Vesz
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prémben végezte középiskoláit és ugyan
ott nyerte jegyzői oklevelét. Szentgálon 
és Podragon működött, majd 1898-ban 
Kapuvárott adóügyi jegyző lett, később 
vezető főjegyzővé választották. Nevéhez 
fűződik a leányiskola kibővítése, több 
artézi kút létesítése és a község utcái
nak aszfaltozása. A világháború legsú
lyosabb idejében is a község érdekeit tar
totta szem előtt. A kommunisták, mivel 
ellenállott a csőcseléknek, letartóztatták 
és a győri forradalmi törvényszék elé 
állították. Neki köszönhető a hősi emlék
szobor és a kommun vértanúinak emlé
kére emelt mű létesítésének kezdeménye
zése. A kommun alatti megpróbáltatások 
miatt megrendült egészségi állapota kö
vetkeztében 1922-ben halt meg. Özve
gye: Watsovszky Mária. Öt gyermeke 
van.

SCHMITT ELEK oki. gazda. ny. pécsi 
püspöki uradalmi jószágigazgató. Csa
ládja angliai eredetű és nemesi levéllel 
is bír. ö  azonban már Magyarországon, 
a hevesmegyei Cserpusztán .született. A 
gazdasági oklevelet a debreceni gazda
sági akadémián szerezte meg. Ezután mint 
egyéves önkéntes 1900-ban a debreceni 
39-ik cs. és kir. gy. ezredben szolgált,' 
majd a háborús években a pécsi 19-ifc 
honvéd népflk. gy. ezredben teljesített 
szolgálatot. Pályáját 1901 október 1-én 
gróf Károlyi József csurgói uradalmában 
mint s. tiszt kezdte meg, ahol .pár év 
múlva gazdasági intéző lett. Innen 1913 
június 1-én gróf Zichy Gyula akkori pécsi 
püspök meghívására Pécsre költözött, hol 
eleinte mint uradalmi számvevő, majd 
mint jószágfelügyelő és a püspöki javada
lom szervezése és fejlesztése körül szer
zett nagy érdemeket. Ezért a püspöktől .el-i 
ismerést kapott. Utána mint jószágigaz
gató működött 1926 dec. 31-ig, mikon 
is nyugalomba vonult. 1927-ben az első 
magyar biztosító társaság jégkárbecslőjei 
lett és 1928 jan. 1-én a hercegi hús- 
árúgyár szolgálatába állott. Azóta mű-, 
ködik Kapuváron. Pécsi működése alatt 
a szerb megszállás alkalmával hazafiad 
magatartása miatt a szerbek bebörtö-i 
nözték. Megemlítjük még, hogy jelenleg 
keresztanyjának unokájánál szolgál, 
ugyanis keresztapja buzini gróf Kegle-

vich Gyula, keresztanyja pedig buzini! 
gróf Keglevich Róza, ki Esterházy Pál 
anyai nagyanyja. Fia: Peterdi Schmitt 
György a 2. sz. huszárezrednél mint had
nagy teljesít szolálatot.

SCHVÄB RICHARD a «Zöldfa» ven
déglő tulajdonosa * 1892-ben Magyarke
resztesen. Pályáját 1906-ban Budapesten 
az Angol Király-szállóban kezdte meg, 
majd Londonban és Angolország külön
böző városaiban, továbbá Párisban, Niz
zában, Monlecarlóban, Rómában és Buda
pesten fejlesztette szaktudását 1912 dec. 
havában a budapesti Hungária-szállodá- 
ban szobafőnök volt. majd 1913-ban meg
vált állásától és 1915 máj. 1-én nyitotta 
meg a Zöldfa-vendéglőt. 1915-ben bevonult 
és az oláh fronton mint távirász telje
sített szolgálatot. Az összeomláskor le
szerelt, majd a kommun alatt az ellen- 
forradalomban vett részt és emiatt me
nekülnie kellett. 1920-ban lett a nyugat- 
magyarországi serfőzde főraktárosa. 1921- 
ben szikvízgyárat alapított, 1927-ben meg
indította kapuvár—beledi autóbuszforgal
mat, 1928-ban a kapuvár—celldömölki és 
a kapuvár—beled—csornai autóbuszjára
tot. 1926-ban személyautó fuvarozó válla
latot is létesített. 1932 októberében az 
autóbusz üzemet a GySEV-nek adta át. 
1933-ban a MATEOSz. kötelékébe lépett. 
Községi képv. és megyei törv. h. tag,i 
stb.

SIMON ENDRE vajgyáros * 1887-ben 
Kapuvárott. Sopronban és Budapesten vé
gezte középiskoláit, majd 1919-ben vette 
át atyja által alapított vajgyárát. Kizáró
lag vajgyártással foglalkozik és külföldre 
exportot is folytat. A kapuvári teavaj 
gyártmányak közismert. Több kiállításon 
számos első díjat nyert. A gyár telje
sen modernül, villanyerőre van beren
dezve. Községi képv. t. és több társadalmi 
e. tagja. 1917-ben bevonult a 18-ik gy. 
ezredhez, az orosz és oláh frontokon küz
dött és 1918 novemberében mint t. fő
hadnagy a II. o. ezüst, bronz vitézség! é. 
lés a Károly cs. k. tulajdonosa szerelt le.

SÓS FERENC cementárúgyártó és bér
cséplő * 1891-ben Kapuvárott. A kőműves 
mesterséget tanulta ki, melyet önállóan is 
folytatott. 1927-ben alapította cementárú- 
gyárát, melyben a fősúlyt kutgyűrű, hid-
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•’.sövek, vízvezetékek, csatornázás cement
lap stb. készítésére van fektetve. A 13-ik 
gy. ezreddel Prsemyslnél fogságba esett, 
ahonnan 1920 szept. 21-én jött haza.

SOPRONMEGYEI ELSŐ TAKARÉK- 
PÉNZTÁR RT. 1872-ben alapíttatott. A 
háború és az azt követő idők az intéze
tet sem hagyták érintetlenül. A háború 
alatt 3.000.000 korona értékű hadiköl-i 
csönt jegyzett. Az intézet fejlődéséhezi 
nagyban hozzájárult az első 25 év„ mely
ben sokat köszönhetnek dr. Vogl József, 
Soós Géza hercegi kormányzó és a je
lenlegi elnök, Rány Jenő süttöri esp. plé
bánosnak. Alelnökök: dr. Hőgyészi Béla 
ny. főszolgabíró és Fábián Henrik ny. 
GySEV. igazgató. Igazgató: Szűcs Károly.

STEINER JÓZSEF szeszárú és konyak
gyáros és borkereskedő * 1857-ben Kapu- 
várott. A gyárat 1882-ben alapította, ele
inte kis keretek között, majd később foko
zatosan fejlődött és a háború előtti évek
ben élte fénykorát. Üzleti köre a szom
szédos megyékre is kiterjed. Községi kép
viselő, volt megye b. tag, az izr. szent
egylet elöljárója stb. Két fia. Árpád és 
Géza segédkezik a gyár vezetésében. A 
család már régóta foglalkozik szeszgyár
tással és az első szeszfőzdéjét nagyatyja 
1824-ben alapította. Az egész Dunántú
lon egyedüli Imrpárlatgyár tulajdonosa.

Özv. SÜTŐ JAKABNÉ, szül. Reiter Má
ria ny. csendőr th. özvegye. Néhai férje 
1867-ben * a veszprémmegyei Urkuti köz
ségben. Atyja a gróf Zichy uradalomban 
föerdész volt. Katonai szolgálata után a 
csendőrség kötelékébe lépett, működött 
Lakonpachon, Nagymartonban (20 évig) 
és Kapuvárott, ahol járási csendörpa-t 
rancsnok volt. 1931-ben 40 évi kiváló 
szolgálata után cs. th. rangban vonult 
nyugalomba. 25 évi szolgálatáért a ko
ronás érdemkeresztet kapta. Több di
csérő elismerő oklevél tlajdonosa. Elemér; 
Dezső és József fiai meghaltak, Ernő 
fia Bécsben fűszerkereskedő. 1933 ápr. 
14-én Kapuvárott halt meg.

SZABÓ LAJOS rk. tanító * 1884-ben 
Kapuvárott. Középiskoláit ugyanott, a ta-i 
nítóképzőt Pápán 1903-ban végezte. Mű
ködését Kapuvárott az rk. elemi iskolá
nál még az évben kezdte meg. Az iparosi 
tanonc iskolában is tanít, a levente e. el

méleti oktatásában is résztvesz, a kath. 
legény e. titkára volt. Több műkedvelői 
előadás rendezője és előadója volt. A 
világháborúban a mozgósítástól az ösz- 
szeomlásig a 76-ik gy. ezreddel az orosz 
fronton és olasz fronton mint t. hadnagy 
küzdött. A II. o. ezüst és bronz vitézség! 
érmek és a Károly cs. k. tulajdonosa. Fe
lesége: Horváth Márta a kapuvári közkór
ház élelmezési tisztviselője. Egy leányuk 
van.

SINOROS SZABÓ AURÉL a hercegi 
erdőgazdaság vezető erdőmérnöke * 1898. 
márc. 1-én Szentesen. Középiskoláit 
ugyanott, az erdömérnöki főiskolát Sel
mecbányán végezte és 1921-ben Budapes
ten erdőmérnöki oklevelet nyert. Pályáját 
Kismartonban kezdte meg, majd Lakon- 
packon és 1927-től Kapuvárolt működik 
191G-ban hevonult az 5-ös h. gy. ez
redhez, majd a 302-ik ezredhez helyez
ték át s az orosz és olasz frontokon küz
dött. Egyizben megsebesült és 1918 nov. 
20-án mint t. hadnagy a Károly cs. k. 
és háborús emlékérem tulajdonosa sze
relt le. A v ív ó  club alelnöke, a polgári 
lövész e. kapitánya. A kommun után az 
ellenforradalmi alakulatokban mint szk. 
parancsnok vett részt. Kismartonban va
ló működése alatt az Ostenburg-féle fel
kelő csapat és főiskolásokból alakult szá
zad között mint összekötő tiszt működött, 
1918 szept. 8-án az ágfalvi csata után mint 
túszt letartóztatták az osztrákok és csak 
Ostenburg erélyes tiltakozására öt napi 
fogság után engedték szabadon s utána 
álruhában sikerült magyar területre visz-: 
szaszökni Ausztria területéről. Amikor 
Kismartonba visszahelyezték, három íz
ben kiutasították és csak diplomáciai köz
benjárásra maradhatott állásában.

SZALAY LÁSZLÓ hercegi húsárúgyár 
konzervmestere * 1904-ben Fertőszentmik- 
lóson. A hentes és mészáros ipart Sop
ronban tanulta ki. Mint segéd 1924-ben 
került a hercegi húsárúgyárhoz. 1927- 
ben a konzerv-osztályhoz osztották be 
és szorgalma révén rövidesen konzerv- 
mesteri állást sikerült elérnie. Felesége; 
Takács Mária.

Dr. SZAKÁCS IMRE fogorvos * 1902-, 
ben Kapuvárott. Középiskoláit Sopron-i 
ban, egyetemi tanulmányait Budapesten
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fejezte be. 1929-ben avatták orvossá. Pá
lyáját a kapuvári közkórházban kezdte 
meg,, majd 1930-ban Budapesten a fo
gászati klinikán működött és 1931-ben 
nyitotta meg Kapuvárott fogorvosi ren
delőjét. A vivő klub háznagya, több tár
sadalmi e. tagja.

Dr. SZAKÁCS ISTVÁN ügyvéd *1891- 
beii Kapuvárott. Középiskoláit Győrött, 
egyetemi tanulmányait Budapesten végez
te. 1925-ben nyerte ügyvédi diplomáját
1925-től 1933-ig Budapenten működött és 
1934 jan. 1-én Kapuvárott ügyvédi iro
dát nyitott. A TESz járási titkára,, a 
tisztv. kör. ügyésze. Több társadalmi e. 
tagja.

SZAKÁCS ISTVÁN gazdálkodó *1880- 
ban Gartán. A gazdálkodói pályára lépett 
és 1906-ban kapcsolódott be a község 
politikai életébe mint az iskolaszék tag
ja. Az önk. tűzoltó t-nek 35 évig volt pa
rancsnoka, két Ízben választották Garta 
község birájává, és az egybekapcsolásig 
ő volt Garta utolsó bírája. Ezután a Ka
puvári községi képv. t. és a megyei törv. 
b. tagja lett. A 76-ik gy. ezreddel 1915 
júliusától 1918 májusáig katonai szol
gálatot teljesített, majd a nemzeti had- 
sereben is szolgált és mint Ormester 
szerelt le. A forradalom kitörésekor meg
szervezte a nemzetvédelmi alakulatot és 
ezzel sikerült a fosztogatásokat és kilen
géseket megakadályozni, a \kommun alatt 
az ellenforradalmi alakulat ivezetöje volt,' 
e miatt bujdosnia kellett.

SZALAI JÁNOS községi bíró * 1884- 
ben Kapuvárott. Gazdálkodással foglal
kozott, 1908-tól önállóan gazdálkodott sa-' 
ját birtokán. 1915-ben bevonult a 76-os 
gy. ezredhez, az orosz fronton megsebe
sült és minit 50o/o-os rokkant őrvezetö 
szerelt le. Hat évig volt esküdt, három  ̂
évig közgyám és 1930-tól másodízben 
választották meg községi bírónak. A me
gyei törvh. b. Tejszöv. igazgatóságának,! 
a kapuvári kórház b-nak, a Stefániái 
szöv. és a tüdőgondozó b-nak, valamint a 
Hangya és gazdakör választmányának és 
az iskolaszéknek tagja. Felesége: Sipőcz 
Cecilia. Öt gyermekük van. i

SZALAY ÁRPÁD úri és női fodrászmes
ter * 1895-ben Kapuvárott. A fodrász m. 
iparban felszabadulva mint segéd az or

szág több részében fejlesztette szaktudá
sát és 1921-ben önállósította magát. El
nöke az iparos társaskörnek, ügyvezetője 
a Daloskörnek, a HONSz. titkára, a pol
gári és olvasókör számvizsgáló b-nak és 
az iskolaszék tagja. 1914-ben bevonult 
a 13-ik gy. ezredhez és az orosz és olasz 
fronton teljesített szolgálatot, majd meg
sebesült és mint 50o/o-os rokkant sze
relt le. Öccse: Gyula hősi halált halt.

Dr. SZALAY JENŐ községi orvos, a 
kórház elmeosztály vezetője * 1893 júl. 
30-án Sopronban. Középiskoláit ugyanott 
egyetemi tanulmányait Budapesten végez
te, ahol orvosi diplomát 1925-ben nyert. 
Pályáját a soproni Erzsébet-közkórház-. 
ban kezdte meg. 1924-ben választották 
meg Kapuvárott községi orvossá. A pol
gári társaskör elnöke, a casinó jegyzője.
1914-ben bevonult a 48-ik gy. ezredhez 
s a déli harcszintéren, szerb, monte-. 
negró, olasz és oláh harcokban küzdött; 
1918 novemberében mint t. egészségügyi 
hadnagj, a S-.;'iuiii Laudis a kardokkal, 
a II. o. ezüst vitézség! é. és a Károly cs. 
k. tulajdonosa szerelt le.

SZOTS KÁROLY takarékpénztári igaz
gató * 1886-ban Marcaltőn. Zalaegersze
gen tett kereskedelmi érettségit, majd 
pályáját ugyanott mint banktisztv. kezd
te meg. Működött öt évig Győrött és 1910 
március 31-én lépett a kapuvári ált. ta
karékpénztár kötelékébe. 1911 novemberé
től a sopronmegyei első tkp-hoz került 
mint ügyvezető főkönyvelő, 1922-ben lett 
cégvezető és 1924-ben igazgatóvá nevezték 
ki. A mozgósításkor bevonult, majd Przse- 
myslnél fogságba esett, ahonnét 1920 aug. 
20-án tért haza. -Községi képv. t. válasz
tott, a közfelügyeleti -b. rendes tagja.

Dr. TAKÁCS NAGY ENDRE ügyvéd * 
1883-ban Kapuvárott. Középiskoláit és 
egyetemi tanulmányai elvégzése után le
tette az ügyvédi vizsgát és Kapuvárott 
folytat kiterjedt ügy védi. praxist. A kapu
vári úri társadalmi egyesületek vezető 
és közkedvelt tagja.

Özv. THALABÉR GYULÁNÉ, szül. Gre- 
gorits Erzsébet vendéglőtulajdonos. Né
hai férje * 1873-ban Répcejánosfán. A mé
száros iparban Bécsben szabadult fel. 
Mint segéd külföldön és Magyarorszá
gon dolgozott. 1901-ben Kapuvárott meg
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nősült és vendéglőt nyitott. A község köz
életében és egyesületeiben jelentős sze
repet vitt. Résztvett a világháborúban és 
az összeomlásig a tábori lovas csendőr- 
ségnél és a török fronton küzdött. A tö
rök félhold és több magyar katonai kitün
tetés tulajdonosa. 1931-ben bekövetkezett 
halála óta özvegye vezeti a vendéglőt.

TIHANYI MIHÁLY oki. jegyző * 1908- 
ban Petőházán. Középiskoláit Győrött, a 
közigazgatási tanfolyamot Szombathelyen 

, végezte, ahol jegyzői oklevelet nyert. Egy 
évig Vitnyéden működött. 1933 szeptem
berében Kapuvár nagyközség s. jegyző
jévé választották.

TÓTH GÉZA a községi villanytelep 
üzemvezetője * 1897-ben Kapuvárott. Ipar
iskolát Budapesten végzett és szaktudá
sát a Ganz-gyárban és több nagyobb' 
villamossági vállalatnál Budapesten nyer
te. 1926-ban foglalta el mai állását. A 
m. elektro e. és több társadalmi e. tagja. 
A tanoncivzsgáztató b. elnöke.

VÁMOS FERENC községi főjegyző * 
1885-ben Vágón. Középiskoláit Sopronban 
és Győrött végezte, a jegyzői oklevelet 
Szombathelyen nyerte. Ezután bevonult 
a 17-ik h. gy: ezredhez, ahol tiszti vizs
gát tett. 1908-ban Beleden lett s. jegyző, 
1912-től 1922-ig a süttöri körjegyzőség ve
zetője volt. 1922 májusában Kapuvár ve
zető főjegyzőjévé választották. Nevébe^ 
fűződik a községháza bővítése, járdák asz
faltozása, a róm. kath. zárda kibővítése, 
a villanyszolgáltatás községi kezelésbe ve- 
vése stb. Nagy iszerepe van a népművelés 
terén, mint az iskolánk, népm. b. és a le
vente e. elnöke. Elnöke még a helybeli 
tűzoltó t-nek. A Sopronmegyei Első Ta
karékpénztár felügyelő b-nak, a jegyzői 
árvaház kereskedelmi rt. tagja, az orsz. 
jegyzői e. főjegyzője. Irodalmi munkás
ságot is fejt ki.

WALLISCH JENŐ esperes-plébános * 
1889-ben Magyaróvárott. Ugyanott végezte 
középiskoláit, teológiai tanulmányait pe
dig Győrött folytatta, ahol 1911-ben szen
telték fel pappá. Lelkész! pályáját Fertő-, 
szergényben kezdte meg, majd Beleden, 
Magyaróváron, a győri belvárosi plébá
nián működött 1918-ban a győri káp-i 
tálán vikáriusa lett s ugyanekkor a gim
náziumban tanár és székesegyházi szónok

is volt és ő látta el a katonakórházak 
paszlorizációját is. 1924-ben Páli község 
plébánosa lett és 1927-ben a kapuvári 
plébánia vezetője lett. 1929-ben nyerte 
tb. esperes! kinevezését. Háborús műkö
déséért a Vöröskereszt díszjelvényével, a 
hadiékítményekkel tűntették ki. A győ
ri Evangélium c. lapban irodalmi műkö
dési feji ki. A megyei törvh. b. tagja.

VARGA ANDRÁS pénzügyőri szem- 
lész * 1893-ban Pinnyén. Középiskolákat 
Sopronban végzett és 1910 nov. 15-én lé
pett a pénzügyőrség szolgálatába. Pályá
ját Répcekárolyban kezdte meg, ahonnan 
több állomáshely után 1932 nov. 3-án 
került Kapuvárra. 1916-ban bevonult a 
76-os gy. ezredhez és az összeomlásig 
az oláh fronton teljesített szolgálatot. 
Szolgálata eredményes és lelkiismeretes 
működéséért több esetben dicséretben és 
pénzbeli jutalomban részesült. Résztvesz 
a község minden hazafias és kulturális 
megmozdülásában.

VARGA T. FERENC sertéskereskedő * 
1894-ben Kapuvárott. A világháború alatt 
bevonult a 76-ik gy. ezredhez. Az orosz 
fronton megsebesüli, felgyógyulása után 
leszerelt s a katonaság részére marha- 
szállítással fogla/kozott. 1924-ben a her-i 
cégi húsárúgj^ár bevásárlója lett. 19281 
óta újból önállóan foglalkozik sertéske
reskedelemmel s azóta vezeti bejegyzetll 
cégét. Működési területe az egész Dunán-j 
túlra kiterjed és állandó exporttal is fogj 
lalkozik. Felesége: Varga Rozália.

Dr. VERESS JÁNOS közkórházi bel
gyógyász főorvos * 1903-ban Nagymaj^ 
tényben. Középiskoláit és egyetemi ta
nulmányait Debrecenben végezte, ahol 
1927 okt. 1-én avatták orvossá. Műkö
dését Orsos Ferenc professzor mellett! 
kezdte meg, majd Szombathelyen mint ki
nevezett gyakornok a kórház belgyógyá
szalán dolgozott. Ezután hosszabb tanul-i 
mányi időt töltött a bécsi Wenckebach 
'és a pesti Hercog-klinikákon. 1932 szept. 
19-én foglalta el a kapuvári közkórház 
belgyógyászatának vezető főorvosi állását. 
Több tanulmánya jelent meg a magyar 
orvosi szaklapokban. Uj műszert talált 
'̂el, mely szabadalmazva van. Számos! 

terápiái és diagnisztikai egészen új eljárá
sai közül kiemelendő, hogy szakszerűen
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foglalkozik a míívilégmell kezeléssel, mely 
az előrehaladott tüdőgümökorosoknál igen 
sokszor a gyógyulás egyetlen lehetősége. 
Ennek nagy fontossága van Kapuváron, 
mely köztudomásúlag gümőkórral feltű
nően fertőzött hely. Több szakorvosi elő
adást tartott különböző egyesületek felké
résére.

ZÁRDAISKOLA. 1873 szeptember 9-én 
négy irgalmas nővér tanításával kezdték 
meg a tanítást. A zárda fokozatosan fej
lődött és bővült mai formájában. Az 
iskolával egyidőben egy tanerős ovoda 
is épült, mely ma kettőre szaparodott. 
Az iskolai tanerők száma 8. Az új iskola 
építés 1929-ben épült négy tanteremmel 
és kápolnáival. Házfőnöknő; Baumgartner 
M. Fidélia. Az iskola kebelében működik 
a földműves leányok Mária-kongregációja 
és az iparos leányok Mária-kongregá-' 
ciója, valamint a .Szív Gárda. A nővérek 
a szatmári irgalmas nővérek magyaror
szági központi házához tartoznak.

ZDEBORSZKY SÁNDOR kórházi gond
nok * 1887-ben Rábakecölön. Gimnáziumi 
érettségi után államszámviteltani állami 
vizsgál tett. Pályáját a petőházi cukor
gyárnál kezdte meg mint tisztviselő. 1919 
július 15-én lett a kapuvári megyei kór
ház helyettes és 1920 február 1-én gond
noka. A világháború alatt a 4-ik tábori 
ágyúsezrednél 18 havi frontszolgálatot teD 
jesített. A bronz vitézség! é., Vöröskereszt 
és a Károly cs. k. tulajdonosa.

KERESZTÉNY.

BEJEK MIKLÓS ny. MÁV. felügyelő * 
1870-ben Nemeskéren. Középiskoláit Sop
ronban végezte. 1893-ban lépett a MÁV. 
szolgálatába Vép, Veszprém és Pakson 
mint állomásfönök működött. Vépen 30 
évig volt állomásfőnök, majd Szombat
helyen teljesített szolgálatot és ezután 36 
évi szolgálat után nyugalomba vonult 
A levente e. felügyelő b-nak tagja. Fele
sége: Mesterházy Erzsébet. Öt gyermeke 
:van.

FARKAS FERENCNÉ, szül. Kóca Ilona 
oki. községi szülésznő Keresztényben szü
letett. A bábaképzőtanfolyamot Pécsett 
végezte és oklevelet 1933-ban szerzett. 
1934 július óta mint községi szülésznő

működik Keresztényben.
HORVÁTH JAKAB korcsmáros * 1903- 

ban Horvátzsidányban. A vendéglős 
szakmát édesatyjánál sajátította el, majd 
Budapesten négy évig dolgozott mint se
géd, ezütán 1932-ben Keresztényben korcs-, 
mát nyitott, melyet azóta vezet. Felesége: 
Bubits Mária. Egy leányuk van.

KERESZTÉNYI GAZDAKÖR. Alakult 
1932-ben. Tagok száma 28. Vezetősége: 
elnök: Major József, alelnök: Thalabér 
József, pénztárnok: Hamudth György.

KOCSIS FERENC gazdálkodó és ke
reskedő * 1863-ban Keresztényben. A gaz
dálkodásban 1897 óta önálló s azóta 
vezeti 17 kát. holdas birtokát. Ugyan
akkor nyitotta szatócsüzletét, mely az első 
volt a községben. A gazdakör tagja, az 
iskolaszék volt elnöke, és hat évig községi 
bíró volt. Felesége: Kóca Janka. 10gyer
meke van.

MAJOR JÓZSEF községi bíró * 1882-ben 
Kisgógánfán. A gazdálkodást 1906 óta 
önállóan vezeti 65 holdas birtokán. A 
község politikai életében régóta résztvesz, 
volt községi pénztárnok és képv. t. tag 
s négy év óta községi bíró. A gazdakörnek 
elnöke, a levente e. felügyelő b. tagja. 
Felesége: Szabó Amália. Hat gyermeke 
van. A 18-ik gy. ezreddel az orosz fron
ton hanrcolt, majd négy évig hadifogsága 
ban volt s mint őrvezető szerelt le.

THALABÉR ISTVÁN gazdálkodó * 1891- 
ben Keresztényben. Iskoláit Keresztény
ben és Sopronban végezte, majd utána 
a vendéglős iparban Sopronban felsza
badult. Mint segéd Pozsonyban, Bécsben; 
Veszprémben, Szombathelyen működött.
1915-ben bevonult a '76-ik gy. ezredhez, 
amellyel a szerb, olasz frontokon küzdött 
és 1918-ban jött haza maláriával. A Ká
roly cs. k. és a bronz vitézség! érem tulaj
donosa. 1913—1918-ig édesatyja mellett, 
azóta önállóan gazdálkodik ;28 holdas bir
tokán. A községi képv. t. és gazdakör 
tagja. Felesége: Seffer Anna. Három gyer
meke van.

THALABÉR JÓZSEF gazdálkodó ♦ 1886- 
ban Keresztényben. A gazdálkodást 1924! 
óta önállóan műveli 15 holdas birtokát. A 
község politikai életében mint h. bíró és 
a gazdakör alelnöke vesz részt. 1914-ben 
bevonult a 9-ik h. ezredhez s az orosz.
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olasz fronton küzdött. Felesége: Kóca 
Ilona. Hét gyermekük van.

KISFALUD.
! 1

BALOGH GYÖRGY gazdálkodó * 1877- 
ben Kisfaludon. Iskolái elvégzése után 
gazdálkodással foglalkozik jelenleg 25hoL 
das birtokán. A községi képv. t-nek 17 
év óta tagja, jelenleg törvény bírája a 
községnek, elnöke a tűzoltóegyesületnek, 
tejszöv-nek, a nemzeti egység tagja. 1914-» 
ben a 7-es honv. huszárokkal az orosz 
fronton küzdött. 1918-ban szerelt le. Fele
sége ; Szakács Karolin. Két fia van.

BALOGH LAJOS földbirtokos ♦ 1903- 
ban Kisfaludon. Gazdálkodással foglal-i 
kozik, amelyet 1919 óta önállóan űzi 
55 kát. holdas birtokán. Tagja a községi 
képv. t-nek. Felesége: Szűcs Lujza, aki
vel való házasságából két gyermeke szü
letett.

CSERESZNYÄK JÁNOS gazdálkodó * 
1882-ben Veszkényben. Középiskoláit Ka- 
puvárott végezte, ezután a bognár szak
mát tanulta ki. Abban Kapuvárott fék 
szabadult, mint segéd Budapesten mű
ködött, majd három évig önálló mester 
volt Veszkényben. 1906-ben átvette édes
atyja 18 holdas birtokát Kisfaludon, ame
lyet 42 holdra növelt. 1915-ben katonai 
szolgálatot teljesített. Régóta résztvesz a 
községe közügyeiben. Elöljárósági tag, volt 
esküdt, bíró és pénztárnok. A megye, 
bizottságának is volt tagja. 12 éve ügy
vezető elnöke a Hangyának. A gazdakör 
alelnöke. Felesége: Nagy Mária. Három 
gyermeke van.

FÜZY MARGIT tanítónő Himódon 
Középiskoláit és a tanítóképzőt Sop-: 
ronban végezte. Működött Fertöszéplakon, 
Pusztacsaládon. 1921 óta Kisfaludon osz
tálytanító. A MANSz. tagja.

GÖMBÖCZ JÓZSEF kereskedő, gazdál
kodó * 1878-ban Kisfaludon. Előbb gaz
dálkodni kezdett, majd 1906—1926-ig a 
Hangya üzletvezetője volt. Ezután pedig 
önálló szátócsűzletet nyitott. Emellett a 
gazdálkodással is foglalkozik birtokáni. 
1914-ben bevonult a 13-as népf. ezredhez, 
az orosz fronton megsebesült és 1915- 
ben mint 50o/o-os rokkant tért haza. Fe

lesége: Balogh Erzsébet. Kilenc gyer
meke van.

KISFALUDI GAZDAKÖR. Alakult 1933- 
ban. Tagok száma 56. Elnök: Pfahul Já
nos, alelnök: Cseresznyák János, pénz
tárnok: Gács István, jegyző: Pfahul Kál
mán.

KISFALUDI IPAROS ÖNKÉPZŐKÖR. 
Tiszteletbeli elnökök: Pálfy József fő
jegyző, Ments Miklós jelenlegi páli fő
jegyző, Szíj Dezső jelenlegi dabronyai 
kántortanító. Alakult 1923 május 27-én.- 
Első elnöke Lukácsi József cipészmester 
volt. Jelenlegi vezetősége a következő: El
nök: Major László kovácsmester, alelnök: 
Lakos József kovácsmester, . háznagy: Far
kas Gyula cipészmester, pénztáros: Sá- 
rándi József korcsmáros, jegyző: Ábra
hám Pál cipészmester, ellenőr: Farkas 
Lajos, könyvtáros: Emődi József kőmi- 
vesmester. 11 tagú választmánya van és 
25 tagja.

LAKOS JÓZSEF gépészkovács * 1886- 
ban Kisfaludon. Iskolái után kitanulta a 
kovácsmesterséget és abban 1904-ben sza
badult fel édesatyja kisfaludi műhelyé
ben. Mint segéd Győrött, Pázmándon stb. 
működött. 1912-ben önálló mester lett. 
A világháború alatt négy évig a '9-ik 
honvédhuszárezrednél teljesített katonai 
szolgálatot. A községi képv. t. tagja, a mi- 
hályi ipartestület alelnöke, az iparoskor 
alelnöke. öt gyermeke van.

MAJOR LÁSZLÓ gépészkovácsmester * 
1864-ben Mihályiban. Iskoláit ott, a gé
pészeti szaktanfolyamot Budapesten vé
gezte. A kovácsmesterséget Kisfaludon ta
nulta ki s abban ott is szabadult fel,, 
Mint segéd Budapesten, ^Sopronban, Bécs- 
ben, Stájerországban és Győrött dolgozott. 
1887-ben Kisfaludon önállósította magát s 
azóta vezeti műhelyt. Az iparoskör el
nöke. A mihályi ipartestület előljárósági 
tagja és hét évig volt elnöke. A tűzoltó t. 
volt jegyzője, a kisgazdapárt tagja. Fe
lesége: Fodor Kornélia. Három gyerme
kük van.

NÉMETH LÁSZLÓ földbirtokos * 1869- 
ben Kisfaludon. Előbb édesatyjával kö
zösen, 1907 óta pedig önállóan gazdál
kodik 66 holdas birtokán. Tekintélyesi 
polgára a községnek, -tagja a községi képv.
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t-nek, volt községi bíró. Felesége; Odor 
Ilona. Egy leányuk van.

NÉMETH SÁNDOR földbirtokos * 1874- 
ben Kisfaludon. A gazdálkodást 1918 óta 
önállóan űzi 35 kát. holdas birtokánj 
Tagja a községi képv. t-nek és a gazda
körnek, volt községi pénztárnok és es
küdt. Felesége: Borbély Karolin. Négy 
gyermekük van.

ODOR LAJOS gazdálkodó * 1885-ben 
Kisfaludon. Gazdálkodással foglalkozik je
lenleg 20 holdas birtokán. Községi képvi 
t. tag és két éve községi pénztárnok. A 
gazdakör tagja. 1914-ben bevonult a3-ik 
vártűzérezredhez,, orosz fogságba esettj 
1918-ban tért haza. Felesége; Pirka Li
dia. Egy leányuk van.

PÄLFY JÓZSEF községi jegyző * 1889- 
ben Beleden. Középiskoláit Szombathe
lyen, a jegyzői tanfolyamot is ugyanott 
végezte és 1910-ben nyerte jegyzői ok
levelét. Működött Nagygáton, Vilnyéden 
és Beleden mint s. jegyző s 1915 jan.: 
15 óta Kisfaludon vezető jegyző. A le
vente e. elnöke, a mihályi kaszinó és a 
gyümölcstermelők e-nek igazgatósági tag
ja. Felesége: Ormándy Gizella. Három 
gyermekük van.

PFAHUL JÁNOS oki. gazda, földbirto
kos * 1857-ben Rohoncon. Középiskoláit 
Sopronban, a gazdasági akadémiát Keszt
helyen végezte, ahol oklevelet 1880-ban 
nyert. Utána 18 évig mint gazdatiszt 
a sajtoskáli Rupprecht birtokon műkö
dött, majd három évig Inkey gazda
tisztje volt. Ezután Győrmegyében mint 
bérlő, 1900 óta pedig saját 64 
holdas birtokán gazdálkodik. A kisfaludi 
gazdakörnek megalakulása óta elnöke, 
községi képv. t. és megye b. tagja. Fe-’ 
lesége: Szabó Franciska, akivel való há
zasságából négy gyermeke született.

PIRKA LAJOS gazdálkodó * 1881-ben 
Kisfaludon. Gazdálkodással foglalkozik 
édesatyjával, majd 1925 óta önállóan 35 
holdas birtokán. Volt községi pénztárnok, 
tagja a képv. t-nek„„ gazdakörnek és Han
gyának. Ev. presbiter. 1914-ben bevonult 
a 4-ik tűzérezredhez, harcolt az orosz, 
oláh és olasz frontokon és mint főtűzér 
szerelt le. A Károly cs. k. tulajdonosa. 
Felesége: Erős Szidónia. Két leányuk van.

SIMON FERENC malomtulajdonos * 
1906-ban Csornán. Iskoláit Eszterházán 
végezte, majd a molnári szakmát tanulta 
ki s abban 1923-ban Kapuvárott szaba
dult fel. Mint segéd Babóton dolgozott. 
1933-ban Kisfaludon önállósította magát 
és azóta vezeti vízimalmát. Családja ős
rég óta folytatja a molnári szakmát.

SIMON JÓZSEF kántortanító ♦ 1902- 
ben Vitnyéden. Középiskoláit Kapuvárott, 
a tanítóképzőt Győrött végezte és 1901- 
ben nyarte oklevelét. Pályájának első 
állomása Halászi község volt, majd Ma- 
gyargancson és Csornán működött. 1930 
óta pedig Kisfaludon mint rk. kántor- 
tanitó folytatja hivatását. A levente e; 
vezetője, a népm. e. s rk. ifjúsági e. elő
adója. Felesége: Mészáros Katalin. Egy 
fiúk van.

SIMON JÓZSEF gazdálkodó * 1873-ban 
Kisfaludon. Gazdálkodással foglalkozik 
előbb édesatyjával, majd 1903 óta ön
állóan vezeti 33 holdas birtokát. A köz
ségi képv. t-nek 1904 óta tagja, valamint 
tagja a gazdakörnek, a tűzoltóé, választ
mányának és az rk. iskolaszéknek. 1914—
1916-ig a 13-as honvédoknál katonai szol
gálatot teljesített. Felesége: Simon Anna, 
akivel való házasságából egy fia szüle
tett, ifj. Simon József gazdálkodó, aki 
különösen mint műkedvelő tűnt fel. E- 
mellett a Hangyánál 16 évig volt igaz
gatósági tag és hosszabb ideig pénz- 
tárnok. Az iskolaszéknek gondnoka volt.

Ifj. SIMON MIHÁLY földbirtokos * 
1898-ban Kisfaludon. Gazdálkodással fog
lalkozik édesatyjával közösen 70 holdas 
birtokukon. A községi képv. t. gazdakör és 
tűzoltó e. választmányának tagja. 1916-1 
ban bevonult a 4-ik honv. tűzérezredhez. 
Az orosz fronton megsebesült. 1918-ban 
szerelt le. A Károly cs. k. és a bronz vi
tézség! érem tulajdonosa. Édesatyja, id. 
Simon Mihály tekintélyes polgára a köz
ségnek, a tűzoltó e. pénztárnoka, a Han
gya igazgatósági tagja és pénztárnoka, a 
gazdakör válaszlmányi tagja. Édesanyja: 
Novák Eszter.

G. VARGA JÁNOS gazdálkodó * 1876- 
ban Kisfaludon. Gazdálkodással foglal
kozik 1901 óta hat holdas birtokán. A 
községnek két év óta közgyámja, volt 
esküdtje, az rk. egyház elöljárója és köz
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ségi husvizsgáló. 1916-ban bevonult a 
76-os gy. ezredhez. Az oláh fronton meg- 
megsebesűlt, az összeomláskor leszerelt 
Felesége: Lendvai Franciska. Négy gyer
meke van.

VELANCSICS MIHÁLY malomlulajdo- 
nos * 1874-ben Vágón. A molnári szakmát 
itt tanulta ki s abban 1886-ban Csep- 
regen szabadult fel. Mint segéd Nagy
kőrösön, Kecskeméten, Budapesten és Mi
hályiban dolgozott. 1900-ban önállósította 
magát Kisfaludon s azóta vezeti a »Kül
ső» malmot. Községi képv. t. tagjá 1906 
óta. Tagja a (várm. törvh. b-nak is. Fe
lesége: Fucsek Katalin. Három leányuk 
van.

özvegy WIESEL ALADÁRNÉ szatócs 
és italmérö. Néhai férje bádogosmes
ter volt Budapesten és iparát a háború 
kitöréséig folytatta és êkker bevonult az 
honv. gy. ezredhez, )amelynek köteléké
ben 1916-ban orosz (fogságban hősi ha
lált halt. Özvegye iszül. Spitzer Riza férje 
halála után visszatért vszülőfalújába és át
vette édesatyja, néhai Spitzer Miksa 50 
év óta fennálló üzletének vezetését. Egy 
egyetemi hallgató fia van.

KÓPHÁZA.

A magyar uralom korai idején Kóp
háza vidékén Viz '(Vyz) nevű telep volt,; 
melyet 1245-ben említ .az első oklevél és 
amelynek lakósai valószínűleg, a tatár
járás folytán is megtizedelve, a 13. szá
zad folyamán elhagyták la környéket. IV. 
László egyéb jótéteményei mellett Víz
nek egy részét Sopronnak adományozta 
és 1283-ban a győri káptalan be is ve
zette az új tulajdonost a birtoklásba. A 
másik rész Chepaii nemes bíi-toka maradi 
s ezt Kolb Péter a maga idejében úgy 
látszik bejolyásos soproni polgár sze
rezte meg. Az új telepet róla nevezték 
el a XIV. század elején: 1354-ben a 
német Kolbenhof és ,1429-ben a ma
gyar Kolpháza jelent meg oklevelekben, 
míg az évszázados használat ezekből ki 
nem alakította a mai ismert helynevet 
mindkét nyelvben. i

A tulajdonképeni Kópháza az alapító 
után még több tulajdonos kezén ment 
át: 1354-ben a meggyes! Pongrác és egy

János nevű nemes osztoznak rajta. Az 
utóbbi rész 1489-ben örökségképen a sop-, 
róni Boldogasszony templomára szállt,i 
mely a vár árkában emelkedett és a tö
rök háborúk elején 1529-ben védelmi 
szempontok miatt csákány ,alá került. 
1429-ben egy oklevél még elhatárolja Vi
zet és Kópházát, mely utóbbiban része 
van már Sopronnak is a templom révén, 
de a nagyobbik rész még Pokfuss Gott-̂  
hárdé, ki elcseréli Zsigmond királlyal 
annak Zemenye nevű i birtokáért. Még egy 
esztendő és Zsigmond Kópházát Sopron
nak ajándékozza. Azmj berendezkedéshez 
tartozott a városnak ama intézkedése 
is, hogy a falút, mely eddig Németke- 
resztur filiája volt, 1437-ben Harkához 
csatolta, a régebbi plébánost pedig 10 
tallérral kárpótolta.

A nyílt síkon fekvő falú a 15. század 
folyamán sokat szenvedett a rossz köz- 
biztonsági viszonyok miatt, melyek a mo
hácsi vész előtt Magas Ferenc rablóvezér 
idején különösen rosszak voltak és az 
1529-es török veszedelem is megtehette 
a magáét, úgy, hogy újonnan be kellett 
telepíteni, így lett a falú a 16. század de
rekán teljesen horvát. A reformáció iránt 
kevés hajlandóság mutatkozott itt és nemi 
is alakult soha anyagyűlekezet, mint 
ahogy Payr professzor írja, és a soproni 
lelkész járt Id. Később, amikor 1670 körüt. 
az ellenreformáció diadalmaskodott, ,Kóp- 
házához csatolták Balfot. .Az 1674-en püs
pöki látogatás jegyzőkönyve megemlíti, 
hogy a kópházi templomban a szentség- 
a falba volt építv^, ami annak a jele, 
hogy az épület vagy középkori, vagy leg
alább is a .17. század első jelében épült.

A helyi hagyomány iszerint ez a temp
lom a mai temető helyén állt a dom-i 
bon. Az a kisméretű templom, mely :a 
falú közepén emelkedik, a plébánia iratai 
szerint 1796-ban épült. |A haldokló ba
rokk (Hunger barock) (jegyében áll. Ha
jója egyetlen szakaszból áll, ezt cseh- 
bolt fedi, a keskenyebb szentélyhez és 
toronytérhez lekerített sarkok csatolják. 
A szentély belülről kereken, kívülről a 
nyolcszög három oldalával .zárul. Az egy
szerű tornyot nyolcszögletes .kősisak fedi. 
A nyugati főhomlokzat orma görögös 
meanderszalaggá alakulva simul a torony
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két oldalához. Egyébként a falak min-i 
dcniUt kopaszak.

Kőszobrok dolgában nem ,gazdag Kóp-i 
háza. A faluban áll egy Flóriánoszlop 
a 17. századból. A nyugati határszél 
dívott u. n. tabernáklumos pillér tipusa.i 
Súlyos, magas pilléren kocka nyugszik, 
ennek oldalain keskény ,árkádok, egyi
kében szent Flórián meglehetősen dur
ván faragott reliefje. A pillért keresztes 
sisak zárja le.

Kópháza főnevezetessége azonban a bû  
csújáró templom.

A Nagycenkre vezető országút mentén; 
mintegy 10 percnyire a falútól áll Kópi 
háza hires bucsújáró temploma. Kelet
kezéséhez legenda fűződik. Nádasdy Fe
renc gróf leánya örökösen betegeskedett. 
Egy Ízben a kópházi Mária-kápolnában 
fogadalmat tett, hogy soha nem megy 
férjhez, ha visszanyeri egészségét. Tény 
leg fel is épült. De a szülei azt kívánták,! 
hogy egy fiatal mágnáshoz menjen nőül. 
Erre csak úgy állt rá, ha apja a csoda-i 
tevő kápolna helyén templomot építtet.. 
Az esküvő napján azonban vihar tört 
ki s egy villámcsapás agyansulytotta a 
menyasszonyt a násznép között. A meg
rendült apa, emlékezvén fogadalmára, 
Kópháza közelében, a kápolna helyén fel
építtette a templomot.
. Ha a legenda történeti magvát :ki-> 
vesszük, a kegyhely keletkezését bízvást 
tehetjük a 17. század harmadik harma
dába. Nádasdy Ferenc ;nagy tisztelője 
volt a lorettói Madonnának s annak a 
mása ma is a kópházi kegykép. De a 
templom mai alakját a 18. század de
rekán kapta s icsak szentélye lehet régebb. 
Az 1748-as soproni tanácsjegyzőkönyv em
líti, hogy a város Kópháza számára a 
kápolna építésének folytatására 500 fo
rintot utalt ki. Építtetőjeképen B. Szabó 
László Széchenyi Antalt ,(1767) jelöli meg.

Valaha három harangja volt a temp
lomnak. Egy Bécsben 'készült 1628-ban 
a másik 1756-ban ismeretlen helyen, a 
harmadikat gróf Széchenyi Antalné Bar- 
kóczy Mária ajándékozta ,1752-ben. Ame-i 
lyiket a háború még megkímélte, azt 
1920-ban újra átöntötték. ,Sajnos, csak 
ennek utóbbi ténynek »emlékét őrzi ai 
felírás. t I

A kegyhelynek persze sok jóttevőjö 
akadt az idők folyamán. Széchenyi Fe
renc gróf egy ezüst lámpást adott. Sok 
hímzett ruhát kapott la kegykép és gok 
a miseruha a ,18/19. századból. A falakon 
is nagy számmal akadnak fogadalmi ké
pek. Kedves egy kép 1762-ből, ahol ma
gyar ruhás szülőket látunk a gyermekük 
betegágyánál. Sajnos ezt és egy nagyobb 
olajfestményt, mely Krisztust az olajfák 
hegyén ábrázolja, kontár kezek átmázol
ták. Ez az egyetlen bántó mozzanat az 
egységes hatású templomban.

Dr. Csaikay E,

BELÁKOVITS VENDEL sűtőmester *
f

1890-ben Peresztegen. Iskoláit részben 
ott, részben Völgyfalun végezte, majd 
ezután az ipari pályára lépett és Kis-i 
martonban 1907-ben a sütőszakmában fel
szabadult. Mint segéd Sopronban 14 évig 
működött. 1930-ban Kópházán önállósL 
tóttá magát és modern berendezésű pék
műhelyt nyitott. A mozgósításkor a 13-ik 
pozsonyi gy. ezredhez ivonult be és az 
olasz és orosz Jronton volt. A vas érdem- 
kereszt tulajdonosa. Felesége: Sinkovics 
Terézia. Két gyermekük van.

' BENCSICS JÁNOS vendéglős és mé
szárosmester * 1893 laug. 3-án Pereszte-( 
gén. Iskolái elvégzése után az ipari pá
lyára lépett és Sopronban a mészáros és 
vendéglős szakmában 1908-ban felszaba-i 
dúlt. Mint segéd Bécsben, Sopronban, 
Grácban fejlesztette szaktudását, majd 
Nagyoenken 1924-ben önállósította magát 
és 1933-ig folytatta iparát. Ekkor tele
pedett le Kópházán, (ahol a községi nagy
vendéglőt vette bérbe, melyet azóta is 
vezet. A világháborúban a 4-ik honv. tü
zérekkel 43 hónapig a rajvonalban az 
orosz, olasz és francia fronton harcolt 
Egy Ízben megsebesült. Mint tűzmester 
szerelt le. A II. oszt. ezüst és a bronz vi
tézség! érmek, a III. oszt. koronás katonai 
érdemkereszt és a ;Károly cs. k. tulajdo- 
donosa. Az iparoskör tagja. Felesége: Bi- 
barics Lidia. Három gyermekük van.
I EGRESITS FERENC sütőmester * 1881 
okt. 4-én Kópházán. Iskolái után kita
nulta a sütőszakmát,, amelyben Sopron-t 
ban szabadult fel. Mint segéd is ugyan-i 
ott dolgozott. 1906-ban iKópházán önál
lósította magát, majd 1910-ben kivándo-t
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rolt Amerikába, ahol 3 évig szakmájában, 
majd 13 évig Stude Backer autógyárban 
dolgozott. Megfordult Newyorkban, .Fila- 
delfiában, Detroitban, Chiliében. 1928-ban 
visszakerült szülőfalujába, ahol ismét a 
pékségben önállósította magát. Az ipa-, 
roskör vezetőségi tagja. Iparán kívül még 
8 holdas birtokát vezeti. Felesége; Pil- 
schitz Rozina. Két gyermeke van.

FÁBIÁNKOVICS SÁNDOR Hangya üz
letvezető * 1883-ban iKópházán. Iskolái 
elvégzése után gazdálkodni kezdett s 
1910-ben önálló gazdálkodó lett. 1922: 
május 28-án lépett a Hangya szövetke-! 
zet szolgálatába, azóta mint üzletvezető 
megszakítás nélkül itt működik. 1914-ben 
bevonult a 3-ik vártüzérezredhez, azu
tán orosz fogságba került, ahonnan 1920̂  
ban sikerült hazajönnie. lA katonaságnál 
századtrombitás volt. Felesége: Grubics 
Juszünia. Három gyermekük van.

FORSTNER FERENC körjegyző *1901 
május 1-én Nagyszentmihályon. Középis
kolai tanulmányait Sopronban, a köz- 
igazgatási tanfolyamot Szombathelyen vé-> 
gezle. 1923-ban nyerte oklevelét. Műkö-i 
dését mint s. jegyző Celldömölkön kezdte 
meg. További állomáshelyei: Nagycenki
s. jegyző. Fertőrákos >h. községi jegyző, 
1930 ápr .1-én mint h. körjegyző került 
Kópházára és 1931 februárjában válasz
tották meg körjegyzővé, azóta a körjegy
zőség vezetője. Községe »társadalmi éle  ̂
tében részt vesz, a testnevelési b., tűzoltó
t. , polgári lövész e. elnöke, a dalárda dísz-i 
elnöke. Felesége; Vida Irén. Két leány- 
gyermeke van. Családja régi soproni ere
detű,, édesatyja tanító ;volt. Felesége jegy
zői családból származik.

0JC H S JENŐ szatócs * 1899-ben Sza- 
badvásárdon. Öt gimnáziumot és két ke
reskedelmit Sopronban végzett, majd a 
kereskedelmi pályára lépett. ' 1916-ban 
Sopronban felszabadult. Mint segéd ott, 
Budapesten, Bécsben fejlesztette szaktu
dását. 1933-ban nyitotta meg Kópházán 
üzletét, amelyet azóta is vezet és fej
leszt. 1917-ben vonult be az 1-es honv. 
gy. ezredhez. Az orosz fronton két Ízben 
megsebesült és mint c. tizedes szerelt 
le. A bronz vitézség! érem. Károly cs. k. 
és sebesülési érem tulajdonosa. Felesége:

Simkovics Júlia, házasságukból két gyer- 
m^ük született.
^/GÁRDOS FERENC állomásfőnök, MÁV. 
főintéző * 1886 aug. 1-én Márcfalván. 
Középiskolai érettségit Veszprémben tett, 
majd három évig papnövendék volt és 
Rómában a Collegium (Germanicum Hun- 
garicumban folytatta teológiai tanulmá
nyait. Közbenjött betegsége miatt tanul
mányait abba kellett hagynia és 1911- 
ben a vasút szolgálatába lépett. Nagyka
nizsáról 1927-ben helyezték át Harka- 
Kópházára állomásfőnöki beosztásban. A 
harkai rk. hitközség gondnoka. Felesége: 
Gmber Ilona. Egy fiuk van.
L ^ U B IT S  JÓZSEF gazdálkodó és mar
hakereskedő * 1900-ban »Kópházán. Isko
lái elvégzése után a gazdasági szakisme
reteket édesatyja mellett sajátította el, 
majd 1923-ban önálló gazda lett. Emellett 
állatkereskedéssel foglalkozik intenziven 
s nagy mennyiségben (exportál. Fiatalkora 
dacára is tekintélyes polgára a község
nek, amelynek két éve h. bírája. 1918-: 
ban bevonult a 18-ik honv. gy. ezred
hez és az orosz fronton harcolt. Felesé
ge: Michücs Mária.

KÖPHÁZAI HANGYA SZÖVETKEZET. 
Alapíttatott 1911-ben. Első elnöke: Wi- 
leniczky Lajos volt. Jelenlegi vezetősége: 
elnök: Knull Sándor, ügyvezető igazga
tó: dr. Szabó András, pénztáros: Egressi 
János. Igazgatósági tagok; Egresits Sán
dor, Neubauer Ferenc és Pinezich Sán
dor. Üzletvezető: Fábián ,Sándor. Műkö
dési tere: Kópháza. Tagok száma: 263. 
2400 üzletrésszel. i

MÁRTAY VINCE irodatiszt * 1910 
aug. 12-én Sopronban. »Ugyanitt tette le 
középiskolai érettségijét is. 1930 febr.í 
1-én lépett a (közigazgatási pályára. Sop- 
ronbánfalván és Völcsejen mint gyakor
nok és 1931 febr. 28 óta Kópházán mint 
irodatiszt működik. »

METLESITS LÁSZLÖ vendéglős * 1897- 
ben Sopronkövesden. Itt végezte isko-i 
láit, majd utána a hentes és mészárosH 
ipart tanulta ki s abban 1914rben Sop
ronban szabadult fel. Mint segéd Sop
ronban és Szombathelyen (dolgozott. 191&- 
ben önállósította magát, mint' mészáros- 
mester s 1927rben ivette át a Harka-Kóp-
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házi vasúti vendéglő vezetését. A világr 
háború alatt az ötös hidászokhoz vonult 
be s laz orosz, olasz és francia frontokon 
harcolt. Kitüntetései; két Jkis ezüst és a 
hronz vitézségi érem és a Károly cs. k. 
Felesége: Pilsits Julianna. i

MOLNÁR SÁNDOR malombérlö * 1900̂  
ban Nagylózson. Iskolái elvégzése után 
ipari pályára lépett s a molnár szakmát 
tanulta ki, amelyben 1920-ban szabadult 
fel. Mint segéd Zalaegerszegen, Észter- 
házán, Kapuvárott, Csornán és Moson-i 
Szolnokon dolgozott. 1928-ban telepedett 
le Kópházán, ahol hérbevette Rimpf Ist- 
vánné malmát, amelyet .ma is vezet. Az 
iparoskör tagja, a ihelybeli lövész e. meg-H 
alapítója. Régi sopronmegyei ,család sar
ja.
/-^PALATIN MÁRIA tanítónő * Fülesen. 

■^Középiskoláit és a tanítóképzőt Sopron
ban az Orsolyiták zárdájában végezte. 
Tanítói oklevelét 1927-ben nyerte. Mű-' 
ködését mint h. tanító Dombovárott kezd
te meg, majd 1929-ben került Kóphá- 
zára, ahol mai napig megszakítás nél
kül működik. Az iskolánkívüli népm. b. 
előadója. ,

/  POLESZNYÁK JÁNOS oki. jegyző * 
1903 febr. 19-én Nenü bányatelepen. Kö
zépiskoláit Gödöllőn végezte, majd 1920- 
ban a katonai pályára lépett és 
a Ludovika Akadémián folytatta ta
nulmányait. 1922 november 15-én 
a közigazgatási pályára lépett és mint 
gyakornok Nógrádverőcén kezdte el mű
ködését. Ezután még Borsosberényben 
dolgozott, majd 1926 szept. 1-én Szom
bathelyen beiratkozott a . közigazgatási 
tanfolyamra és ott jegyzői oklevelet 
nyert. 1928 június 9-én a hidegségi kör
jegyzőséghez került,, majd 1928 dec. 1-én 
a kópházai körjegyzőséghez választották; 
meg s. jegyzőnek. Azóta is itt működik. 
Leventefőoktató, ily minőségben már 10 
éve különböző helyeken működött, a 
polgári lövészegylet ügyv. elnöke, a nép- 
műv. b. előadója és vezetője, a levente-, 
zenekar vezetője. Emléklapos hadnagy. 
Felesége: Tóth Vilma. Két gyermekül^ 
van.

RADIOS SÁNDORNÉ, szül. Egresits An
na oki. községi szülésznő * Kópházán.: 
Iskolái elvégzése után 1911-ben a bába

képző tanfolyamon Szombathelyen .szü
lésznői oklevelet nyert s 1912-ben vá
lasztották meg községi szülésznővé. Egy 
f̂ a van.
yROZSENICH TAMÁS rk.,főtanító *1904 
tebruár 21-én Borisfalván. vKözépiskoZáit 
részben Nagyváradon, részben Budapes
ten, a tanítóképzőt (Győrött végezte. Ok
levelet 1927-ben nyert. Pályafutását a 
vasmegyei Horvátlösön mint kántortaní-i 
tó kezdte meg s ugyanilyen minőségben 
került 1931-ben Kópházára. (Azóta is itt 
működik. Résztvesz a község társadalmi 
életében, a dalárda yezeitője, a zenei-, 
egyesület elnöke, a mépm. b. előadója. 
Felesége; Bella Ilona. Egy gyermekük! 
van.
[/RUBITS SÁNDOR községi bíró * 1886 
január 30-án Kópházán. Jskolái után 
gazdálkodni kezdett és .1909 óta önálló 
gazda. Tekintélyes polgára a községnek, 
akit a lakosság összbizalma 1931 no
vemberében bíróvá választott. A nem
zeti egységpárt helyi elnöke, a gazda
kör tagja. 1915 októberében bevonult a 
76-ik gy. ezredhez és az orosz fronton 
harcolt. Felesége: Jankovics Mária, aki
vel való házasságából 15 gyermeke szü-

i\ letett, akikből 12 él.
Dr. SZABÓ ÁRPÁD tanító, * 1904 ápr. 

r4-én Zágrábban. Középiskoláit ott, a 
tanítóképzőt Csurgón végezte, majd ma
gánúton gimnáziumi érettségit tett. 1933- 
ban Pécsett jogi doktorátust szerzett. Ta
nítói oklevelét 1923-ban nyerte. Működé
sét Rétságon kezdte meg, 1924-ben Kóp
házán választották meg tanítóvá, azóta 
is itt működik. A Hangya szöv. ügyv. 
igazgatója, a kath. népszövetség segítő
pénztárának taggyűjtője, az egyházköz
ség szociális és kultúrális osztályának 
elnöke. Felesége; Unger Ágnes, oki. ta
nítónő, a kópházai iskola tanítónője és 
a helybeli Vöröskereszt e. elnöknöje., 
Édesatyját, néhai Sz. Lászlót a kommu
nisták, mint hazafias érzésű községi fő
jegyzőt, agyonlőtték.

\y  SZALAY FERENC malombérlő * 1899-i 
ben a zalamegyei örvényes községben., 
Iskoláit Nagyvázsonyban végezte, majd 
kitanulta a molnár szakmát, amelyben 
1915-ben szabadult fel. ,Mint segéd Győr- 
szenlmártonban, Eszterházán, Beleden és
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Budapesten fejlesztette szaktudását. 1932- 
ben önállósította magát és bérbevette! 
Kópházán Brunner Edéné malmát, ame
lyet azóta is vezet. 1916-ban bevonult a 
19-ik honv. gy. ezredhez, amellyel az 
olasz és orosz fronton küzdött, két íz
ben megsebesült. A II. o. ezüst és a bronz 
vitézség! érmek, valamit a Károly cs. 
kereszt és a sebesülési érem tulajdono-i 
sa. Felesége: Preszler Mária.
' TAUBER SÁNDOR asztalosmester és 
Í:ereskedő * 1869-ben Kópházán. Isko
lái után Stájerben, az asztalosszakmát 
tanulta ki s abban felszabadulva mint 
segéd Ausztriában, Németországban^ 
München, Lipcse, Berlin, Bécs, Hamburg, 
Innsbruck és Budapest városokban fej
lesztette szaktudását. 1895-ben önállósí-' 
tóttá magát Kópházán s műhelye legré
gibb a községben. 1903-ban nyitotta meg 
üzletét, amelyet azóta is vezet, műhe
lyével együtt. 1916-ban bevonult a 18-ik 
honv. gy. ezredhez és az orosz fronton 
volt. Felesége: Fieber 'Hermina. Négy 
gyermeke van.

TOMASITS JÓZSEF rk. .plébános * 
1907 ápr. 23-án Hidegségen. Középiskolai 
tanulmányait Győrött, a teológiát Buda
pesten végezte, ahol 1932-hen szentel
ték pappá. Működését mint káplán Győ
rött kezdte meg és 1933 okt. 15-e óta 
a kópházi rk. plébánia vezetője. A Szív
gárda megalapítója és különösen nagy 
érdemeket szerzett a magyar nyelv ter
jesztése érdekében, amelynél már is 
szép eredményeket ért el.

/. UNGER FERENC vendéglős * 1889- 
“̂ ben Fertőbozon. Iskolái elvégzése után 
konyhakertészettel kezdett foglalkozni, 
majd 1910-ben bevonult a 76-ik gy. ez
redhez és mint tényleges katonát érte 
a háború. Ekkor az orosz, olasz, oláh 
és szerb frontokon harcolt, mindvégig 
frontszolgálatos volt és három ízben se
besült meg. Mint 75 o/o-os rokkant sza
kaszvezető a bronz vitézségi érem és 
a Károly cs. kereszt tulajdonosa, 1919- 
ben szerelt le. 1920-ban nyitotta meg 
Kópházán vendéglőjét, amely a legna
gyobb a környéken. Vendéglőjében saját 
gázvilágítása van. A dalárda elnöke, a 
községi képv. t. és az iparoskör tagja.

Négy gyermekes családapa. 
Prachinger Márta.

LÖVŐ

Felesége:

Árpádházi királyaink határvédö, vitéz 
lövészeinek ivadékai lakják. Földmívelö 
lakossága példaadóan műveU a földet.

A gyümölcsöt is táplálékul értékeli 
már a lövői nép.

Ifjúsága példaadó módon tanul fér
fikoráig. Tanítójuknak éppen annyi a 
hatalma, mint más községekben, de cso
dálatos módon vezeti a fiatal embereket 
s azok követik, mint háborúban a jó 
tisztet, aki együtt érez katonáival. A bé
res cselédek is irodalmi értékű műve
ket olvasnak.

Lövő gazdái az egész vármegyében el
sőnek építették meg modern vá'góhid- 
jukat, melynek forgalma minden más 
megyei községét túlszárnyalja.

Késgyárának híre messze földön is 
elterjedt.

Nagy kerület politikai életének köz
pontja. Képviselőválasztókerület székhe
lye Lövő.

Orvosai állandó versenyt folytatnak a 
lakosság egészségügye érdekében.

Ipartestületének élete van. Iparosaiban 
él a kézműves öntudat.

Sok kiváló pap születési helye.
Jólét, munka és imádság és a község 

jó hírnevének fenntartása ősi, vitézi eré
nyek öröksége. c*. l.

BENDA JÓZSEF községi bíró* 1886- 
ban Lövőn régi, tekintélyes. gazdálkodó 
családból. Atyja is hosszú ideig volt a 
község bírája, ö  maga 1910-ben kap
csolódott be a község közéletébe mint 
tűzoltó alparancsnok, majd a háború 
után mint közs. képv. elöljáró és 1929 
óta mint bíró vezeti községét. Nagy sze
repe van több lövői egyesület és intéz
mény megalakulásában, amelyről má
sutt számolunk be. 1914-ben bevonult 
a 76-ik gy. ezredhez, résztvett az orosz 
harcokban, egy ízben megsebesült és 
mint őrmester szerelt le. Kitüntetései: 
I. oszt. és II. oszt. ezüst, valamint bronz 
vitézségi érmek és a Károly cs. kereszt.
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Felesége: Galovics Ágnes, akivel való há
zasságából két leánya született. A kom
mun alatt ellenforradalmi tevékenységé
ért letartóztatták s a soproni vörös 
vészbíróság 10 társával együtt 10 évi 
fegyházra ítélte.

FERSLI JÓZSEF ipartestületi elnök, 
vizsgázott kovácsmester * 1884-ben Lö
vőn. A szakmáját édesatyjánál tanulta 
ki, aki 1868 óta működött a községben. 
Már fiatal korában bekapcsolódott a 
község közéletébe, 15 éve tagja a megyei 
törvh. bizottságnak ,és községi elöljáró. 
Nagy része volt az ipartestület megala
kításában és a kommun alatt hazafias 
magatartása miatt letartóztatták.

FERSLI GYULA igazgató, kántortanító 
* 1886-ban Lövőn. A tanítóképzőt Ma
dáron végezte, ahol 1906-ban nyerte ok
levelét. Pályáját Ivánban kezdte meg, 
majd 1909-től 1921-ig Egyházasfalun mint 
kántortanító működött; 1921-ben pedig 
szülőfalujában lett kánlortanító. A há
ború kitörésekor azonnal bevonult a 
76-ik gy. ezredhez és az orosz és olasz 
fronton 22 havi harctéri szolgálatot tel
jesített ,és mint t. hadnagy szerelt le. 
Az iskolánkívüli népművelés egyik veze
tője.

GALAVITS ISTVÁN gazdálkodó * 1883- 
ban Lövőn. Iskolái után gazdálkodni 
kezdett és 1920 óta önálló gazda  ̂
26 éves kora óta vesz részt a község po
litikai életében mint elöljáró, majd pénz
táros s jelenleg a megyei törvh. b. tag
ja. A világháborút a 7-ik honv. huszá
rokkal az orosz fronton küzdötte végig 
és mint szakv. szerelt le. Az OKH pénz- 
tárnoka.

néhai GÁYER JÁNOS földbirtokos * 
1868-ban Lövőn. Már fiatal korában be
kapcsolódott a község közéletébe, majd 
törvh. b. tagja lett. Ugyancsak résztvett 
az egyházi életben is. 1924-ben három 
évi betegeskedés után érte a halál. Öz
vegye: szül. Lovranits Teréz, aki Endre 
fiával vezeti a birtokot. János fia állat
orvos, Ferenc orvos, József pedig gaz
datiszt.

GÁYER JÁNOS körállatorvos * 1898- 
ban Lövőn. Középiskoláit a kőszegi szí. 
Benedek-gimnáziumban végezte, majd 
utána 1916-ban a 11-es vadászzászlóalj

hoz bevonult s az olasz fronton harcolt, 
ahol 1917-ben súlyos gázmérgezést ka
pott. Felgyógyulása után a katonai állat
orvosi akadémiára került s 1922-ben a 
nemzeti hadseregben szerelt le. 1923 év 
végén a budapesti állatorvosi főiskola 
állattenyésztési intézetében kinevezett 
asszisztens volt, mely állásától 1925- 
ben vált meg. 1926-ban választották meg 
Lövőn körállatorvossá. Az OKH ig. tagja.

HORVÁTH FERENC ny. m. kir. csend
őr alhadnagy * 1877 nov. 12-én Perlak 
községben. 1888-ban a cs. és kir. 39-ik 
hadosztály tüzérezredéhez vonult be, 
ahonnan 1901-ben, mint lövészvezető 
szerelt le. Még ez évben a magy. kir. 
csendörséghez lépett be és működését 
Pinkafőn kezdte meg, majd szolgálatot 
teljesített Rohoncon, Németujváron, Mu
raszombaton, Pusztaszentmihályon. Már 
három évi csendőrszolgálat után őrsveze
tő, 1908 végén pedig őrsparancsnok lett. 
Pusztaszentmihályról Szenttelekre került, 
ahol mint őrsparancsnok kilenc évet 
szolgált, közben a tábori csendőrségen 
két évig szerb és oláh fronton küzdött. 
Rohoncon érte a kommun kitörése, ahol 
körültekintésének és erejének köszönhe
tő, hogy semmiféle kilengés nem történt 
Ugyanott megszervezte a hazafias érzé
sű lakossággal az ellenforradalmat, amely
nek vezetője lett. Ellenforradalmi tény
kedéséért a kommunisták elfogták és sú
lyosan bántalmazták. A kommün letö
résekor nagy szerepe volt a tisztogatási 
munkálatokban. 1920 januárjában vette 
át Lövő község őrsparancsnokságának ve
zetését. 1926 júl. 25-én szakaszparancs
nokká nevezték ki, 1931 nov. 1-én vo
nult nyugalomba, mint alhadnagy. Buz
gó és eredményes szolgálatáért felettesei
től több kitüntetésben, pénzben és elis
merésben részesült. Az V. oszt. magyar 
érdemkereszt és a koronás ezüst érdem
kereszt a vit. érem szalagján a kardok- 
és az I. oszt. legénységi szolgálati és a 
katonai jubileumi kereszt tulajdonosa. A 
lövői levente e-nek ismertető előadásokat 
tart. Sógora: Kuzmics Kálmán, a hábo
rúban szerzett betegsége következtében 
halt meg.

takácsi HORVÁTH KÁLMÁN, a «Segítő 
Mária» gyógyszertár tulajdonosa. 1871-
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ben * Mesterházán régi nemesi földbir
tokos családból. Középiskolai tanulmá
nyait Kőszegen, egyetemi tanulmányait 
Budapesten fejezte be, ahol 1892-ben 
nyert oklevelet. Pályáját, mint gyakor
nok Kőszegen kezdte meg, majd mint 
gyógyszerészsegéd Budapesten, Szombat
helyen és Szentgotthárdon működött, 
1895-ben pedig átvette az 1878 óta fenn
álló lövői gyógyszertárat. A községi képv. 
t-nek virilis tagja.

Dr. JÄRAY JÓZSEF körorvos ♦ 1.S92- 
ben Nagykárolyban. 1916-ban telepedett 
le Lövő községben és azóta mint köror
vos működik. Körzetébe tartozik Lövő, 
Völcsej, Horpács és Nemeskér községek. 
Egészségügyileg körzetét az első kate
góriába lehet beosztani. A rendelőben 
páciensei részére a legmodernebb, leg
tökéletesebb elektromaükai felszerelés 
áll rendelkezésre és foglalkozik diather- 
miával és röntgenezésset. A villanyára
mot saját telepén állítja elő.

KOLICS LAJOS rőföskereskedő. Az 
üzletet feleségével együtt 1912-ben ala
pították Lövőn. A háború alatt az orosz 
fronton küzdött és fogságba esett, ahol 
négy és fél évet töltött.

KOVÁCS ISTVÁN fűszer- és csemege- 
kereskedő * 1905-ben Csepregen, ugyan
ott végezte iskoláit is, majd a kereske
dői pályára lépett, amelyben Csepregen, 
Csornán és Budapesten képezte ki magát. 
Szakonyban mint Hangya üzletvezető 
működött, 1931-ben önállósította magát 
Lövőn, A kereskedők egyesülete pénz
tárnoka és résztvesz a község minden 
hazafias megmozdulásában.

KÖVESSY LAJOS vas- és fűszerkeres
kedő * 1913-ban Lövőn. Középiskolai ta
nulmányait Sopronban, szakmáját Kő
szegen tanulta ki és ott is segédkedett 
Az üzletet édesatyja 1904-ben alapította 
és 1933 dec. 16-án bekövetkezett haláláig 
vezette. A Répcevidéki Takarékpénztár 
helyi fiókjának megszűnéséig vezetője 
volt. Felesége: Róth Vilma, akivel együtt 
vezették és fejlesztették az üzletet, amely
nek ma ő a vezetője.

LEITNER VILMOS géplakatos, tíízol- 
tófőparancsnok ♦ 1869-ben Hegykőn. Ipa
rát Sopronban tanulta ki, majd mint 
segéd Budapesten a MÁV. vas- és gép

gyárában fejlesztette szaktudását. 1897- 
ben önállósította magát Lövőn, ahol a 
ma is fennálló malmot építette. 1890- 
ben lépett az önk. tűzoltó t. kötelékébe, 
melynek 1905 óta főparancsnoka. Az 
ipartestület vizsgáztató bizottságának el
nöke. Több évig leventeoktató volt és 
tagja a községi építő bizottságnak. 1916- 
ban bevonult a 18-ik gy. ezredhez és 
mint őrmester szerelt le. Iparán kívül 
még darálással és ipar és gazdasági fű- 
részeléssel foglalkozik. Fia: József, szin
tén atyja mesterségét folytatja és az 
üzem vezetésében segédkezik. A kom- 
mün alatt ellenforradalmi működéséért 
a vörösök elől menekülnie kellett.

LÖVÖI KÁROLY malomtulajdonos * 
1908-ban Lövőn. Iskolái elvégzése után 
négy középiskolát is járt, majd a mol- 
nárságot édesatyjánál tanulta ki, akitől 
1933-ban vette át a malom vezetését és 
iparát. Leventesegédoktató, 1930-ban Ma- 
gyaróvárott katonai szolgálatot teljesí
tett. Atyja: Leitner János, 1864-ben Lö
vőn *, a malmot 1899-ben építtette fel. 
A malom teljesítménye napi 80 mm őr
lemény. Édesatyja még ma is dolgozik a 
motormalomban. Anyja: Kmeiner Krisz
tina. Bátyja: vitéz Félszegfalvi János a 
pilótaságot Németországban tanulta ki, 
majd az oláh és olasz fronton tanúsí
tott magatartásáért vitézzé avatták. 15 
hold vitézi telket kapott.

LÖVÖI GAZDAKÖR. Az 1908 óta fenn
álló gazdák szövetségéből 1930 aug. ha
vában alakul. Megalakulása munkájában 
Szabó Vince körjegyző, Bendi József bí
ró, Gándli József h. bíró és Vissi József 
községi pénztáros vették ki az oroszlán- 
részt. Első elnöke: Szabó Vince kör
jegyző, akitől az elnökséget 1933-ban 
Bendi József községi bíró vette át. Alel- 
nöke: Gándli József, pénztárosa: Horváth 
Géza, jegyzője: Bálics Lajos. Taglétszáma 
kb. 100.

LÖVÖI LEVENTE EGYESÜLET. 1925 
nyarán néhai Vissi Ferenc körjegyző 
kezdeményezésére alakult. Az alakulás 
munkájából kivették tevékenyebb részü
ket Priszokovitz Mihály és Varga Imre 
s. jegyző, valamint Leitner Vilmos tűz
oltóparancsnok. Az első járási verse
nyen a zászlót első ízben Lövő községe
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szerezte meg, majd szebnél-szebb ered
ményeket ért el. 1930-31- és 32-ben há
rom ízben egymásután nyerték meg a já
rás harmadik díját s ezáltal gróf Szé
chenyi Bálint által adományozott ván
dordíj végleg tulajdonukban maradt. 1932- 
ben a járási lövészversenyen első díjat 
nyertek. 1932-ben az oktatás vezetését 
Szabó Vince körjegyzőtől Varga Imre s. 
jegyző vette át, aki a régi eréllyel és 
szellemben vezeti az egyesületet.

LÖVÖI ÖNKÉNTES TOZOLTOEGYE- 
.SÜLÉT 1883-ban alakult meg. Elnöke: 
Horváth Kálmán gyógyszerész, főpa
rancsnoka: Leitner Vilmos. A testület 
mintaszerűen működik és több tűzoltó- 
versenyen első díjjal és díszoklevéllel 
tüntették ki.

LÖVÖ ÉS VIDÉKE IPARTESTOLET. 
1926-ban Fersli József elnöklése alatt 
alakult meg. Elődje mintegy 100 éve 
fennálló ipartársulati segélyegylet volt. 
Az ipartestület ügyésze: dr. Pálovits Ist
ván, alelnöke: Nagy József ,és Balika 
István (Nemeskér), pénztárosa: Simon
János, titkára: Babos Károly. A testü
letnek 24 elöljárósági és több, mint 200 
rendes tagja volt.

LÖVÖ ÉS VIDÉKE kereskedők egye
sülete. Alapíttatott 1930-ban. Az egye
sület célja a kereskedők egybetömörítése 
s ezáltal azok elméleti és gyakorlati to
vábbképzése. Elnöke: Szalay Ferenc ke
reskedő és gazdálkodó, alelnöke: Horváth 
János és Kiss Béla (Nemeskér), pénztár
noka: Kovács István, jegyző: Takács Fe
renc. Tagok létszáma 40—50 körül vál
takozik.

LÖVÖI OKH-FIÓK. Alapíttatott 1931- 
ben. Az alapítás nehéz munkáját Szabó 
Vince körjegyző, dr. Gáyer János állat
orvos és Bendi József községi bíró vé
gezte. Nekik köszönhető, hogy a szövetke
zet évről-évre szebb eredményeket ér el. 
Az alapítás 15.000 pengő névértékű üz
letrészjegyzéssel történt, de miár 1933- 
ban 200.000 pengő forgalmat ért el. El
nöke: Szabó Vince körjegyző, könyve
lője : Balog Lajos.

SZABÖ VINCE körjegyző * 1892-ben 
Süttörön. Középiskolai érettségit Sopron
ban tett, majd a jegyzői oklevelet Szom
bathelyen szerezte meg. Háborús szol

gálatot 1916-tól 1918 novemberéig a po
zsonyi 13-as és a 307. gy. ezrednél az 
olasz és oláh fronton teljesített. Egy Ízben 
megsebesült s mint t. hadnagy a bronz 
vitézségi érem, Károly cs. kereszt és se
besülési érem tulajdonosa szerelt le. 1928 
júl. 1-én választották meg a lövői kör
jegyzőség vezető jegyzőjévé. Nevéhez fű
ződik a vásárjogi bérlőszövetkezet és a 
hitelszövetkezet alapítása és 30.000 pen
gővel a modern vágóhíd építése. Több 
éven keresztül levente főoktató volt. i

SZALAY FERENC kereskedő és gaz
dálkodó * 1876-ban Lövőn. 1897 óta ön
álló birtokos és állatkereskedő. A közs. 
képv. t-nek virilis tagja, az OKH. igaz
gatósági tagja és a másutt említett keres-i 
kedők e-nek elnöke. Volt iskolaszéki tag.

VÁSÁRJOGI BÉRLETSZÖVETKEZET. 
1929-ben Szabó Vince körjegyző kezdemé- 
zésére és a polgárok közóhajára 12.000 
pengő névértékű részvényjegyzéssel ala
kult. Első elnöke: Szabó Vince körjegy
ző volt, akitől 1933-ban Galavits István 
birtokos vette át az elnökséget. Pénztár
nok: Bausz Lajos. Kb. 200 részvényes© 
van.

ZOLLSCHÁN KÁROLY szesz, bor és 
nyersbőrkereskedelmi cég. Cég.tulajdonos: 
Zollschán Zsigmond. A céget a mostani 
tulajdonos atyja 1870-ben alapította, és 
1910-ben bekövetkezett haláláig vezette. 
A cég üzletköre nemcsak Sopron, hanem 
Vas megyére is kiterjed. 1910-ben Zoll- 
schan Zsigmond vette át a cég vezetését, 
amelyet a háborús évek megszakításával 
mai napig is tovább fejleszt. 1914-beh 
bevonult a 76-ik közös gy. ezredhez és 
háborús kötelességeinek a galíciai, albán 
és olasz fronton tett eleget és 1918-ban 
az összeomlás után, mint t. főhadnagy 
szerelt le. A Signum Laudis a kardokkal, 
a Károly cs. k. stb. tulajdonosa. Só
gora: dr. Obláth Samu, mint törvény- 
széki bíró vonult be a 18-ik honv. gy. ez
redhez 1915 július havában, főhadnagyi 
rangban az orosz fronton hősi halált halt..

MAGLÓCA.

DOMBOS JÁNOS IMRE földbirtokos,, 
községi bíró * 1884-ben Maglóczon. ősei 
a legrégibb tősgyökeres magyar család
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ból származnak és a község legelső csa
ládjai közé tartoznak. Nagyatyja: néhai 
Dombos Márton, a hires 48-as idők sza
bad csapat kapitánya volt. A Dombos 
előnevet legrégibb ősei Bessenyői telep 
dombőrzői nyerték. Ö maga ősei birto
kán gazdálkodással foglalkozik és emellett 
irodalmi téren szinte országos névre tett 
szert versei, tárcái és «hagyományai» 
révén, amelyek több lapban megjelen
tek. A nép ajkán élő ősmondákat ési 
szájhagyományokat .dolgozza fel a régi 
Hanság, dombvidéke Maglócza és körH 
nyékéről. Irodalmi munkásságát 16 éves 
kora óta folytatja. Birtoka 70 holdas. A 
gazdakör vezető tagja, az iskolaszék elnö
ke, úgyszintén az rk. egyházközségnek! 
is és a község bírája. Felesége: Szigetii 
Mária. Két gyermeke van. A világhá
borúban a 76-os gy. ezreddel az orosz 
fronton harcolt.

ERDŐS KÁLMÁNNÉ, szül. Aber Terézia 
oki. községi szülésznő * Maglóczon. régi 
helybeli családból. Ugyanitt végezte is
koláit, a szülésznői tanfolyamot pedig 
Győrött és Szombathelyen. Oklevelet elő
ször 1909-ben, majd 1929-ben nyert. 1909 
óta a felsőbb hatóságok teljes megelé
gedése mellett Maglócza község szülész
nője. Férje: Erdős Kálmán földműves 
1876-ban Maglóczán és részt vett a 13-as 
pozsonyi ezreddel az orosz és olasz üt
közetekben. Családjukból Erdős Ferenc 
hősi halált halt a világháborúban. Öt 
gyermekük van.

KOVÄTS REZSŐ rk. kántortanító * 
1886-ben Szilben, ahol édesatyja: Ko- 
váts János uradalmi erdész volt. Közép
iskoláit és a tanítóképzőt Győrött vé
gezte, oklevelet 1906-ban nyert. Taní
tói pályáját Osliban kezdte meg, majd 
1912-ben Maglóczára került, ahol a há
borús éveket megszakítva, azóta műkö
dik. A háború alatt a 76-os, majd <a 
15-ös vadászzászlóaljjal az orosz, szerb 
és albán fronton harcolt, mint t. had
nagy szerelt le. Kitüntetései: Két I. oszt. 
vitézségi érem, II. oszt. ezüst és bronz 
vitézség! érmek, a Károly cs. k. Elnöke: 
a levente e-nek, ennek föoktatója is, a 
nemzeti egységes pártnak és az iskolán- 
kivüli népm. b-nak. A gazdakör titkára. 
Az ellenforradalomban résztvett, emiatt

a kommnisták elfogták. Felesége: Hajós 
Terézia. Egy fiúk van.

Ifj. TÓTH ANDRÁS gazdálkodó * 1881- 
ben Maglóczán. Ugyanitt végezte isko
láit, előbb atyja, majd annak halála, 
után önállóan 33 holdas birtokán egyedül 
gazdálkodik. Hosszú időn át volt a község 
vezetője, 1904-ben bíróvá választották és 
1927—1933-ig ismét a bírói tisztséget töl
tötte be. A háborúban a 76-os gy. ezred
del az orosz fronton harcolt s mint beteg 
tért haza. Felesége: Burasits Lujza, aki
nek édesatyja hősi halált halt. Három 
gyermekük van.

MAGYARKERESZTUR

BOGNÁR SÁNDOR körjegyző * 1890- 
ben Mihályiban. Régi soproni gazdálkodó 
családból. Középiskoláit a soproni evj 
líceumban, a közigazgatási tanfolyamot 
Budapesten végezte. Jegyzői oklevelet 
1912-ben nyert. Pályáját a pozsonyine
gyei Jóka községben, mint segédjegyzö 
kezdte, majd Zsigárdon vezető jegyző 
lett. 1928 óta pedig Magyarkereszturon, 
mint körjegyző működik. 1914-ben a 18-ik 
honv. gy. ezredhez vonult be és 1915-ben 
az orosz frontra vezényelték, ahol 1918 
június 7-én fogságba került. Innen 1918 
szeptember 14-én jött haza és mint tar
talékos hadnagy szerelt le. Mint kör
jegyző résztvesz a helyi kultúrális és tár
sadalmi egyesületek vezetőségében.

Dr. BOSSÁNYI ÁRPÁD kormányfőtaná
csos, esperes plébános, pápai kamarás. 
1879-ben Aranyidán *. Egyetemi és teo
lógiai tanulmányait, úgyszintén a peda- 
gógiumot Bécsben végezte, ahol 1905-ben 
doktorrá avatták. Győrben, mint püspöki 
titkár kezdte meg pályafutását, majd a 
polg. leányiskola igazgatója lett. Rómá
ban két évig levéltári kutatásokkal fog
lalkozott, 1911 óta pedig Magyarkeresz
turon plébános. 1921-ben nyerte tanfel
ügyelői, 1929-ben magy. kir. kormány
főtanácsosi, s 1934-ben esperes! kinevezé
sét. A megye közéletében már régóta 
vezető szerepet játszik és hosszú ideig 
volt a közgyűlés tagja. A nemzeti egység
párt kerületi elnöke, a levente és a tűz
oltó e. elnöke. Történelmi munkássága: a 
Pálosrendről két munkája jelent meg, a
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maiki premontrei prépostság és a Kamal- 
duli remeteség története, római levéltári 
kutatásait a pápai kérvénykönyvek ma
gyar vonatkozású okmányok közlésével 
adta közzé két kötetben, kéziratban a 
győri egyházmegye okmánytára. Szépiro-i 
dalmi mnkássága: a Papné (regény), A 
guanchó kincse (regény), A nagyasszo
nyunk című folyóirat alapítója és két 
éven át szerkesztője, a Gyermek és Ifjú
sági színpad alapítója és öt éven át 
szerkesztője. Több napi és irodalmi lap 
munkatársa.

BRACHT ARTHUR oki. jegyző * 1899- 
szeptember 20-án Sveti-kriszben. Közép
iskoláit Zalaegerszegen, a jegyzői lanfolya- 
mot Szombathelyen 1929-ben , végezte. 
Ugyanez év óta Magyarkereszluron mint 
segédjegyző működik. 1917 december 10- 
én vonult be a 6-ik honv. tüzér ezred
hez, az orosz fronton két Ízben légnyo
mást szenvedett, 1918-ban mint hadapród- 
jelölt tűzmester szerelt le. A II. oszt. vi-̂  
tézségi érem, sebesülési érem, és Károly 
cs. kereszt tulajdonosa. 1930-ban vette 
nőül Erber Ilonkát, akivel való házas
ságából egy fia született.

HORVÁTH JÁNOSNÉ, szül. Bütki Lidia 
oki. községi szülésznő * 1864-ben Zsebe- 
házán, ugyanott végezte iskoláit. A szülé
szeti tanfolyamot 1904-ben Szombathe
lyen fejezte be. Ugyanakkor nyert okle
velet. 1892 óta a község szülésznője, ke
rületéhez tartozik Zsebeháza és Magyar- 
keresztur.

KISS LAJOS hy. igazgató-tanító 1866- 
ban Jobaházán *. Középiskoláit és a ta
nítóképzőt Sopronban végezte 1887-ben. 
Pályáját Kőkútpusztán kezdte, majd Ma- 
gyarkereszturon, mint osztálytanító mű
ködött. 1889-től 1927-ig, amikor, mint 
igazgatótanító nyugalomba vonult. A 
Hangya szövetkezet elnöke, a nemzeti 
egységpárt alelnöke. 1898-ban vette nőül 
Hajnal Karolint, akivel való házasságából 
kilenc gyermeke született.

KOCSIS FERENC vegyeskereskedő * 
1883-ban Magyarkereszturon. Középisko
láit Berlinben és Budapesten végezte, 
majd utána a vaskereskedői szakmát ta
nulta ki, melyben 1902-ben Beleden sza
badult fel. Mint segéd Zalaegerszeg, Ta
polca, Székesfehérvár, Miskolc, Buda

pest, Bécs és Berlinben dolgozott. 1924- 
ben Magyarkereszturon önállósította ma
gát és azóta üzlete nagy felvirágzás
nak örvend. Az orsz. vaskereskedők egye
sületének tagja. 1915-ben a 76-ik gy. ez
redhez vonult be, a szerb, orosz fronton 
harcolt és megsebesülve olasz fogságba 
esett, ahonnan 1919-ben tért haza. Fe
lesége : Kisstar Erzsébet.

KOVÁCS SÁNDOR birtokos »Szilsár
kányban. Iskoláit ugyanott és a gimná
ziumot Sopronban végezte, majd utána 
a mészáros mesterséget tanulta ki, amely
ben 1886-ban Bécsben szabadult fel. Mint 
segéd Bécsben és Grácban dolgozott, majd 
1893-ban a gazdálkodói pályára lépett. 
Eleinte 32, jelenleg 91 holdon gazdálko
dik. A községi képv. t-nek jelenlegi, a 
vármegyei törvényhatóságnak volt tagja. 
Két Ízben volt a község bírája és 20 évig 
tűzoltóparancsnok és a gazdakör elnöke 
is volt. 1895-ben vette nőül Bognár Ka- 
rolinl, házasságukból két fia származott, 
akik közül Árpád az orosz fronton hősi 
halált halt.

LUKÁCS KÁROLY igazgató tanító * 
1880-ban Csepregen. Iskoláit Bükön, a ta
nítóképzőt Madarban végezte. Pályáját 
Süttörön kezdte, majd Rábatamásiban is 
tanított. 1910 óta Magyarkereszuron mű
ködik. Igazgatói 'kinevezését 1914-ben 
nyerte. A Hangya üzletvezetője, az isko- 
lánkivüli népművelés e. vezetője, nem» 
zeti egység pártkerületi titkár, a tej szö
vetkezet könyvelője, községi képviselő. 
Három gyermekes családapa. Felesége: 
Locsmándy Anna. i

MAGYARKERESZTURI HANGYA 
FOGY. SZÖVETKEZET. Alapíttatott 1918- 
ban. Elnöke: Kiss Lajos, ügyvezető el
nöke az alakuláskor dr. Bossányi Árpád, 
jelenleg Lukács Károly, pénztárosa Kiss 

\Lajos, üzletvezető Steiner József, Igaz- 
hatósági tagok: Nagy Péter, Báli Ferenc, 
Lukács Dénes. Tagok iszáma: 350.

MONDSCHEIN JÓZSEF terménykeres
kedő * 1869-ben Magyarkereszturon. Kö
zépiskoláit Sopronban végezte, majd utá
na három évig Sopronban a kereskedelmi 
szakmában dolgozott. Ezután gazdálko
dással kezdett foglalkozni, melyet ma is 
művel jelenleg 56 holdas kát. birtokán. 
1925 óta terménykereskedéssel is fog
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lalkozik. Tagja a gazdakörnek, Felesége: 
Stern Regina. Négy gyermeke van.

POTYONDI DEZSŐ vendéglős * 1903- 
ban Zsebeházán. Iskoláit Magyarkeresztu- 
ron végezte, majd utána pincér és mé
száros mesterséget tanult ki és ezekben 
1920-ban Csornán felszabadult. Mint se
géd Győrben, Sopronban s a balatoni 
fürdőhelyeken működött. 1929-ben Ma- 
gyarkereszturon önállósította magát és 
nagyvendéglőt nyitott.

MESTERHÁZA.

BOGNÁR ISTVÁN gazdálkodó * 1881- 
ben Mesterházán. A gazdálkodást édes
atyja mellett tanulta ki, abban 1919 óta 
önálló 18 holdas birtokán. A községnek 
14 éve közgyámja, volt képv. t. és rk. 
egyházközségi gondnok, a levente e-nek 
pénztárnoka, 10 évig ddsbíró és 28 évig 
önként, tűzoltó.

HETYESSÁ* LAJOS községi bíró * 1890- 
ben Mesterházán régi gazdálkodó család
ból. Gazdálkodással foglalkozik, amelyet 
édesatyja halála óta 30 holdas birtokán 
önállóan művel. 1915—1917-ig katonai
szolgálatot teljesített. A községnek meg
szakítás nélkül bírája, volt h. bírája és 
elöljáró. A tűzoltó e-nél 16 évig volt pa
rancsnok. Felesége: Kasza Ilona. Három 
gyermekük van. A család ősrégi nemesi 
megyei család. Fivére: Sándor 1918-ban 
az orosz fogságban hősi halált halt.

KOTSIS LAJOS uradalmi intéző, oki. 
gazda * 1876-ban Nagygeresden. Közép
iskoláit Kismartonban, a gazdasági aka
démiát Keszthelyen végezte, ahol 1898- 
ban oklevelet szerzett. Pályáját Futakon 
mint segédtiszt kezdte meg, majd 10 évig 
Nagylózson a báró Solymossy urada
lomban működött, ezután két évig Cell- 
dömölk mellett önálló bérlete volt, ekkor 
a mozgósításkor bevonult a 31-ik gy. ez
redhez, az olasz, szerb és orosz frontokon 
harcolt és megsebesült, mint népf. f. 
hadnagy szerelt le. A III. o. katonai ér
demkereszt tulajdonosa. 1919 óta doktor 
Mesterházi Ernő uradalmának intézője. 
Községi képv. t. tag, a levente e. elnöke.. 
Felesége: Mesterházy Ilona. Három gyer
meke van.

MESTERHÁZY SÁMUEL földbirtokos* 
1872-ben ősrégi gazdálkodó családból Mes
terházán. Iskolái elvégzése után a gazdál
kodói pályára lépett és abban 1914 óta 
önálló. Azóta vezeti 75 holdas birtokát. 
A községi képv. t. tagja, az iskolaszék 
gondnoka. Felesége: Wéber Karolin. Négy 
gyermeke van.

NAGY KÁLMÁN gazdálkodó * 1880-ban 
Mesterházán. A gazdálkodást 1904 óta ön
állóan műveli 22 kát. holdas birtokán. 
A községi képv. t-nek és az iskolaszéknek 
tagja. Családja ősrégi nemesi eredetű.

I I MIHÁLYI.

A Kis-Rába mellett módos nép lakik.
A Kis-Rába mellett álmodik ősi kas

télya az 1440. évi sötét éjszakáról, ami
kor alabárdos vitézek kisérte kocsikon 
megérkeztek Esztergomból jövet Bécsbe 
sietve Erzsébet királyné és a Szent Ko
rona.

Többi nemesi kastélyai szép, úri ma
gyar életről beszélnek annak,, aki tud 
beszélni a százados épületekkel.

Egykori, hires vásárainak már csak a 
hire van meg, ezért zsidó lakossága is 
elhagyta Mihályit, csak templomuk be
szél egykori sokaságukról és jólétültröl.

A Vizek Szentjének kétszáz éves, mű
vészi, barokk szobra dús fák koronáitól 
eltakartan mégis őrködik Mihálya né
pének jóléte felett.

A falú közepén meg kell nézni minden 
művelt embernek a kultúrházat, mely a 
világháború után a magyar művelődés 
céljaira épült.

És végig kell mennünk a cenki hársfa
soron, amelynek lombsátora alatt másfél 
századon át olyan sok boldog szív do
bogott.

A falú szélén hatalmas gyár és gazda
sági épületek, amelyekben mostan nem 
lüktet az élet.

Áll a nagy gyár és munkásemberek 
százai várják epedve, mikor búg fel me
gint a gözsipok ,munkára hívó sziré
nája. c . L.

BAROSS JÓZSEF sertéskereskedő * 
1894-ben Mihályiban. Ugyanitt végezte is
koláit is, majd a mészáros szakmát Sop
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ronban tanulta ki s abban 1911-ben sza
badit fel. Mint segéd Sopronban, Po
zsonyban, Sárvárott és Szombathelyen 
működött. A háborúban a 76-os gy. ez
reddel valamennyi fronton 47 hónapig 
szolgálatot töltött s mint őrvezető szerelt 
le. Károly cs. k. tulajdonosa. Leszere
lése után Mihályiban telepedett le. Ser
téskereskedéssel kezdett foglalkozni. E- 
mellett még 36 holdas birtokán gazdál
kodott is. 1‘kolaszéki tag. Felesége: Szűcs 
Jolán.

BAJÄKI LAJOS községi főjegyző * 
1885-ben Devecserben. Középiskoláit Vesz
prémben, a jegyzői tanfolyamot Szom
bathelyen végezte. Működését niint jegy- 
zögyakornok Rábakecölön kezdte meg, 
ugyanitt lett segédjegyzö is, majd Bele
den működött és 1912 augusztusában Mi
hályi nagyközség vezető jegyzőjévé vá
lasztották meg. Azóta megszakítás nélkül 
vezeti a község ügyeit. Működése alatt 
létesült a villanyvilágítás, épült a köz
ségháza, hősök szobra és az apaállat 
istálló. Neki köszönhető, az autóbusz köz
lekedés és a telefon bevetés megvalósu
lása is. A vármegye jegyző egyesületnek 
1927 óta elnöke s ezt megelőzően három 
évig főjegyzője, majd jegyzője volt. A 
község társadalmi életében mint a helyi 
egyesületek agilis vezetője nagy szerepet 
játszik. Önkéntes évét Székesfehérvárott 
a 17-ik gy. ezrednél töltötte, tart. zász
lós. Felesége: Döbrentey Mária. Egy mű- 
egyeiemi hallgató fia van.

BÁLINT GYULA községi irodiszt * 
1901-ben Mihályin. Középiskoláit Kapu- 
vám't é Gxőrött végezte, majd a közigaz 
gatási pályára lépett s mint kisegítő 
kezdte meg működését Mihályiban. 1922 
május 3-án választották meg irodatisztté. 
Az ipartestütet, tűzoltótestület és legény- 
egylet jegyzője. Felesége: Taródi Amália. 
Két gyermekük van.

FÜZY JÓZSEF ipartestületi elnök, bor
bély és fodrászmester * 1887-ben Bele
den. Iparában ugyanott 1905-ben szaba-i 
dúlt fel és mint segéd Sopronban, Kő
szegen és Szombathelyen működött s 
1912-ben Mihályiban nyitotta meg üzle
tét. Igen tekintélyes polgára a községnek.' 
Az ipartestület elnöke. A világháborúban 
a 13-ik honv. gy. ezrednél az orosz fronv

ton harcolt, majd három évig orosz fog
ságban volt s mint tizedes szerelt le. 
Felesége: Eőrsy Karolina.

HORVÁTH JÓZSEF gazdálkodó » 1864- 
ben Beleden. Középiskoláit Kismartonban 
végezte, majd a molnárságban Beleden 
szabadult fel, ahol 10 évig önálló malma 
volt. 12 évvel ezelőtt telepedett le ML 
hályiban, ahol 38 holdas birtokán gaz
dálkodik. Az OKH alelnöke. Felesége: 
Rajcs Júlia. Két gyermeke van. Pál fia 
pedig az olasz fronton hősi halált halt 
zászlósi rangban.

ILLÉS SÁNDOR sertéskereskedő * 1898- 
ban Mihályiban. Ugyanitt végezte isko
láit, majd kitanulta a mészáros szakmát 
és 1915-ben szabadult fel. 1916-ban be
vonult a 76-ik gy. ezredhez és az orosz, 
oláh, olasz frontokon, majd Ukrajnában! 
harcolt és megsebesült. 1919-től 1921-ig 
a nemzeti hadseregnél teljesített szolgá
latot. Leszerelése után sertéskereskedéssel 
kezdett foglalkozni, melyet ma is űz. Fe
lesége: Kovács Eszter. Két leánygyerme
kük van.

jobbaházi GYÖRY MIKLÓS földbirto
kos, csász. és kir. kamarás * 1866-ban 
Mihályiban. Középiskoláit a bécsi Teré- 
siumban végezte, majd katonai pályára 
lépve 1898-ig a hadseregnél teljesítet# 
szolgálatot. Ekkor mint huszárkapitány 
lépett ki a tisztikarból és azóta mihályii 
családi birtokukon gazdálkodással foglal
kozik. A háború alatt ismét bevonult és 
az összeomlásig teljesített szolgálatot. A 
birtok két részre van osztva, 500—500 
holdra, másik tulajdonosa Dőry József. 
Tagja a várm. törvh. b-nak, a kaszinó
nak elnöke és résztvesz számtalan egye
sület munkásságában. Kastélyuk arról 
nevezetes, hogy 1460-ban a magyar szent 
korona ott volt elrejtve. Családjuk ne
messége 1160-ig vezethető vissza.

KISFALUDY DEZSŐ gazdálkodó * 1884- 
ben Mihályiban. Gazdálkodással foglalko
zik, amelyben 1913-ban lett önálló és je
lenleg 42 holdas birtokát vezeti. A köz
ség egyik legteldntélyesebb polgára, aki 
három évig volt bíró, 12 évig elöljáró éá 
jelenleg is a községi képv. t. és az iskola
szék tagja. Felesége: Pongrác Anna. Két 
fia van.

KISFALUDY JÁNOS gazdálkodó * 1887-
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ben Fertőszentmiklóson. 1908 óta önál
lóan <>azíiálkoclik 20 holdas birtokán. Volt 
községi elöljáró. A háborúban a 76-os 
gy. ezreddel az orosz, olasz, oláh és szerb 
frontokon harcolt. Megsebesült. Az I. és 
II. oszt. bronz vitézség! érmek és a Ká
roly cs. k. tulajdonosa. Felesége: Lipko- 
vics Anna. Négy gyermeke van. Felesé
gének öccse néhai Lipkovics Károly 
jegyző, mint hadapród a 76-ik gy. ez- 
ben az orosz fronton halt hősi halált.

KLEMM IMRE mészáros és vendéglős
* 1906-ban Babóton. Polgárit Kapuvárotl 
végzett, majd a mészárosiparban Sopron
ban 1923-ban szabadult fel, a vendéglős 
szakmát pedig szüleitől sajátította el. Mint 
segéd Mosonban, Budapesten, Németor
szágban, Kapuvárott és Mihályiban dol
gozott. 1931-ben lett önálló s azóta ve
zeti a saját tulajdonát képező mihályii 
nagyvendéglöt. A gazdakör, az iparoskör, 
és ipartestület helyiségei is vendéglőjé
ben vannak. Az iparoskör tagja. Felesé
ge: Mittendorfer Anna. Egy gyermekük 
van.

KOVÁCS DÉNES községi bíró * 1878- 
ban Mihályiban. Gazdálkodással foglal
kozik 40 holdas földbirtokán, amelyet 
az utóbbi években 56 holdra növelt. Rég
óta résztvesz a község vezetésében és je
lenleg a bírói tisztséget tölti be. 1914- 
ben bevonult a ,13-ik népf. gy. ezredhez 
és az orosz fronton küzdött. Feleségei 
Pintér Julianna. Három gyermeke van. 
A gazdarornek hosszú évekig pénztárosa 
és a tűzoltó t-nek 2 évtizedig parancsno
ka volt.

KREUTZ WALDEMAR gyógyszerész * 
1894-ben Temesmárán. Középiskoláit Sop
ronban, egyetemi tanulmányait Budapes
ten fejezte be, és 1920-ban nyerte gyógy
szerészi diplomáját. Mint gyakornok ML 
hályiban édesatyja mellett működött és 
1920 óta vezeti önállóan az 1897-ben ala
pított «Angyal» gyógyszertárat.

MARICS LAJOS közgyám, gazdálkodó
* 1882-ben Mihályiban. .Gazdálkodással 
foglalkozik 20 holdas birtokán, amelyet 
szorgalmával 28 holdra növelt. A 13-ik 
honv. gy. ezreddel harcolt s Przemyslnél 
fogságba esett. 1918-ban mint tizedes tért 
haza. Tekintélyes polgára a községnek, 
több Ízben volt képv. t. tag. Jelenleg köz

ségi közgyáni. A vadásztársaság tagja. Fe
lesége: Pintér Karolin. Három gyermeke 
van, akik közül Mihály fia jegyzőgyakor
nok.

NÄNIK PÉTER ev. tanító * 1886 nov. 
17-én Győrött. Középiskoláit ugyanott, a 
tanítóképzőt Sopronban végezte. Tanítói 
oklevelet 1908-ban nyert. Működését mint 
h. tanító Nagygerezsden kezdte meg, majd 
a pápai áll. tanítóképzőbe mint nevelő és 
Tapolcafőn mint rendes Jani tó 16 évig 
rjiíi'-:ö>;öl! 1926 okt. Lén került Mihályiba 
s azóta megszakítás nélkül itt folytatja 
l>edagógiai munkásságát. A kaszinó pénz
tárosa, az OKH igazgatósági tagja és a 
népm. e. előadója. .Felesége: Vikár Jo
lán. Két gyermeke van.

PATKÓ JÁNOS ny. csendőrtiszthelyet
tes * 1869-ben a somogymegyei Patza 
községben. Előbb gazdálkodott, majd be- 
bonult a 19-ik honv. gy. ezredhez és ka
tonai éveit leszolgálva ,a csendőrséghez 
minősíttette át magát, amelynek kötelé
kében 30 évig állott. 1924-ben csendőr- 
tiszthelyettesi rangban nyugalomba vo
nult. A világháború alatt frontszolgálatot 
teljesített. A szolgálati érdemkereszt, az 
50 és 60 éves jubileumi érem és a hábo
rús emlékérem tulajdonosa. Nyugalom- 
bavonulása óta Mihályiban 18 holdas 
birtokán gazdálkodik. A nemzeti egység 
pártjának vezető titkára, volt levente
oktató és az OKH ig. tagja. Felesége: 
Pintér Erzsébet. Két leánya és egy taní
tó fia van.

SANDY GYULA földbirtokos ♦ 1877-ben 
Mihályiban. Előbb Budapesten fa- és 
szénkereskedést nyitott, majd 10 év múl
va visszatért szülőfalujába, ahol 50 hol
das földbirtokot vásárolt, mélyet szor
galmával 60 holdra növelt. Különöseit 
nagy súlyt helyez az állattenyésztésre. 
Hosszú ideig volt községi pénztárnok és 
régóta tagja a községi képv. t-nek. Az 
ev. iskolaszék alelnöke. felesége: Lcot 
gyei Terézia. Egy leányuk van.

SZENT VINCE-RENDI IRGALMAS NÖ̂  
VÉREK ZÁRDÁJA, Mihályi. 1887-hen épült 
a zárda régi épülete, amelyet lebontot
tak és 1910-ben építettek fel újra. A zár
dában foglal helyet az első és második 
osztályú fiú- és leányiskola, és az óvóda 
is, A tanulók száma évenként 110—120*
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Az óvódáé 80. Két tanitónővér és egy 
óvónővér látja el a tanítás munkáját. Az 
irgalmas nővérek alapítványi iskola,; 
mely teljesen független a plébániától és 
önálló kezelésben áll. Igazgatója: dr. Ot-i 
vös Lajos plébános. ,1933 óta a zárda fő
nöknője Takács Maliid főnökasszony.

TÓTH JÓZSEF mészárosmester * 1896- 
ban Ujkéren. A mészárosszakmában 1913- 
ban Robonoon szabadult Jel és Sopron-* 
ban, Lövőn és Csepregen segédeskedett. 
1926-ban Nemeskéren, 1932-ben pedig Mi-* 
bályiban lett önálló .mészárosmester. A 
háborúban a 31-ik gy. ezreddel az orosz 
és olasz frontokon .harcolt és megsebe
sült. Felesége: Horváth Ágnes.. Két gyer
mekük van.

TÖMBÖK GYULA gazdálkodó .* 1877- 
ben Mihályiban. Gazdálkodással foglal
kozik 29 holdas birtokán. A községnek 
igen tekintélyes polgára, aki 1925 óta 
tagja a képv. l-nek s ezt megelőzően elöl
járó volt. Felesége: Bognár Lidia. Három 
gyermeke van.

VARGA DEZSŐ vendéglős és mészáros 
* 1908-ban Vaszaron. Iskoláit Budapesten 
és Győrben végezte, majd öt középiskola 
után az ipari pályára lépett és a mészá
ros és hentesszakmában Sopronban, a 
vendéglős iparban pedig Mihályiban sza
badult fel. Mint .segéd Sopronban, Vesz
prémben, Devecseren, Balatonalmádin fej
lesztette szaktudását. 1931-ben Mihályiban 
vendéglőt és mészáros üzletet nyitott. 
Az ipartestület tagja.

VIDA BÉLA m. kir. postamester * 1871- 
ben Mihályiban. Középiskoláit Sopronban 
végezte, majd a vasútnál három évig 
teljesített szolgálatot. 1900-ban lépett a 
posta kötelékébe. Mihályiban kezdte meg 
működését. 1903-ban tett postamesteri 
vizsgát és 1910 óta a mihályii postames
teri hivatal vezetője.

NAGYCENK.

Nagycenk, Magyarország újkori törté
netének annyira jelentős helye, már a 
kő korban emberlakta telep volt. Idevo
natkozó emlékek a soproni múzeumban 
láthatók. Római kori leletei már a leg
első magyar újságban, a Magyar Hír
mondóban szerepelnek.

A középkorban a mai Nagycenk né
ven ismert kiterjedt ,helység egyidőben 
több birtokos kezén .lévén,különböző ne
vek alatt szerepel. 1243-ban szerepel a 
Chenke nevű birtok, melyet IV. Béla Si
mon ispánnak adományoz. Csánky De
zső nagy történetföldrajzi munkájában, 
így jelentkeztek időrendben az elnevezé
sek: 1281-ben Tótchynak, talán még a 
honfoglalás idejéből megmaradt tótnyelvű 
kis telep nyomán. 1291-ben csak így: 
Zenk, minden jelző nélkül. 1359-ben és 
1377-ben mint Gödörcenk (Gudurzenk) az 
Ikva mellett a fraknói grófok birtokában. 
Ez időpontok közt 1366-ban, mint Dá-í 
niel Zenky a Pók nemzetség kezén. 1424- 
ben szerzik meg nagy részét a Kanizsai
ak és itt birtokuk Sopron felé eső hatá
rán vámot létesítenek. 1429-ben ennek 
jeleképen megjelenik a Vámoschynk el
nevezés. Csánky megjegyzi, hogy 1476- 
ban ezt a birtokot a Kanizsaiak elzálogo
sították Csupor Demeter .győri püspök 
nek.

Dr. Házy okiratgyüjteményében már 
1335-ben említik Cenket és pedig az alig
hanem az elnémetesített Zignkend for
mában, míg 1465-től fogva a mai ismert 
Zinkendorf jelentkezik. A soproni okleve
lek még egy Dürren-Zinkendorfot is hoz
nak 1530-ban.

A Kanizsaiak jogutóda itt is a Nádas- 
dy-család. Ferenc gróf 1647-ben a Sze- 
gedy-családnak adja zálogba, ettől a Ná- 
dasdy halála után Draschkovitch Mik
lós gróftól szerezte meg a többi volt 
Kanizsai-Nádasdy birtokkal együtt Szé
chenyi György érsek. Egyik rokona szá
mára adja át majorral égyütt ezt az ú. 
nevezett Dávodcenket, mely a mai köz
nyelven is szereplő Kiscenkkel azonos. 
És ettől a rokontól szerzi meg a szépiáid 
Széchenyi György a maga számára.

A szomszédos, Nagycenk nevű falurész
ben kisebb nemesi családok laktak, me
lyek kurucérzelműek voltak és II. Rákó
czi Ferenc felkelése idején nyilván sok 
borsot törtek a császárpárti Széchenyiek 
orra alá. A dávidcenki major csak akkor 
emelkedett nagyobb jelentőségre, mikor 
Széchenyi Antal, az első gróf unokája  ̂
a cenki uradalmat átvette és nejével, aki 
mostohaanyjának nővére volt, névszerinti
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Barkóczy Zsuzsanna, be js költözött a 
kis majorba. 1758-ban történik ez s még 
abban az évben kezdetét veszi a ház át
építése kastéllyá.

Széchenyi Antal, aki egyébként a kóp- 
házi templomnak is újjáépítője, korán 
és fiúutódok nélkül halt el. Szép sírem
léke díszíti a soproni bencéstemplomot. 
Utóda, gróf Széchenyi Ferenc a szép 
cenki barokkpalotát tudományos kin
csekkel töltötte meg. Vályi András le
xikonja Magyarországról 1796-ban négy 
dologra hívja fel itt a figyelmet: könyvek 
és kéziratok, hatezer térkép, magyar és 
erdélyi pénzek, ásványtár. A század for
dulóját Cenk uj kastéllyal köszönti.

A műkincsek sorát Canovának és a 
német Daneckernek művei gazdagították 
alatta. A Széchenyiek azonban inkább a 
tudomány őrhelyévé kívánták tenni cenki 
kastélyukat és különösen Széchenyi Bé
la gróf jóvoltából vált a kastély hatalmas 
tudományos múzeummá és ezen a réven 
az egész világ tudományos világa előtt 
ismeretessé.

Kis dombon áll a nagycenki templom. 
Elődje már a középkorban ismeretes egy 
1326-ból való említés révén. Ekkor a 
Mindenszentek tiszteletére készült. Ide
való plébánosról pedig 1493-ban emléke
zik meg oklevél. A Nádasdyak hatása 
alatt mindkét Cenk hamar protestáns 
lett, Payr professzor adatai szerint 1591- 
ben már lutheránus lelkész prédikál itt 
és pedig Zwonarich Mihály, ki az egy
háztörténelem egyik Idmagasló egyéni
sége ez időben. Utóda Kis Bertalan, a 
későbbi püspök, neves papnemzetség 
megalapítója. A Nádasdy-rezidencia Ke- 
reszturott lévén, annak fénye ide is át
terjedt: az 1631-es püspöki látogatás ezüst 
kelyhet, kék fonállal szőtt hímes abroszt 
talál a szsózéken és az oltáron «nyomta
tott bőrt». Mikor Nádasdy Ferenc áttért 
a katholikus hitre, egy darabig még! 
megmaradt a protestáns világ: 1659-ben 
mégis katholikus szokás szerint a Min
denszenteknek való oltárképe is. 1660- 
ban azután végleg megszűnt az újhit'. 
A katholikus püspöki látogatások egyes 
érdekesebb adatai a következő korsza
kokból főleg ezek: 1676-ban bencés a pap, 
1714-ben faragott kőből való a szószék.

ami arra vall, hogy régebbi lehet, mert 
ezidőben már inkább faszószéket alkal
maztak. 1766-ban kriptáról tesz említést 
a püspöki látogató. (E jegyzőkönyvnek 
alapján Vanyó és Csóka bencések álta
lános történeti munkákat írtak megyénk
ről).

Jóllehet kastélyuk szomszédságában áll 
a templom, a 19. században nem törőd
tek vele a Széchenyi grófok, sőt any- 
nyira rossz karba került már, hogy a 
megyéspüspök. Simor János, rosszalását 
fejezte ki 1859-ben a láttán. Ekkor si
került végre Tolnay Antal plébánosnak 
a döblingi tébolydában lévő pátronusli 
annyira megindítani, hogy nem a temp- 
kijavítására, hanem lebontására és telje
sen újnak építésére határozta el magát. 
Halála ugyan megakadályozta benne,) 
hogy az építését is irányítsa, így is azon
ban akarata érvényesült az építész Id 
választásában. Ez nem volt más, mint 
Ybl Miklós, aki a budapesti Szt. István- 
templomot befejezte és sok egyéb jeles 
épület mellett az Operaházat is építette, 
így került Széchenyi István jóvoltából 
Pollák és Hild mellett harmadikként Ybl, 
mint korának legkiválóbb építésze, 
Cenkre.

Nagycenk területén több kőszobor áll, 
némelyik igen rossz karban. A templom 
alján sablonos nepomuki Szt. János, a 
18. századból. Ugyanez a szent a sport
telep közelében igen csinos, széles tal
pazaton, melyet csigák fognak össze, s 
melyen kagylós dísz van, Mária Terézia 
korából való. A vele szemben álló szobor 
talapzata egyszerűbb, a főalak valame
lyik női szent lábánál két oroszlánnal 
A templom közelében érdekes szobor 
áll, talapzatán rokokó keret, a pillér 
törzse lent és fent hajlított, rajta Krisz
tus kínzószerei. A koronázó csoport Má
ria, fia holttestével az ölében. A kinzó- 
szerek motívuma így vándorol a 17. szá
zad derekától fogva a Vulka völgyéből 
át Hegykőn, Balfon át ekként változik 
át rokokó díszítő motívummá. A major 
előtt magas, kockás talapzat felett má
sodik, csigákkal szegélyezett talapzat, 
ezen kicsi oszlop, melynek fejezetét la
pos akantuszlevelek veszik körül, felette 
az Ég királynője. A 18-ik század végéről
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való. Végül a főtéren oszlop aljában Szt. 
Sebestyén és Flórián, az oszlopfő ván- 
kosszeríí, angyalfejekkel tömött, felette 
az Ég királynője.

Nagycenk főterén jelentős világi szo
bor: Széchenyi István bronzbaöntött kép
mása Stróbl Alajostól (1897), a teme
tőben a hősi halált halt Széchenyi Ala
jos gróf emléke Kisfalud! Strobl Zsigi 
mondtól. Csak terméseztes, hogy ha a 
falu Pollákon, Yblen és a Stroblokon át 
mindig lépést tartott a nagy művészet
tel, a vasútállomás is modern felfogást 
mutat. A győri vasúton átfutó utas azon
nal megérzi, hogy jelentős helyre ér
kezett a vonat. Székely ház módjára 
alakított állomás, virággal, Széchenyi 
egyik jelmondatával, és csinos, modern 
festménnyel (vitéz namszlaui Neszty 
Egonná, Haich Böske műve) ékes.

Dr. Csatkay Endre.

BÁCSI JULIANNA III. oszt, maav. kir. 
postamestCT a veszprémmegyei Lovász- 
patonán született. Középiskoláit Pápán 
végezte. Postamesteri vizsgáját Sopron
ban tette le. Pályáját Nagyvázsonyban 
kezdte meg. 1924 óta pedig a nagycenki 
postamesteri hivatalt vezeti.

BENE MIHÁLY a Hangya elnöke * 
1851-ben Nagycenken, ahol atyja kilenc 
évig volt a község bírája, a gazdálko
dást atyja birtokán tanulta ki, majd an
nak halála óta önállóan vezeti 28 holdas 
birtokát. Községének volt képv. testü
leti és iskolaszéki tagja, a Hangya fogy. 
szöv. egyik alapítója és 1911 óla ig. 
tagja. 1928-ban elnökké választották. A 
kommunizmus alatt hazafias magatartása 
miatt Sopronba hurcolták, ahol letar-̂  
tóztatták. Felesége: Kő Mária, öt gyerme
ke van, akik közül a legidősebb: István, 
Győrött pap.

BILITZ GYULA^vsjjdéglős * 1890-ben( 
Sopronnyéken. Középiskoláit Sopronbani 
és Kapuváron végezte, majd a mészá
rosmesterségben felszabadult és 1925- 
ben Nagycenken vendéglőt nyitott. A vi
lágháborúban a 18-ik honv. gy. ezreddel 
az orosz és olasz fronton harcolt. Három 
Ízben megsebesült és mint tizedes sze
relt le. Kitüntetései: II. o. ezüst vit. é., 
bronz vit. é., II. o. vöröskereszt emléké.j

Károly cs. k. Mostohabátyja: Blázovils 
János hősi halált halt. Felesége: Szipko- 
vits Hedvig. Nagycenken való letelepe
dése óta résztvesz községe társadalmi 
életében, az iparoskör elnöke, az egysY 
gespárt titkára s a frontharcos szövet

i g  tagja.
^»BÚJTOK KÁROLY‘rnagy. kir. csendőr^ 
Itiszthelyett^ 1877-ben a veszprémme- 
^gyéU^ágySamond községben, ahol isko
láit is végezte. 1898-ban a 17-ik honv. 
gy. ezredtől belépett a magy. kir. csend
őrség kötelékébe és azóta a csendőrség
nél teljesít szolgálatot. 1913-ban lett őrs
parancsnok, a háborúban mint őrspa
rancsnok a román fronton harcolt. 1926 
óta a nagycenki csendőrőrs vezetője, 
több szolgálati érem és számos dicsérő 
oklevél tulajdonosa. Két gyermekes csa- 
láí^pa. Felesége: Róth Anna.

"' ĵ^ é̂z CENKI JÓZSEF gazdálkodó * 1895 
sze^m ber 12-én Nagycenken. Édesalyja 
Pölícz Vencel 36 évig törvh. útkaparó volt. 
Iskoláit ugyanitt végezte és ma 20 holdas 
birtokán gazdálkodik. 1915-ben a 76-ik 
gy. ezreddel az orosz, olasz, oláh, szerb 
és albán harcokban vett részt s végig
küzdve a háborút két Ízben megsebesülve 
mint őrvezető szerelt le. Kitüntetései:. 
I. és II. o. ezüst vitézség! érem, bronz vi
tézség! érem. Károly cs. k., sebesülési 
és a német érdemérem, valamint a há
borús emlékérem. Folyamatban van az 
arany vitézség! éremnek az elismerése. 
1923-ban avatták vitézzé, volt leventeok
tató, a tűzoltó t. parancsnoka, a polgári 
lövészegylet és a frontharcos szövetség 
tagja. Felesége: Csetkovics Anna, akinek 
néhai atyja: Csetkovics Pál, az orosz 
harctéren halt hősi halált. Egy fia van. 

\ y  DÓMJÁN FERENC, gróf Széchenyi Ber
talan uradalmi kastélyának gondnoka,  * 
1890 aug. 17-én Sárszentmihaí^n, Siol 
iskoláit is végezte. 1908-ban gróf Zichy 
Jenőné szolgálatába lépett, majd a há
ború kitörésekor bevonult a 10-es közös 
huszárezredhez, amellyel az orosz és 
olasz fronton végigküzdötte a háborút. 
Egy Ízben megsebesült s több kitüntetés 
tulajdonosa. 1930-ban került a gróf Szé
chenyi Bertalan-féle uradalomhoz, amely
nél mint gondnok van alkalmazásban.

FEKETE JÓZSEF gazdálkodó, törvh. b.
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tag, * 1882-ben Nagycenken. Iskoláit is 
itt végezte, majd édesatyja birtokán, ké
sőbb pedig önállóan gazdálkodott. Köz
ségi képv. és megyei törvh. tag. A 18- 
as honvédokkal az orosz fronton harcolt; 
kétszer megsebesült és mint szakaszve» 
zetö szerelt le. Felesége: Horváth Terézia  ̂
akivel való házasságából hét gyermeke 
született.

Özv. HOFFNER JÓZSEFNÉ, szül. Szeli- 
czey Zsófia, oki, szülésznő * 1886-ban 
Nagycenken. A bábaképző' tanfolyamon 
Szombathelyen végezte és 1921-ben nyer
te oklevelét. 1923 óta Nagyvenk községi 
szülésznője. Férje; néhai Hoffner József 
1914-ben az orosz fronton hősi halált 

í halt. Három gyermeke van.
HORVÁTH JÁNOS _községi bíró * 1889 

aug. 20-án Nagycenken” iskolái után édes
atyja: néhai Horváth Gyula volt községi 
elöljáró birtokán tanulta ki a gazdálko
dást és annak halála óta önálló gazda. 
1914-ben a 76-ik közös gy. ezrednél, az 
orosz fronton küzdött és mint tizedes 
szerelt le. Egy Ízben megsebesült. Három' 
évig Récsben mint felügyelő altiszt tel
jesített szolgálatot. A Károly cs. k. és 
a sebesülési érem 'tulajdonosa-. 1926-tól 
vesz részt a község vezetésében mint előK 
járó, 1932 óta pedig községének bírája, 
A gazdakör pénztárosa, a Hangya felü
gyelőbizottságának tagja, iskolagondnok. 
Felesége: Horváth Mária, akivel való há
zasságából négy gyermeke született.

' HORVÁTH PÉTER községi Jőjegyzö_* 
1874-ben Vitnyéden. Középiskolai tanul4 
mányait Sopronban végezte. Közigazgatási 
pályáját Nagylózson kezdte meg, onnan 
Mosonszentmiklósra került, majd 1909- 
ben Cenken vezető főjegyzői állást kapott 
Azóta működik ott és tevékeny részt vesz 
valamennyi helyi szociális, kulturális 
egylet megalapításában és vezetőségé
ben. Hat gyermekes családapa. Felesége: 

. Pótza Róza.
Néhai KARLOVITZ József m. kir. d o s - 

Átamesler * 1854 novemberében Szombat
helyen. Ugyanott végezte középiskoláit, 
majd utána a m. kir. posta szolgálatába 
lépett ,és a postamesteri vizsga letétele 
után Csepregen kilenc évig vezette a pos
tahivatalt, majd Veszprémben és Nagj^ 
cenken működött mint kinevezett pos

tamester. 47 évi szolgálat után vonult 
nyugalomba és 1933 szeptemberében halt 
meg. Özvegye Nagycenken él, ahol férjo 
a leghosszabb időt töltötte.
/  KEGLOVICH RICHÁRD malomtulajdo- 

-  nos, * 1906-ban Kőszegen. Középisko^ 
Iáit Sopronban végezte, majd a molnár
mesterséget tanulta ki és mint segéd Sop
ronban dolgozott. 1929-ben került Nagy- 
cenkre, ahol átvette az 1895-ben létesült 
malmot, amely szivógázmotorral teljesen 
modernül van berendezve s napi 40 mm 
a teljesítőképessége. Az ipartestület és 
az egységespárt elnöke. Felesége: Kovács 
Julia. Két gyermekük van.

A KOLOSZÁR JÁNOS GySEV. állomáski- 
adóőr 1878-ban Szécsényben. Iskolái 

"eivigzése után a vasút szolgálatába lé-< 
pett s először Sopronkeresztesen, majd 
Kapuváron és 1914-től a nagycenk-hideg- 
ségi állomáson mint vasúti állomáskiadó
őr teljesített szolgálatot. Békében a 70-os 
gy. ezrednél katonáskodott. Felesége. 
Kiss Ilona. Három gyermekük van. Fe
leségének bátyja: Kiss István, az orosz 
fronton hősi halált halt.

Kö LAJOS jzazdálkodá * 1871-ben Nagy
cenken. Atyja, néhai Kö' József 30 éven 
át templomatya volt és püspöki kitün
tetésben részesült. Annak halála óta ön
álló gazda. A gazdakör tagja, 12 évig 
elöljáró és 8 évig pénztáros volt. Felesé
ge: Miledetz Mária, hat gyermekük van. 
Testvérének fia: Filátz Jenő, az olasz 
fronton mint tartalékos .zászlós hősi ha
lált halt.

I.UIF FERENC gazdálkodó, leventeok
tató * 1909-ben Nagycenken. Iskolái után 
gazdálkodással foglalkozott, majd 1929- 
ben Sopronban elvégezte a leventeoktatói) 
tanfolyamot s azóta leventeoktató. E té
ren szerzett érdemei elismeréséül 1932- 

\ ben az OTT-tól elismerésben részesült) 
, • LUIF JÓZSEF n̂y. vasutas, községi 

pénztárnok ♦ 1863-ban Zsirán. Ugyanott 
végezte iskoláit, majd a déli vasút szoL 
gálatába lépett, amelynek kötelékében 31 
évet töltött. Ebből Tormáspusztán 27 
évig volt. 1924-ben vonult nyugalomba 
és 1933-ban Nagycenken községi pénztá
rossá választották. Felesége: néhai Filácz 
Ágnes, akivel való házasságából hét gyer
meke született, akik közül a legidősebb
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vitéz Tölgyes József tanító, mint tartalé
kos főhadnagy szerelt le, Antal fia pe
dig, aki jelenleg Budapesten rendőrfel- 
ügyelőh., szintén résztvett a világháború
ban.

Ifj. MAGYAR MIHÁLY gazdálkodó, köz  ̂
ségi közgyám * 1888 szeptember 25-én 
Nagycenken, ahol atyja, aki jelenleg is 
él, a községnek 25 éven át bírája volt 
és a község fejlesztése terén elért érdemei 
elismeréséül idősbb Magyar Mihály 1925- 
ben - a kormányzótól az V. osztályú pol
gári érdemkeresztet kapta: a zöld sza
lagon. Volt megye b. tag. Fia atyja nyom
dokain haladva szintén résztvesz községe 
vezetésében, amelynek közgyámja, a gaz
dakör és frontharcos szöv. tagja. Részt
vett a világháborúban a 76-os gy. ezred
del; az orosz fronton tüdőlövést kapott és 
mint segédszolgálatos Bécsbe nyert be
osztást. őrsvezetői rangban szerelt le. Fe
lesége: Lex Terézia. Három gyermekük 
van.

Özv. MOHL MIHÁLYNÉ, szül. Mühl 
Emilia fűszer- és vegyeskereskedő. Né
hai férje rios^btnliklówn * TSBl-ben. 
Iskoláit Sopronban, a mészárosipart Po
zsonyban tanulta ki. 1891-ben nyitotta 
meg üzletét Nagycenken, ahol 1932-ben 
halt meg. Férje halála óta ő vezeti az 
üzletet. Két gyermekük van.

Dr. NAGY JÁNOS 1897-ben
a vasmegyei Boba községben. Középis
koláit Felsőlövőn, egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte, ahol 1923-ban az 
orvostudományok doktorává avatták. 
Nagycenken 1928 óta mint körorvos mű
ködik.
^  Vitéz NAGYCENKI EMIL ny. mag;  ̂
kir. honvéd főszámvevő * 1884’ június 
14-én Nagycenken. Középiskoláit Sopron
ban végezte, majd 1906-ban bevonult a 
cs. és kir. 76-ik gy. ezredhez. Elvégezte 
az altiszti továbbképzőt, a géppuskás 
tanfolyamot és aktiváltatta magát. 1910- 
ben őrmesteri rangot nyert, majd a há
ború kitörésekor az orosz és oláh fron
ton harcolt és szúrt sebbel oláh fogság
ba került, ahonnan 1918-ban tért haza. 
Kitüntetései: I. és II. oszt. ezüst vit. é.. 
Károly cs. k., sebesülési és háborús em
lékérem, több szolgálati kereszt és bé
kebeli emlékérmek, valamint kitüntető

oklevelek tulajdonosa. Több ízben fel
terjesztették az arany vitézség! éremre 
is. 1924-ben avatták vitézzé s 1927-ben, 
mint első osztályú főszámvevő ment nyu
galomba. A leventék főoktatója, a pol
gári lövészegylet kapitánya, volt tűzoltó- 
parancsnok. Felesége: Trencsér Terézia. 
Egy fia van.

' NÉMETH JÓZSEF gyógyszerész * 1891- 
ben a vasmegyei Sárváron. Középiskoláit 
Esztergomban, egyetemi tanulmányait Bu
dapesten fejezte be. Gyógyszerészi dip
lomáját 1913-ban szerezte. A világhábo
rú alatt mint gyógyszerész az olasz fron
ton volt és mint tartalékos hadnagy sze
relt le. 1919-ben vette át az 1871 óta 
fennálló «Magyar korona» gyógyszertárat 
Nagycenken. A levente egyesület, front
harcos szövetség és nemzeti egységpárt 
elnöke, a tűzoltótestület főparancsnoka, 
a polgári lövészegylet alapítója, választott 
községi képv. Felesége: Jobs Katalin. 
Egy gyermekük van.

RAGATS LAJOS gazdálkodó * 1882 máj. 
24-én Nagycenken. Iskoláit ott járta, majd 
gazdálkodni kezdett. Utána bevonult a 
9-es közös huszárezredhez és mint tá
bori csendőr szolgált a háborúban, őr
mesteri rangban szerelt le. A község po
litikai életében 20 éve vesz részt. Volt 
virilis képviselőtestületi tag, a Hangya 
elnöke és igazgatósági tagja, a polgári 
lövészegylet, gazdakör, OKH igazgatósá
ga és iskolaszék tagja. Felesége: Bene 
Mária, akivel való házasságából öt gyer
meke született. A kommun alatt hazafias 
magatartása miatt elfogták és bántalmaz-

plébános, pá- 
kormányfő- 

tanácsos * 1856-ban Bodonhelyen. Kö
zépiskoláit Sopronban és Győrött végez
te, ahol teológiai tanulmányait is foly
tatta és ugyanott szentelték pappá 1880- 
ban. Papi pályájának első állomáshelye 
Kisbér volt, ahol egy évig mint káplán 
működött, innen Széplakra, majd Bo- 
gyoszlóra ment, ahol 1890-ig teljesített 
papi funkciót. Ezután rövid ideig Csep- 
regen volt káplán, majd Hidegségen lett 
plébános, mely tisztséget 1926-ig töltötte 
be. Azóta Nagycenk község plébánosa. 
Papi pályájának eredményei többek kö-

9
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zött: Bogyoszlón a Hitelszövetkezet meg
alakítása, Hidegségen a szövetkezet veze
tése és ugyanitt az uradalomtól 63 hold 
földet szerzett a gazdaközönségnek. Fer
tőhomokon nevéhez fűződik az 1901-ben 
ben felszentelt templom építése, Nagy- 
oenken a leventepálya létesítése, a le
venteház felépítése és nagy szerepe van 
még a kultúrház, iskola, óvóda s az apá
cakolostor felépítésének megvalósítása 
körül. Nagy érdemei elismeréséül a kor
mányzó magy. kir. kormányfőtanácsossá, 
a pápa őszentsége pápai titkos kamarás
sá nevezte ki. Évek óta több cikluson át 
tagja a megyei törvh-nak és elnöke a 
soproni járás adófelszólaló bizottságának.

hosszúaszói özv. PÉNTEK IGNÁCNÉ, 
szül. Lubini Eleonóra, ny. m. kir. pos
ta- és távirda főellenőr özvegye. Néhai 
férje 1865-ben * Krasznán. Középiskolai 
tanulmányait Szilácssomlyón, majd a 
technológiai szaktanfolyamot a budapes
ti és kolozsvári egyetemeken végezte. A 
kolozsvári vízművek megépítésénél mű
ködött mint műszaki ellenőrző, onnan a 
budapesti posta- és távirdaigazgatóságl- 
hoz mint a műszaki osztály főellenőre 
került. 1929-ben ment nyugalomba és ez
után Nagyoenken telepedtek le, ahol 
1933 márc. 6-án hunyt el. Házasságukból 
egy leány és két fiú született, utóbbiak: 
László mint zászlós és Jenő, mint hadap
ród az orosz fronton haltak hősi halált.

SIMON FOLÖP m. kir. dohányárus * 
1878-ban Nagycenken régi gazdálkodó 
családból. Iskolái elvégzése után ő is 
gazdálkodott, majd a 18-as honvédokkal 
az orosz frontra került, ahol a kárpáti 
harcokban mindkét lába lefagyott, úgy, 
hos^ amputálni kellett. lOQo/o-os rokkant. 
1917-ben nyerte a trafikengedélyt. A hely
beli frontharcos szövetség tagja. Fele
sége: Piszniger Mária. Három gyermekük 
van.

SMUCK ANTAL községi s. jegyző * 
1904-ben Bősárkányon. Középiskolái után 
Szombathelyen szerezte meg 1931-ben a 
jegyzői oklevelet, majd pályáját ugyan
ez évben Nagycenken mint s. jegyző 
kezdte meg. Azóta is itt működik. A le
vente e. és lövészegylet jegyzője.

SOBOR GYÖRGY gazdálkodó * 1869- 
ben Nagycenken, ahol atyja; néhai So-

bor István hét évig a község bírája volt, 
A gazdaságot atyja mellett tanulta, majd 
annak halála óla önálló gazda. Hét évig 
volt községi közgyám és három évig elöl
járó. A gazdakör tagja. Felesége: Hernitz 
Borbála. Három gyermeke van, akik kö
zül Ferenc fia résztvett a világháborúban 

ŝ több kitüntetést szerzett, József fia 
idődig Hosszúperesztegen állatorvos.

Nitéz SZABÓ JENŐ ny. magy. kir. honv. 
huszár törzsőrmester * 1893-ban Rohon- 
con. Iskolai tanulmányait Sopronban vé
gezte, majd a fűszer- és csemegeszakmá
ban felszabadulva Bécsben mint segéd 
működött, 1914-ben bevonult a 18-as h. 
gy. ezredhez, amellyel az orosz frontra 
került, ahol megsebesülve kórházba vit
ték, majd újból kikerült a frontra, is
mét megsebesült. Ezután az oláh, majd 
az olasz frontra vezényelték. 1931-ben 
mint honv. huszártörzsőrmester vonult 
nyugalomba. Kitüntetései: I. és II. oszt. 
ezüst, bronz vitézség! érem, kétsávos se
besülési érem, háborús emlékérem és a 
szolgálati kereszt. 1926-ban avatták vi
tézzé. Felesége: Steiner Hermina. öt 

Xgyermekük van.
^ SZENICZEY JÓZSEF ny. vasuü váltó
kezelő * 1874-ben Nagycenken régi gaz
dálkodó családból. Iskolái után a 11-es 
vadász z.-aljnál katonai szolgálatot telje
sített és szakaszvezetöi rangban szerelt 
le, majd a déli vasút szolgálatába lépett 
és 30 ,éven át Ágfalván, Nagycenken mint 
váltókezelő működött. 1930-ban ment nyu
galomba. Felesége: Sommer Ágnes, akivel 
való házasságából egy fia született, aki 
jelenleg szintén a vasút szolgálatában 
áll, mint Harkányfürdö állomás pénztár- 
no|ia.

^^TÓTH JENŐ, a gróf Széchenyi Berta
lan gazdaság intézője * 1871-ben a te- 
mesmegyei Móricföldön, ősrégi nemesi 
családból. Temesvárott végezte közép
iskoláit, a gazdasági főiskolát Kolozsvá
rott. Pályáját gróf Bissinger uradalmá
ban kezdte, majd a Lederer Testvérek 
üszakürü birtokán, azután- báró Stojano- 
vics és Gorove László; valamint Sólymos 
Elemér, doktor Szentiváncsis Iván és 
Rohonczy Gida uradalmaiban működött 
mint intéző és főfelügyelő. 1922-ben a 
szerbek kiutasították, 1926-ban került a
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gróf Széchenyi-uradalomhoz Felsősegesd- 
re, majd ugyanez évben Nagycenkre. Köz
ségi képv. Felesége: losonczi Lantos Pi
roska. Három gyermekük van.

ULLERMAYER KÁROLY Hangya üzlet
vezető * 1885-ben Oroszváron. Középis
koláit Magyaróváron a gimnáziumban vé
gezte, majd Mosonban a kereskedelmi pá
lyára lépett és felszabadulva Sárváron és 
Szombathelyen dolgozott. 1911 óta a 
Hangya nagycenki fiókjának megalapító
ja és üzletvezetője. Hat alkalmazottal 
dolgozik és egy fiókja van Hidegségen,. 
Az iparoskör tagja, az OKH pénztárno
ka. Felesége; Németh Karolin. Két gyer
mekük van.

VARGA ISTVÁN, a gróf Széchenyi Ber
talan uradalom gazdája * 1866-ban Nagy- 
cenken. Iskolái után az uradalom szolgá
latába lépett, amelynél édesatyja is 50 
esztendőt töltött. 1893 óta uradalmi gazda 
s a tehenészet, magtár és gazdaság veze
tője. Felesége: néhai Sógor Zsófia, 1931- 
ben halt meg. Öt gyermekük van. Ferenc 
fia tanító.

VASS LÁSZLÓ mészáros és hentes mes
ter és vendéglős * 1892-ben Mihályiban. 
Iskolái után Sopronban tanulta ki szak
máját és ugyanott szabadult fel. Ezután 
Pécsben dolgozott, majd 1923-ban Mihá
lyiban önállósította magát, 1932-ben pe
dig Nagyoenken nyitotta meg vendéglő
jét. A világháborút a 76-ik gy. ezreddel 
a szerb fronton küzdötte végig, két Ízben 
megsebesült és őrvezetői rangban szerelt 
le. Felesége: Bugovits Gizella. Két gyer
mekük van.
, VASS SÁNDOR MÁV. főfelügyelő, a 
nagycenki állomás főnöke * 1878-bam 
Babocsán. Középiskolai tanulmányait 
Sopronban végezte, majd a déli vasúthoz 
került. Pályáját Bükön kezdte meg 1902- 
ben, majd Sopronban s a Budapesti üz
letigazgatóságnál működött és 1920 óta 
a nagycenki állomás főnöke. 1924-ben 
nevezték ki főfelügyelőnek. Felesége: 
Gregorics Erzsébet. Egy gyermekük van.

NAGYGEREZSD.

ADORJÁN LAJOS h. községi bíró. * 
1889 szept. 1-én Kisgeresden, ahol édes
atyja hosszabb ideig bíró volt. A pol
gárit Kismartonban végezte, 1900 óta ön

állóan gazdálkodik 25 kát. holdas birto
kán. 1921-ben bíróvá választották, mely 
tisztséget hat évig töltötte be. 1932-ben 
h. bíró lett. Az OKH felügyelőbizottsá
gának, a Hangya és a tejszöv. ig. tagja. 
1914—1916-ig az orosz fronton, majd az 
olasz fronton harcolt, később olasz fog
ságba került, ahonnan 1919 októberében 
jött haza. A II. o. ezüst és bronz vitéz
ség! érmek és a Károly cs. k. tulajdo
nosa. Felesége: Kovács Julia. Három 
gyermeke van.

ALAPI SÁNDOR gazdálkodó * 1857 
nov. 17-én Kisgerezsden. A gazdálkodás
ban 1881 óta önálló 19 magyar holdas 
birtokán. Ezelőtt 25 évvel községi bíró 
volt három éven keresztül. A képv. t-nek 
50 éve tagja. Az iskolaszék gondnoka, 
presbiter s a tejszöv. elnöke és pénz
tárnoka volt. Felesége; Kovács Erzsébet, 
1901-ben halt meg. Nyolc gyermekük 
volt, akikből négy él. Legidősebb fia: 
Alapi Sándor a 18-ik honv. gy. ezred 
kötelékében orosz hadifogságban, Szibé
riában 1919 május 20-án mint többszörö
sen kitüntetett szakv. hősi halált halt. 
Özvegye Varga Julianna.

ÁGOSTON JÖZSEF gazdálkodó * 1879 
jún. 11-én Nagygerezsden, ahol édesaty
ja 13 évig volt bíró. 1918 óta bátyjával 
együtt 32 holdas birtokán gazdálkodik. 
A községi képv. t. tagja. 1926-ban bíróvá 
választották, a hitelszöv. és a Hangya ig. 
tagja, az olvasókör könyvtárnoka, a gaz
dakör számvizsgálója. A 18-ik gy. ezred
del valamennyi harctéren 52 hónapig 
frontszolgálatot teljesített. A Károly cs. k. 
tulajdonosa. Felesége: Alapi Rozália. Há
rom gyermekük van. József fia tanító.

Vitéz BALOGH ERNŐ ev. lelkész * 
1896-ban Kissomlyón. Középiskoláit Po
zsonyban, teológiai tanulmányait Buda
pesten fejezte be. 1921-ben avatták pap
pá. Mint s. lelkész a budapesti Deák-téri 
templomban működött, majd Vadosfán 
lett s. lelkész, ezután pedig a szombat- 
helyi püspökség titkára volt. 1924 óta 
Nagygerezsden mint ev. lelkész folytat
ja hivatását. 1915-ben bevonult a 18-ik 
gy. ezredhez, az orosz és olasz frontokon 
volt és 1918 nov. 11-én mint t. hadnagy 
szerelt le. Kitüntetései; legfelsőbb dicsérő 
elismerés a kardokkal, II. o. ezüst, bronz 
vitézség! érmek. Károly cs. k., sebesülési
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érem, háborús emlékérem, valamint a 
bajor háborús emlékérem. 1928-ban avat
ták vitézzé. A közs. képv. t. tagja, a le
vente e., népm. b., olvasókör elnöke, a 
várm. törvh. b. tagja, járási vitézi had
nagy. Felesége; Kapi Magdolna, Kapi Bé
la püspök leánya. Két gyermekük van.

CZVITKOVICS GYULA gazdálkodó * 
1884 aug. 28-án Nagygerezsden. Közép
iskoláit Sopronban végezte, később gaz
dálkodással foglalkozik 115 kisholdas bir
tokán. 1914-ben bevonult a 76-ik gy. ez
redhez, majd orosz fogságba került, ahon
nan 1919-ben szökött meg. Tizedes. Köz
ségi képv. t. tag, a tejszöv. alelnöke volt. 
1928 január 1-től kezdve pedig elnöke. 
A Hangya ig. tagja, az ev. gazdaközös
ség jegyzője. Felesége: Tompa Matild. 
Két gyermekük van.

DÉNES GYULA gazdálkodó * 1879 
ápr. 12-én Berektompaházán. 20 holdas 
birtokát 1910 óta önállóan vezeti. Hét 
évig volt bíró és hosszabb ideig h. bíró. 
A községi képv. t. tagja. Működése alatt 
egyesült Kis- és Nagygerezsd és állítot
ták fel a hősök emlékoszlopát Kisge- 
rezsden. A 18-ik, majd a 12-es és 13-as 
gy. ezreddel az orosz, olasz és a szerb 
frontokon 36 hónapi szolgálatot telje
sített és mint a bronz vitézségi érem. 
Károly cs. k. és a dicsérő oklevél tu
lajdonosa szerelt le. Felesége: Németh 
Julianna. Négy gyermeke van.

EBÖSS SÁNDOR körjegyző * 1883-ban 
Egyházasszécsényben. Középiskoláit Sop
ronban, a jegyzői taníölyamot Szombat
helyen végezte, oklevelet 1907-ben nyert. 
Pályáját Pápócon kezdte meg és 1917-ben 
Nagygerezsden körjegyzővé választották. 
A 83-ik gy. ezreddel az orosz fronton 
küzdött, mint t. hadnagy szerelt le, a 
II. o. ezüst, bronz vitézségi érem és a 
Károly cs. k. és a sebesülési érem tu
lajdonosa. Az ev. gyülekezet főgondnoka, 
az iskolánk, népm. és a tűzoltó e. el
nöke.

HALÁSZ JÁNOS gazdálkodó és bognár
mester * 1877 jan. 25-én Berektompahá
zán régi nemesi családból. A bognár
mesterségben Nagygerezsden szabadult 
fel, Sopronban, Mosonmegyében és Po
zsonyban mint segéd dolgozott. 1903-ban 
önállósította magát Nagygerezsden. 1915

óta 10 kisholdas birtokán gazdálkodás
sal is foglalkozik. A 18-ik népf. ezreddel 
az orosz fronton és Karánsebesen szol
gált s mint szakv. szerelt le. Volt es
küdt, majd 1918-ban bíróvá választot- 
4ák, a kommun után ismét ő lett a bíró 
1921-ig. Ezután hét évig közgyám volt, 
á levente e. és olvasókör pénztárnoka, 
az ev. közbirtokosság vagyonkezelője, a 
tejszöv. és a Hangya ig. tagja. Felesé
ge: Sári Lidia. Három gyermekük van.

KIRÁLY JÓZSEF malomtuladonos * 
1905 nov. 29-én Petesházán. Középisko
láit Szombathelyen végezte, majd a mol
nári pályára lépett, amelyet édesatyjá
nál: K. István kisfaludi malmában ta
nult ki s 1926-ban szabadult fel. Segéd
éveit a batteí gőzmalomban mint büza- 
főmolnár töltötte. 1928-ban alapította a 
régi kisgerezsdi vámmalom helyén tel
jesen újonnan épült gőzturbina-műmal- 
mát s hidroelektromos telepét. A telje
sen modernül. Diesel-motorral vám- és 
kereskedelmi őrlésre és síkszitákra beren
dezett malom napi őrlő képessége 200 
mm. A malmot saját szorgalmával és 
szakképzettségével rövid idő alatt a me
gye egyik vezető műmalmává fejlesztette. 
Felesége: Gömbey Gizella. Egy gyerme
kük van. 1934 júliusában villámcsapás 
következtében a malom leégett.

KIS- ÉS NAGYGEREZSDI TEJ- és 
egyéb gazdasági termékeket értékesítő 
szövetkezet. Alapíttatott 1898-ban Hor
váth József tanító, akkori elnök alatt. 
Jelenlegi vezetősége; elnök: Czvitkovics 
Gyula, igazgatósági tagok: Németh György 
és Halász János. 149 tagja és 287 üzlet
része van.

KOTSIS SÁNDOR földbirtokos * 1872 
márc- 31-én Nagygerezsden. Középiskolá
kat Sopronban végzett s jelenleg 80 kát. 
holdas birtokán gazdálkodik. Törzsköny
vezett tehenészete és tejgazdasága is van. 
1890 óta közs. képv., az ev. ^yházgyü- 
lekezet gondnoka, a tejszöv. alapítója 
és 20 évig elnöke, majd vállalkozója, a 
hitelszöv. igazgatóságának és a Hangya 
felügyelő b-nak tagja. Az olvasókör pénz
tárnoka, két Ízben községi bíró volt, a 
Sopron-Győr tejgazdaság ig. tagja, a nem
zeti egységpárt elnöke és szervezője, a 
szövetkezeti eszmék terjesztéséért elisme
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rő oklevelet kapott. Felesége: Halász Em
ma. Sándor fia oki. gazda, György kö
zépiskolás.

MOÖR ISTVÁN községi bíró * 1894 
szept. 26-án Nagygerezsden. A gazdál
kodást 1928 óta végzi önállóan 6000 öles 
saját és 21 holdas bérelt birtokán. Három 
évig volt h. bíró és 1932 februárjában 
községi bíróvá választották. Az ev. gyü
lekezet gazdája. A 18-ik gy. ezreddel az 
orosz fronton megsebesült és mint 50 
o/o-os rokkant szerelt le. Felesége: Béres 
Lidia. Két gyermekük van.

NAGYGEREZSDI 16. sz. EVANGÉLI
KUS GYÜLEKEZET. 1717-ben megszűnt, 
majd 1783-ban újból életre kelt. A tem
plomot 1784 július 5-én szentelték fel 
és most a 150 éves jubileum alkalmával 
restaurálják. A gyülekezet lélekszáma 
1656. Magában foglalja a következő köz
ségeket: 1. Nagygerezsd 507 Isz., 2. Ne- 
mesládony 212 Isz., 3. Pórládony 190 
Isz., 4. Beregtompaháza 225 Isz., 5. Rép- 
ceszemere 131 Isz., 6. Csér 103 Isz., 7. 
Mesterháza 121 Isz., 8. Répcejánosfa 43 
Isz., 9. Sajtoskál 74 Isz., 10. Chernelhá- 
zadamonya 9 Isz.. 11. Iván 12 Isz., 12. 
Répcecsáford 14 Isz., 13. Répceszent- 
györgy 15 Isz.

SÄRY József gazdálkodó * 1870 jan. 
18-án Nagygerezsden nemesi családból. 
,\ gazdálkodást 1907 óta 40 kisholdas 
birtokán önállóan végzi. Nagy gondot 
fordít az állattenyésztésre is. 1903 óta 
tagja a képv. t-nek, 11 évig volt bíró. 
Működése alatt épült a községháza. Az 
OKH és ev. gyülekezet volt pénztárno
ka, ugyancsak pénztárnoka az iskolaszék
nek. A tűzoltó t. h. parancsnoka. Fele
sége: Máté Ilona.

szepesi VÄRALLYAY JÁNOS földbir
tokos * 1864 aug. 14-én Kisgerezsden. 
Családja nemességét 1512-ig vezetheti 
vissza. Négy középiskolát Sopronban vég
zett, majd 1893 óta önálló gazda 150 kát. 
holdas saját és 124 holdas bérelt bir
tokán. Több állatkiállításon ló-, szarvas- 
marha- és disznóállománnyal számos ki
tüntetést nyert. A község legtekintélye
sebb polgárai közé tartozik. Hosszú ideig 
volt községi bíró, tűzoltóparancsnok és 
főparancsnok. 35 éve választott és viri
lis tagja a várm. törvh. bizottságnak.

Községi képv., az ev. egyház iskolaszé
kének 35 éve, a gyülekezetnek 7 éve 
gondnoka. A mezőgazdasági kamara já
rási alelnöke. A kommun alatt ellenfor
radalmi ténykedésért letartóztatták és 
egy Ízben Kun Béla le akarta lőni. Fele
sége: Kocsis Ilona, 1916-ban halt meg. 
János fia ev. lelkész és hitoktató Sopron
ban, György vegyészmérnök, Márton gaz
dálkodó, Miklós oki. jegyző, Teréz kö
zépiskolát végzett. Ilona leánya meghalt.

NAGYLÖZS.

BALOGH JENŐ ig. tanító * 1877-ben 
Nagylózson. Középiskoláit Sopronban, a 
tanítóképzőt Esztergomban végezte, ahol 
1896-ban tanítói oklevelet nyert. Több 
községben működött, majd 1899-ben szü
lőfalujába, Nagylózsba került, ahol az
óta folytatja pedagó.giai munkásságát. 
Igazgatói kinevezését 1910-ben nyerte. A 
Hangya szöv. megalapítója és jelenlegi 
ügyvezetője, az iskolánkív. népm. b. elő
adója. 1914-től 1916-ig katonai szolgála
tot teljesített és mint őrmester szerelt le. 
Felesége: Lubnitz Julia. Három fia van.

BÖDI József ny. rendőrtörzsőrmester 
* 1883-ban Nagylóz.son. majd iskolái el
végzése után leszolgálva tényleges ka
tona éveit, 1903-ban a városi rendőr
ség. majd az államosításkor az állam
rendőrség szolgálatába állott, ahonnan 
1922-ben nyugalomba. Azóta gazdálkodás
sal foglalkozik. A községi képv. t-nek tag
ja és egy éve esküdt. 1914-ben bevonult 
a 36-ik tüzérekhez és a szerb, olasz, orosz 
fronton 48 hónapi frontszolgálatot tel
jesített. Mint főtüzér a bronz vitézségi é.. 
Károly cs. kereszt és sebesülési érem 
tulajdonosa szerelt le. Felesége: Fertis 
Anna. Négy gyermeke van.

BUS .lŐZSEF rk. plébános * 1891-ben 
Nagycenken. Középiskoláit Sopronban, a 
teológiát Győrött 1914-ben végezte. Ek
kor szentelték pappá Pályájának első 
állomása Fertőrákos volt, ahol négy évig 
mint káplán működött, ezután 1918-tól 
1929-ig belvárosi káplán, hitoktató és 
kórházi lelkész volt. 1929 óta Nagylózson 
mint plébános működik, ahol ő alapította 
a dalárdát, amelvnek elnöke.
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CZETHOFFER ANTAL földbirtokos * 
1873-ban Zsirán. Iskoláit Nagylózson vé
gezte s azóla foglalakozik a gazdálkodás^ 
sál. 1901 óta önálló, jelen/eg 66 kát. 
holdas birtoka van, amelyet mintagazda
sággá fejlesztett, 1914-ben a 18-ik nép
fölkelő gy. ezredhez bevonult és az orosz 
és lengyel fronton harcolt, majd 1916-ban 
mint 600/o-os rokkant szerelt le. A köz
ségi képv. t-nek 28 éves tagja, elnöke a 
hitelszövetkezetnek és a hitközségnek,! 
pénztárnoka a leventeegyesülelnek és ai 
gazdakörnek. Felesége: Tóth Anna. Hat 

V gyermeke van.
HAM.AR GYÖRGY ny. csendőrtörzsőr- 

mesler 1879-ben Ivánban. Ugyanott vé
gezte iskoláit, majd előbb gazdálkodott, 
később pedig tényleges katonai éveit ki
töltve, 1905-ben a magy. kir. csendőrség 
szolgálatába lépett, ahol 1922-ig, nyuga
lomba vonulásáig teljesitett szolgálatot.
A koronás ezüst vitézség! érem tulajdo
nosa. Jelenleg gazdálkodással foglalkozik. 
Felesége: Kovács Jolán, akivel való há
zasságából két gyermeke született.

KAPRONCZY RÄLINT ny. csendőr- 
tiszthelyettes * 1871-ben Egyeden. Ugyan
ott végezte iskoláit, majd tényleges ka
tonaéveit leszolgálva, 1895-ben a magy. 
kir. csendőrség szolgálatába lépett, aholl / 
1913-tól 1918-ig mint járási őrmester tel- ' 
jesilelt szolgálatot, majd ez évben tiszt- 
helyettessé léptették elő. 1921-ben saját 
kérésére nyugdíjazták. Azóta Nagylózson 
él, ahol négy éve leventefőoktató. Fele
sége: Kolosszár Jusztinia. Három gyer
mekük van.

MIHÄLICZ GYÖRGY községi biró * 1875i 
Nagylózson. Középiskoláit Sopronban vé
gezte el, majd azután gazdálkodással kez-i 
dett foglalkozni, amelyben 1898 óta ön
álló 23 kát. kát. holdas birtokán, külö
nösen a haszonállatok tenyésztésével fog
lalkozik intenziven és a nagycenki kiálli- 
láson második dijat nyert. A községi képv. 
t-nek 30 éve tagja és 11 éve a község 
birája. Elnöke a nemzeti egység párt
jának. Résztvesz a gazdakörben és Han
gya igazgatásában is. Felesége: Molnár 
Anna. Két leányuk van.

PRISSZINGER GYULA áldozópap rk. 
s. lelkész * 1906-ban Nagycenken. Közép
iskolai tanulmányait Sopronban, a theo-

lógiát Győrött végezte, ahol 1931-ben pap
pá szentelték. Ez év óta Nagylózson' 
mint s. lelkész végzi papi hivatását.

SCHEFFER GÉZA gazdálkodó * 1873 
jún. 20-án Lövőn és ugyanitt végezte isko
láit, majd azóta előbb édesatyjával, 1902 
óta pedig önállóan vezeti 26 kát. holdas 
birtokukat. 1929-ben a nagylózsi állatki- 
állitáson elismerő oklevelet nyert. 1914- 
től 1916-ig Zágrábban és Nagymartonban 
katonai szolgálatot teljesített s mint őr
mester szerelt le, A községi képv. t-nek 
1925 óta tagja. Felesége: Spát Ilona. 
Egy férjezett leányuk van.

sz ű k ít s  FERENC ny. pénzügyi fő- 
szemlész * 1870-ben a vasmegyei Sál köz
ségben. Iskolai tanulmányait Budapesten, 
végezte „majd gazdálkodni kezdett, ésl 
1896-ban a magy. kir. pénzügyőrség szol
gálatába lépett. 1914-ben pénzügyi fő- 
szemlésszé nevezték Id, majd e rang
ban 1927-ben nyugalomba vonult. Fele
sége: Mayer Jolán.

TÖTH GYÖRGY kertész * 1870-ben Piny- 
nyén. Iskoláit Nagylózson, majd a ker
tészed iskolát Tordán végezte. 1895 óta 
a báró Solymossy László nagylózsi ura
dalmában teljesít szolgálatot. Felesége:' 
Torma Ágnes. Öt gyermekük van.

VIDA LAJOS JÁNOS körjegyző *1876 
május 20-án Kisfaludon. Középiskoláit! 
Sopronban, a közigazgatási tanfolyamot 
Szombathelyen végezte el. Jegyzői ok
levelet 1901-ben nyert. Még az évben) 
Nagylózson főjegyzővé választották s az
óta e tisztséget tölti be. Működése alatt 
épült fel a nagylózsi hősök emlékműve 
a körjegyzőségéhez tartozó pinnyei rk, 
iskola és tanítólak, valamint a nagylózsi 
iskola, jegyzőlak és községi vendéglő. A 
levente e., lövész e. és gazdakör elnöke. 
Felesége: Balog Irma. Két gyermeke van.

NEMESKÉR.

A vármegye régi székhelye. A nemes: 
csizmadia mesterség százados színhelye. 
Az egykori vármegyeház kapujában ma 
már nem áll az alispán huszárja s a 
csizmadia mesterek borúsan beszélnek 
egykori szép életükről.

Evangélikus temploma a legeslegrégibh
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protestáns templom a vármegye terű-'' 
létén.

A nenieskéri Kiss-család egykori kas
télyának gyönyörű cserépkályhái nincse
nek már meg. Elvitték azokat Buda
pestre, Bécsbe, új paloták gyönyörű dí
széül. Aki még egyet látni akar belő
lük, megláthatja a soproni vármegyei 
levéltárban, ahová átmentette a várme
gye kultűrlelkű alispánja. c». E.

GÖCZE GYULA ev. lelkész * 1897-ben 
Pozsonyban. Középiskoláit az ottani li- 
ceumban, teológiai tanulmányait Pozsony
ban, Budapesten és Sopronban végezte. 
Mint káplán Körmenden kezdte meg papi 
pályáját, majd Vadosfán és Pápán mű
ködött. 1925 decemberétől pedig Nemes
kér ev. lelkésze. 1915 augusztus 16-án a 
72-ik gy. ezredhez vonult be az albán és 
francia fronton küzdött és az összeom
láskor mint t. hadnagy szerelt le. A 
bronz vitézség! érem és Károly cs. kereszt 
tulajdonosa. 1933-ban megszervezte a 
helyi frontharcos szövetséget, amelynek 
azóta elnöke.

HUBEB LAJOS földbirtokos * 1851-ben 
Nemeskéren, ahol atyja mint vendég
lős és mészáros működött. 1882-ben át
vette atyja üzletét, amelyet 1920-ig ve
zetett. Már fiatal korában bekapcsoló
dott a község, majd a megye közéletébe. 
A megyei törv. h. több mint 40 éve tagja, 
úgyszintén kivette részét a község egyházi 
életéből is. Két fia, János és Bezső, mind
ketten résztvettek a világháborúben. Já
nos a 76-ik gy. ezrednél az orosz, oláh 
és olasz fronton teljesített szolgálatot és 
mint önkéntes tizedes szerelt le. Rezső 
fia szintén a 76-os gy. ezrednél az orosz 
fronton kilenc lövést kapott és mint 100 
o/o-os rokkant, hadapródjelölti rangban 
a II. o. ezüst vit. érem tulajdonosa sze
relt le. Veje: Kiss Lajos sertéskereskedő 
szintén a 76-osoknál küzdötte végig a 
háborút s mint őrmester a II. oszt. 
ezüst és bronz vitézség! érmek. Károly 
cs. kereszt és szolgálati érem tulajdonosa 
szerelt le. '

KRIZMANITS JÓZSEF ny. körjegyző * 
1878-ban Sopronhorpácson. Középiskoláit 
Kőszegen és Sopronban, a közigazgatási 
tanfolyamot Szombathelyen végezte. Jegy
zői pályáját, mint gyakornok Csákváií

rótt kezde meg, majd Lövőn lett s. jegyző, 
ahonnan 1904 január 20-án Ujkérre he
lyezték át. Itt 1905 július 3-án egyhangú 
választás utján foglalta el körjegyzői ál
lását. 1917 szeptember 1-től 1918 okt. 
végéig nemcsak a saját körzetét, hanem 
a jegyző nélkül maradt lövői körjegy
zőséget is ő vezette. 1928 október 1-én 
vonult nyugalomba. Működése alatt, kü
lönösen a háború idején sokat tett a 
község kultúrális és gazdasági fejlődésé
nek előmozdításáért.

NÉMETH iJÖZSEF malomtulajdonos 
1882-ben Bükön. Édesatyja 1883-ban vet
te meg a nemeskéri 1848-ban épült mal
mot. Tanulmányai elvégzése után ő is 
követte édesatyja mesterségét s jelen-' 
'leg ő a malom tulajdonosa. 18 éve tagja 
a közs. képv. testületnek. Éveken keresz
tül volt világi elnöke az rk. egyháznak, 10 
évig ügyv. alelnöke a megszűnt Han
gyának és résztvesz minden egyházi és 
kultúrális egyesületben. Elnöke továbbá 
a Lövő és Vidéke Ipartestület vizsgáz-! 
tató bizottságánaak Nemeskér részéről. 
Öccse: Jenő Budapesten piaristaházfőnök. 
Felesége: szül. Németh Anna.

TÓTH ERNŐ ev. tanító * 1905 júni
usában Sajtoskálon. Középiskoláit és a 
tanítóképzőt Sopronban. Tanítói oklevelet 
1926-ban nyerte s még ez év szeptembe
rében mint kántortanító Nemeskérre ke 
rült, ahol azóta is működik. A helyi is- 
kolánkivüli népm. előadás vezetője, a 
műkedvelő előadások szervezője és ren
dezője és részt vesz minden hazafias 
egyházi és kultúrális megmozdulásban.

NÉMETZSIDÁNY.

GREGORITS |J0ZSEF gazdálkodó * 
1894-ben Németzsidányban. A gazdálko
dást 1920 óta önállóan űzi 21 holdas bir̂  
tokán. 1914-ben bevonult a 76-ik gy. ez
redhez s az orosz és oláh fronton harcolt. 
Az összeomláskor szerelt le. A Károly cs. 
k. és a bronz vitézség! érem tulajdonosa. 
A községnek 3 évig volt elnöke, jelenleg 
póltagja. A gazdakör tagja. Felesége: 
Mulhauser Mária. Két fia van.

HEVES FERENC ev. kántortanító * 
1912-ben Kőszegen. Középiskoláit és a 
tanítóképzőt ugyanott végezte és okle-
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velet 1932-ben nyert. Pályáját Német- 
zsidányban kezdte, azóta is itt működik. 
Leventeoktató, az ifjúsági e. elnöke, azi 
ev. nőegylet vezetője, a gazdakör jegy
zője, a polgári lövész e. tagja, az isko- 
kolánk. népm. b. előadója.

is t e n ít s  János községi bíró * 1886-
ban Németzsidányban, ahol iskolái el
végzése után gazdálkodni kezdett,, ame
lyet 1921 óta önállóan űz 17 holdas birto
kán. Résztvesz a község politikai életé
tében és annak vezetője. Két éve be
tölti a birói tisztséget, a gazdakörnek 
megalakulása óta elnöke, a tűzoltó t. volt 
főparancsnoka, jelenleg elnöke. 1915-beni 
bevonult a 76-ik gy. ezredhez és azoroszi 
fronton harcolt és egyszer megsebesült. 
1918-ban szerelt le. Felesége: Isteníts Er
zsébet. Egy fiúk van.

LÄGLER JÓZSEF (MÓDL) gazdálkodói 
* 1888-ban Németzsidányban, ahol 19051 
óta egyedül gazdálkodik, jelenleg 12 hol
das birtokán. A községi képv, t. és a gaz
dakör tagja. 1915-ben bevonult a 76-ik 
gy. ezredhez, harcolt az orosz, oláh és 
szerb frontokon és kétszer megsebesült. 
A bronz vitézség! érem és Károly ess. 
k. és a kétsávos seb. é. tulajdonosa. Fele
sége: Sratt Erzsébet. Hat gyermeke van.

LÄGLER PÁL (GRÚLL) gazdálkodó * 
1880-ban Németzsidányban. Gazdálkodás
sal foglalkozik, amelyet 1906 óta ön
állóan űz 10 holdas birtokán. A köz-' 
ségnek két éve h. bírája és hosszabb ideig 
volt képv. t. tagja. A gazdakör tagja. 
Felesége: Ecker Mária. Egy fia van.

NÉMETZSIDÁNYI GAZDAKÖR. Alakult 
1932-ben. Vezetősége: Elnök: Isteníts Já
nos, alelnök: Ecker János, pénztárnok 
Mulhauser Ferenc, jegyző és könyvtár
nok: Heves Ferenc. Tagok száma 33. A 
gazdakör könyvtárral is bir.

ÖLMOD.

FEHÉR ALAJOS vendéglős és mészá
ros mester * 1865-ben a vasmegyei Nagy- 
narda községben. Iskoláit Vasbozsókon 
végezte és ezután a vendéglős és mészáros 
mesterséget tanulta ki és abban 1884-ben 
Szombathelyen szabadult fel. Mint se
géd négy évig Bécsben, majd Budapes
ten, Sárvárott, Körmenden és Szombat

helyen fejlesztette szaktudását. Ezután 
egy évig Sopronban volt önálló vendéglős,, 
1897-ben pedig Ölmódon vendéglőt és 
és mészárszéket alapított. VendéglőjéL . 
amelyet azóta is vezet az egész környé
ken ismerik. 1916—1918-ig a 18-ik h. gy. 
ezredben katonai szolgálatot teljesített. 
34 év óta tagja a megyei törvh. b- 
nak, elnöke a lövész e-nek és a járási 
vendéglős szakcsoportnak, tagja a köz
ségi képv. t-nek. Felesége: Biritz Anna. 
Három gyermeke van. Nagy érdemei van
nak abban is, hogy Ölmod községet az 
osztrákoktól visszacsatolták. 1910-ben a 
polgárság kérésére néppárti programmal 
mint képv. jelölt gróf Zichy János kul
tuszminiszterrel szemben fellépett.

GAÄL JÖZSEF rk. kántortanító * 1890- 
ben Nagykanizsán. Középiskoláit ugyan 
ott, a tanítóképzőt Csáktornyán végezte, 
ahol 1910-ben nyerte tanítói oklevelét. 
Működött Bócföldön (Zala m.), Sopron- 
bánfalván, Szabadbárándon. 1912 óta Öl- 
modon mint rk. kántortanító végzi hí-' 
válását. A világháborúban négy évig a 
20-ik h. gy. ezredben teljesített szolgálatot. 
A Hangya és a leventeegyesület elnöke 
és a lövész e. tagja. Felesége: Lagler Má-' 
ria. Három gyermekük van.

HERGOVITS Márton  gazdálkodó, köz
ségi bíró * 1898-ban Ölmodon. A gaz
dálkodást 1909 óta önállóan végzi jelen
legi 10 holdas birtokán. 1914-ben be-i 
vonult a 13-ik tűzérezredhez, az orosz és 
olasz frontokon küzdött és az összeom
láskor szerelt le. A Károly cs. k., bronz: 
V. é. tulajdonosa. A község vezetésében 
már régóta résztvesz, volt h., jelenleg 
községi bíró, a gazdakör pénztárnoka, a 
tűzoltó e. elnöke, a lövész e. rajparancs
noka, a levente e. tagja. Felesége: Gergits 
Erzsébet. Hat gyermekük van.

KOLERITS KÁROLY gazdálkodó * 
1868-ban ölmodon. A gazdálkodásban 
1908 óta önálló s azóta vezeti 14 kát. hol
das birtokát. A községi képv. t-nek rég
óta tagja, 10 évig volt községi híró, a gaz
dakör tagja. Egy leánya van.

MERSICH PÁL gazdálkodó * 1868-ban 
Ölmodon A gazdálkodást előbb édesaty
jával végezte, 1907 óta pedig önállóan 
vezeti 18 holdas birtokát. A háborúban 
két évig vett részt a 18-ik gy. ezrednél és
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mint őrvezetö szerelt le. Nés?y évig volt a 
község bírája, jelenleg a képv. t., gazda
kör és iskolaszék tagja. Felesége: Varga 
Mária. I I ’

Id. MERSICH Pál gazdálkodó *1871- 
ben Ólmodon. Jelenleg 28 kát. holdas 
birtokán gazdálkodik. Tekintélyes pol
gára a községnek, aki mindenkor résztvett 
a község politikai életében. Felesége: Blá- 
zovits Cecilia.

Ifj. MERSICH Pál kereskedő * 1899- 
ben Ólmodon. Középiskolákat Kismar-i 
Ionban véfízett, majd a gazdálkodást édes
atyja mellett tanulta ki és 1932-ben Pe- 
resznyén szatócs üzletet nyitott. 1917h 
ben bevonult a 18-ik gy. ezredhez és az 
oláh és francia frontokon harcolt. Mint 
örvezető a Károly cs. k. tulajdonosai 
szerelt le. ,\z egységes párt elnöke, köz
ségi képv., a tűzoltó e. parancsnoka, a 
gazdakör tagja. Felesége: Szlávits Má
ria. Három gyermekűk van.

ÓEMODI GAZDAKÖR. Alakult 1933-ban. 
Elnök: Gaál József, alelnök: Mersich Pál,i 
jegyző: Ribanitch Dömötör. 21 tagja van.

ÓEMODI Lö v észegylet . Á,akuit 
1931-ben. Elnöke: Fehér Alajos, alelnök 
Kolonits Károly. 16 tagja van.

OSLI

Nevét a község az Osly vagy Ostffy 
grófi családtól nyerte, akiknek Osli ez
előtt 7—800 éve büszke fészke volt. Ké- 
.sőbb a Kanizsay családé, majd a Ná-I 
dasdy grófoké lett a község, akikről az 
Esterházy hercegre szállott.

Lakosságra nézve a község szinmagyarj 
vallása katholikus. Területe 2131 kat.i 
hold, lélekszáma 1450.

A község, mint Rábaköz kegyhelye is
mert a katolikusok körében. Első kápol
náját Szűz Mária tiszteletére. 1390-ben 
építette Kanizsay Gábor esztergomi ér
sek és magyar prímás. Ezt a kápol-i 
nát a benne lévő Mária képpel a pro
testánsok 1572-ben elpusztították, a ro
mokból 1644-ben épült fel az új kápolna. 
Ez azonban idővel az ide zarándoklók! 
nagy száma miatt kicsinynek bizonyult, 
miért 1748-ban új, nagy templomot épí
tettek. A régi kápolnát szentélynek ala
kították, ekkor építettek egy 18 méter

hosszú, és 10 méter széles hajót. A temp-v 
lomot 1887-ben díszes oratóriummal 
és oldalkápolnával megnagyobbították. A 
hatalmas orgonát 1895-ben Mária neve- 
napján szentelték fel.

A teplom tornya 1760 körül épült, ma
gasabbra 1847-ben emelték. 1863-ban egy 
nagy vihar igen megrongálta a tornyot, 
melyet 1867-ben renováltak. !

Osli ősidők óta, mint Mária kegyhely 
ismert, a Mária szent szobor Kismarton
ból került a templomba, ahonnan 1690- 
ben Estorás Pál herceg — saját karján 
hozta a templomba.

Dr BALÁZS GYULA főjegyző * 1899- 
ben Répcelakon. Középiskolai tanulmá
nyait Pápán végezte,, ezután a határ
rendőrség, majd az államrendőrség szol
gálatába lépett, ahol 1925-ig teljesített 
szolgálatot. Ekkor tovább folytatta egye
temi tanulmányait s 1927-ben a buda-' 
pesti egyetemen államtudományi doktorá
tust nyert. Még ugyanez évben Szombat
helyen jegyzői oklevelet szerzett, majd 
Kapuvárott aljegyzőnek választották meg, 
ahol hat évig működött. 1933 augusztusá
ban Osli község főjegyzőjévé választotta. 
A leventeegyesület és a tűzoltó testület 
elnöke. 1917-ben vonult be a 20-ik honv. 
gy. ezredhez s a montenegrói harcokban 
vett részt. Felesége: sikabonyi Matis Irén. 
Két gyermeke van.

BÖC'SKEI PÉTER igazgató, kántorta
nító * 1892 május 31-én Veszkényben. 
Középiskoláit Kapuvárott és a tanító
képzőt Győrben végezte. Tanítói oklevelét 
1912-ben szerezte meg, még ugyanaz év
ben. mint osztálytanító Osliban kezdte 
működését és azóta megszakítás nélkül 
itt teljesít szolgálatot. 1932-ben nyerte 
igazgatói kinevezését. A háborúban a 
18-ik honv. gy. ezred kötelékében az orosz 
fronton harcolt, ahol meg is sebesült és 
mint hadapródőrmester szerelt le. A nép
művelési bizottság vezetője, községi kép
viselőtestület választott tagja. Fele
sége: Fördös Anna. Két gyermeke van.

EÖRY SÁNDOR rk. tanító * 1905 feb
ruár 22-én Győrött. Középiskoláit és a ta
nítóképzőt ugyanott végezte. A tanító.- 
oklevelet 1927-ben nyerte. Azóta mint 
osztálytanító Osliban működik. Levente 
főoktató és a népművelési egyesület elő-
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adója. Felesége: Lang Gizella.
KAPUY ELEK h. bíró * 1878-ban Os- 

liban. Iskolái után édesapja mellett gaz
dálkodott. 1910-ben lett önálló. Jelenleg 
10 holdas birtoka van. Tekintélyes pol
gára a községnek, 12 évig volt közgyám. 
1907 óta a Hangya ügyvezető elnöke. Két 
éve a község h. bírája. 1914-ben bevonult 
a 13-ik honv. gy. ezredhez. Az orosz fron
ton harcolt és sebesülésével, mint sza
kaszvezető szerelt le. Felesége: Meggyes! 
Erzsébet. Két gyermeke van.

KVILESZ GÉZA rk. plébános * 1882 
május 28-án Győrben. Ugyanott fejezte 
be középiskolai és teológiai tanulmányait. 
Pappá 1905-ben szentelték. Működését Ka- 
puvárott kezdte meg, majd Nyulfalu volt 
további állomáshelye. 1911 október 21-ike 
óta Osli község plébánosa Működése alatt 
a templom és plébánia külső renoválása, 
az új iskola s a kath. önképzőkör léte
sült. Ez utóbbinak díszelnöke. Résztvesz 
a leventeegyésület és minden helyi ku - 
túrális egyesületben. A háború alatt ta
nítóhiány miatt, mint tanító is működött 
A községi képviselő testületnek ottléte 
óta tagja.

PÄMER IRÉN magy. kir. postamester. 
Oslihan született, iskoláit ugyanott vé
gezte. 1890-ben lépett a posta szolgá-l 
tatába. 1901-ben lett az Osli postamestere 
és azóta megszakítás nélkül itt műkö
dik. A községben nagy jótékonyságot gya
korol. Családja régóta él a megye terüle
tén. Edesatyja Pámer Antal a községnek 
volt a bírája, megyebizottsági tag s 
1892-től 1901-ig postamester volt.

SCHMIDT E lek  tanító * 1873-ban 
Szentgotthárdon. Középiskoláit és a ta
nítóképzőt Sopronban végezte, ahol 1893- 
ban nyerte a tanítói oklevelet. Pályáját 
Szilipusztán kezdte meg, majd 1910-ben 
Öntéspusztásra került, ahol azóta meg
szakítás nélkül működik. A leventeegye
sület oktatója.

VARGA JÓZSEF vendéglős és vegyes- 
kereskedő * 1902 február 23-án Csornán. 
Ugyanott végezte iskoláit és szabadult fel. 
Majd mint segéd ott és Rudapesten mű
ködött. Ezután Pusztacsomorján volt a 
Hangya üzletvezetője. 1926-ban nyitotta 
meg Osli üzletét, majd 1929-ben vendég
lőt is nyitott. Községi képviselőtestület és

lövészegylet tagja. Felesége: Pintér Mária. 
Egy gyermeke van.

PALI.

Azon a területen, melyet Páli község 
határai zárnak, egykor a rómaiak lakták. 
A rómaiak birodalmának határa keletről 
a Ráha volt. E folyó mellett őrhelyül ki- 
sebb-nagj'obb távolságban váracsokat épí
tettek. E váracs Páli jelenlegi határának 
azon a részén épült, amelyet most Dom
boknak, az ott talált pénzekről Pénz
domboknak neveznek.

Páli nagyközség hajdan két falu volt: 
Kispáli és Nagypáli. Az első a Rába 
áradásaikor elpusztult. A község nevét 
a Nádas család egyik Pál nevű tagjá
tól nyerte. A község templomát 1642- 
ben építették fel. Ezt megelőzően is kel
lett lenni egy templomnak, amely való
színűleg fából épült. 1804-ben Majláth 
Antal győri kanonok költségén átépítet
ték a mai templomot, amelyet 1901- 
ben ismét restauráltak.

Páli község határa jó termékenységű, 
a helység a határnak éppen a közepén 
nyugatnak nyúlik s végig hasítja a Sop
ron felé vezető országutat. (Adatok Fer- 
ber János pálii plébános «A pálii temp
lom és plébánia története» című mű
véből).

FÖLDEST ANTAL szabómester * 1878- 
ban Páliban. A szabóipart kitanulva, 
1896-ban szülőfalujában felszabadult. 
Mint segéd Sopronban dolgozott. 1902- 
ben Páliban önállósította magát. Emel
lett 3 holdas birtokán gazdálkodik. A 
tűozi tótestület parancsnoka, az ipartes
tület elöljáróságának és a képv. t-nek 
tagja. 1914-ben bevonult a 13-ik honv. 
gy. ezredhez és valamennyi fronton har
colt és 1918-ban szerelt le. A II. o. vi
tézség! érmek és a Károly cs. k. tulaj
donosa. Felesége. Herédes Julianna. 
Négy gyermekük van.

KOZMA K. GYULA földbirtokos * 1872- 
ben Páliban. Előbb édesatyjával, majd 
1908 óta önállóan gazdálkodik 24 hol
das birtokán. A községi képv. t-nek volt 
tagja, a tejszöv. elnöke, a gazdakör pénz
tárnoka, volt községi pénztárnok és bírói
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is. 1916-ban katonai szolgálatot teljesí
tett. Négy gyermeke van.

KOVÁCS PÁLNÉ, szül. Tóth Anna oki. 
községi szülésznő * 1895-ben a vasme
gyei Pápóc községben. Iskoláit Keme- 
nesszentpéteren, a bábaképző tanfolya
mot Szombathelyen végezte, ahol 1924- 
ben nyerte oklevelét. Azóta Páli köz
ség megválasztott szülésznője. Három 
gyermeke van.

MENTES MIKLÓS községi főjegyző * 
1899 okt. 26-án Süttörön. Középiskoláit 
Győrött, a közigazgatási tanfolyamot 
Szombathelyen végezte, ahol 1921-ben 
nyerte oklevelét. 1922—1932-ig Kisfáim 
(Ion mint aljegyző működött és ékkőn 
választották meg Páli község vezető fő
jegyzőjévé,, mely tisztséget azóta is be
tölti. A tűzoltó t. és a Hangya felügye
lő b-nak elnöke. 1917-ben a 19-ik va
dászzászlóaljjal olasz, oláh és albáni 
frontokon harcxjlt és 1918-ban mint had- 
apródőrmester szerelt le.

NÉMETH SÁNDOR rk. kántortanító * 
1901-ben Vitnyéden. Középiskoláit Kâ  
puvárott, a tanítóképzőt Jászberényben 
végezte és 1921-ben nyerte tanítói okle
velét. Előbb Fertőendréden és Fertőszent- 
miklóson működik, 1903 óta pedig Páll 
községben folytatja pedagógiai munkás
ságát. Az iskolánkívüli népm. előadója 
és szervezője. Felesége: Kozma Julian
na, akivel való házasságából két leá
nya született.

PÁKÁI GYULA gazdálkodó * 1875-beri 
Páliban. Kora ifjúsága óta gazdálkodik, 
jelenleg 12 kát. holdas birtokán. A köz
ségi képv. t-nek régi tagja, jelenleg h. 
bíró. A gazdakör, a Hangya felügyelő b- 
nak tagja. Az erdőbirtokosság gondno
ka. 1915-ben bevonult a 24-ik brassói 
honv. ezredhez és az orosz fronton har
colt. Az összeomláskor szerelt le. Ki
tüntetései: II. o. vitézség! érem és a
Károly cs. k. Felesége: Szalui Rozália. 
Öt gyermekük van.

POCZIK I. ISTVÁN. Földbirtokos, * 
1881-ben Páliban. Gazdálkodással foglal
kozott, majd 20 éves korában Amerikába 
vándorolt, ahonnan 1922-ben tért haza 
s azóta 22 kát. holdas birtokát műveli. 
Községi képv. t. tag. Felesége: Kovács: 
Erzsébet. Három gyermekük van.

PÓCZIK SZ. ISTVÁN gazdálkodó, köz
ségi bíró * 1883-ban Páliban. Iskolái 
után gazdálkodással foglalkozott, ame
lyet 1921 óta 12 kát. holdas birtokán 
művel önállóan. A községi képviselő 
t-nek régi tagja és jelenleg a bírói tiszt
séget tölti be. Az iskolaszék tagja. 1914- 
ben bevonult a 3-as tüzér zászlóaljhoz. 
Az orosz fronton fogságba esett, ahonnét 
1918-ban tért haza. A Károly cs. k. tu
lajdonosa. Felesége: Kukedy Rozália.
Két fia van.

Ifj. SZIGETHY JÓZSEF földbirtokos ♦ 
1895 márc. 15-én Páliban. Középisko
láit Kismartonban és Lichtelbachon vé
gezte, ezután gazdálkodni kedzett, melyei 
jelenleg 40 holdas birtokán édesatyjá
val együtt folytat. 1916-ban bevonult a 
76-os gy. ezredhez és az olasz fronton 
leszerelésig harcolt. A gazdakör elnöke, 
a Hangya ügyvezető igazgatója. Felesége: 
Táncos Margit, akivel való házasságukból 
egy fia született.

kistatai TATAY DEZSŐ igazgató-tanító 
* 1882-bcn Kapuvárolt Középiskoláit Győ
rött, a tanítóképzőt Pápán végezte. Pá
lyáját Vág községben kezdte meg, majd 
1904 óta Páliban folytatja pedagógiail 
munkásságát. 1922-ben nyerte igazgatói 
kinevezését. A kapuvári tankerületi ta
nító e. elnöke,, a levente e. alelnöke. 
1914-ben bevonult a 66-os gy. ezredhez 
és 1915—1920-ig orosz fogságban szen
vedett. Felesége: Udvardy Ágnes Mar
git ny. tanítónő. Két fiuk van.

VISSI GYULA rk. plébánois * 1890-ben 
Lövőn. Középiskoláit Kőszegen, teolcS- 
giai tanulmányait Győrött végezte. Papi 
pályájának egyes állomásai: Császár,
Süttör, Furád, Bágyog és Csorna. 1927 
óta Páli község rk. plébánosa. A Han
gya, leventeegyesület és népm. b. el
nöke.

PÁSZTORI.

ENDRÖDY JENŐ község bíró, földbir
tokos * 1894 július 4-én Pásztoriban,. 
A középiskolákat Kismartonban végez
te, majd a gazdálkodást édesatyja mel
lett tanulta ki s 1907-ben édesatyjá
nak bekövetkezett halálakor önálló birto
kos lett. Földbirtokát, amely 1919 óta
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sajátja, 70 holdról 100 holdra növelte 
fel. A község politikai életében és irá
nyításában régóta résztvesz és 1919-től 
1921-ig, majd 1923 óta a mai napig 
közmegelégedésre betölti a bírói tiszt
séget. Tagja a megyei törv. h. b-nak, a 
hitelszöv. igazgatóságának és elnöke az 
iskolaszéknek. Felesége: Pápai Jolán. Hat 
leánygyermekük van.

ENDRÖDY V. FERENC gazdálkodó 
és h. bíró ♦ 1885-ben Pásztoriban.
Itt végezte iskoláit is, majd a gazdál
kodást édesatyja mellett tanulta ki. s 
jelenleg hat holdas birtokán gazdálko
dik. Régóta résztvesz a község irányítá
sában, 12 éve esküdt és hat éve h. bíró 
Leventefőoktató. 1914-ben bevonult a 13- 
ik honv. gy. ezredhez,, az orosz fron
ton elfogták és négy évig fogságban szen
vedett. Tizedest rangban szerelt le. Öt- 
gyermekes családapa. Felesége: Horváth 
J ulianna.

Dr. PETHÖ SÁNDOR, a Magyarság 
főmunkatársa, * 1885 márc. 1-én Pász
toriban. Középiskoláit Győrött, Sopron
ban és Pápán, egyetemi tanulmányait 
Kolozsvárott, Halléban és Nápolyban vé
gezte. 1908-ban Kolozsvárott bölcsész 
doktorrá avatták. Mint középiskolai ta
nár 1920-ig működött, azóta mint pub
licista előbb az Uj Nemzedék, majd Mi- 
lotay Istvánnal közösen alapított Magyar
ság főmunkatársa. Különösen mint tör
ténész ért el komoly sikereket. Főbb 
munkái: Római szent birodalom romiásá
sának okai (1908), Politikai arcképeid 
(1910), Sorsok (1913), Szabadságharc 
eszméi (1916), Világostól Trianonig 
(1924), Viharos emberöltő (1928), Görgey 
Arthur életrajza (1930), Magyar kapitó- 
liumon (1932), és Szekfű Gyulával és 
Asztalos Miklóssal közösen írt 1848— 
1928 Magyarország története (1933) stb 
Felesége: Székely Lujza. Két gyermeke 
van.

TÖRÖK LAJOS kántortanító * 1890- 
ben Téten. Középiskoláit és a tanítókép
zőt Győrben végezte, ahol 1911-ben nyer
te oklevelét. Működését Szanyban kezd
te meg, majd 1928 óta Pásztori község
ben mint kántortanító folytatja mun-' 
kásságát. A népm. e. előadója, a Han
gya szöv. ügyvezetője. 1914-ben bevo

nult a 31-ik honv. gy. ezredhez és innen 
a 19-esekhez osztották be, akikkel az 
orosz és olasz fronton harcolt. Mint t. 
hadnagy szerelt le. Kitüntetései: II. o. 
ezüst vitézség! érem. az ezüst és bronz 
Signum Laudis és a Károly cs. k. A köz
ségi képv. t. tagja. Felesége: Gombos 
Erzsébet, akivel való házasságából két 
gyermeke született.

VÉGH ISTVÁN kereskedő * 1859-ben 
Csornán. Iskoláit is ott végezte, majd 
a molnári szakmát kezdte kitanulni, azt 
azonban betegsége miatt abbahagyta. 
Ezután a vasút szolgálatába lépett. A 
mozgósításkor bevonult a 76-ik gy. ez
redhez és a szerb, orosz és olasz fron
tokon harcolt, két Ízben megsebesült és 
mint lOOo/o-os rokkant szerelt le. Ezután 
Csornán baromfikereskedéssel kezdett 
foglalkozni, majd két évig Ebergőcön a 
Hangya üzletvezetője volt és 1928-ban 
Pásztoriban nyitotta meg üzletét. Felesé
ge: Luka Erzsébet. Egy leánygyermekük 
van.

PERESZNYE.

FAZEKAS JÁNOS molnármester ♦ 1865- 
ben Perványban. A molnári szakmát ki
tanulta és abban felszabadult. 1892-ben 
először Nagylózson, mint malombérlő 
lett önálló, 1900 óta pedig a peresznyei 
«Csárda» malom tulajdonosa. A vízima
lom napi teljesítménye 30 mm. Felesége: 
Rikoszovits Paula, öt gyermeke van. 
Legidősebb fia: János, mint felszabadult 
molnár, édesatyja mellett dolgozik.

GERGITS ISTVÁN építési vállalkozó 
* 1890-ben Peresznyén. Iskoláit Szombat
helyen végezte. Pályáját Csepregen és 
Szombathelyen tanulta ki, ahol kőmíves- 
mesleri vizsgát tett. Pozsonyban és Auszt
riában mint segéd működött, 1920 óta 
pedig Peresznyén építési vállalkozó. Több 
kincstári építkezést végzett. 1911-ben be
vonult a 76-ik gy. ezredhez, majd Í9i"- 
ben a 13-ik tüzérezredhez helyezték ál, 
amelynek kötelékében az orosz és olasz 
frontokon 54 hónapig harcolt. A II. o. 
ezüst vit. é.. Károly cs. k., a vaskereszl 
a vitézségi érem szalagján, a hatévi há
borús szóig. é. és a hadsereg főparancs
nokságának elismerő okiratának tulajdo
nosa. A frontharcos szöv., vöröskereszt
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e., a csepregi ipartestületnek és a köz
ségi képv. t-nek választott tagja. Fele
sége: Ecker Franciska. Két gyermekük 
van.

Vitéz HORVÁTH ISTVÁN bognármes- 
tér ♦ 1880-ban Ólmodon ősrégi gazdál
kodó családból. A bognár szakmában 
Kőszegen 1897-ben szabadult fel. Mint 
segéd ott, Grácban, Innsbruckban műkö
dött. 1905-ben önállósította magát, azóta 
vezeti műhelyét. A 18-ik gy. ezredhez 
bevonult a mozgósításkor, harcolt az 
orosz, román frontokon és több Ízben 
súlyosan megsebesült. Háborús érdemei 
elismeréséül az arany és az I. o. és II. 
o. ezüst, valamint a bronz vit. é.. Károly 
cs. k. és sebesülési é. tüntették ki. 1928- 
ban vitézzé avatták. Az önkéntes tűozltó 
t-nek 25 évig volt parancsnoka. Fia: Fri
gyes, várományos, leventeoktatói tanfo
lyamot végzett. Felesége: Dreiszker Ág
nes.

KAUFMANN FERENC szatócs és do- 
hánytőzsdés * 1895-ben Peresznyén. A 
kőmívesmesterséget Csepregen tanulta ki, 
majd 1915-ben bevonult a 76-os gy. ez. 
redhez és az orosz és olasz frontokon 
harcolt. Az olasz fronton 1917-ben sú
lyosan megsebesült, úgy, hogy balkar
ját amputálni kellett. Mint 75o/o-os rok- 
kant szerelt le. 1928-ban nyitotta meg 
vegyeskereskedését, amelyet azóta ve
zet. Felesége Singer Julia. Két fiuk van.

LUXL FERENC községi bíró * 1877- 
ben Peresznyén. A gazdálkodást 1926 
óta önállóan végzi s azóta vesz részt a 
község politikai életében. A gazdasági 
e. alelnöke, 1933-tól a község bírája. 
1914-ben bevonult a 7-es h. huszárokhoz, 
majd orosz fogságba is került, ahonnét 
1918 elején megszökött. Mint tizedes sze
relt le. Felesége: Koosz Paula. Két gyer
mekük van.

LUXL JÓZSEF h. bíró, gazdálkodó 
* 1873-ban Peresznyén. A gazdálkodást 
1915 óta önállóan végzi saját birtokán. 
A községnek 1916-ban lett h. bírája, majd 
1918-tól 1927-ig községi bíró volt. 1932 
óta ismét h. bíró. A mezőgazdasági e. 
pénztárosa, a gazdakör alelnöke. Felesé
ge: Niki Anna. Két leányuk van. Öccse: 
Ignác és feleségének fivére: Niki József 
hő.si halált haltak.

Vitéz MESTERHÁZI JÁNOS gazdálkodó, 
* 1889-ben Peresznyén az ősi Nikl-csa-* 
Iádból. Gazdálkodással foglalkozik je
lenleg vitézi telkén. 1914-ben bevonult 
a 76-os gy. ezredhez, az orosz, olasz 
frontokon harcolt és 36 hónapi frontszol
gálatot teljesített. Egy Ízben megsebesült. 
Mint szakv. szerelt le. Az I. o. ezüst,, 
és II. o. ezüst, valamint a bronz vitéz
ség! érmek, és a Károly cs. k. tulaj
donosa. 1925-ben háborús érdemei elisn 
méréséül vitézzé avatták. Felesége; Lág- 
ler Anna. Négy gyermeke van. Levente
oktató, a céllövő e. és a frontharcos sz. 
tagja.

PAJER ISTVÁN Hangya üzletvezető * 
1877-ben Csepregen. A fűszerkereskedői 
szakmát ugyanott tanulta ki és öt évig 
a Hangya csepregi fiókjánál működött. 
1910 óta Peresznyén a Hangya üzletve-i 
zetője. A levente e., céllövö e. alelnöke. 
A 18-ik h. gy. ezreddel az orosz fronton 
harcolt, majd fogságba került. Felesé
ge: Orbán Mária. Négy gyermekük van

PERESZTEG.

DRAXLER MÁTYÁS Hangya-fiók üzlet
vezető * Alsóauszlriában, Schwarzenbach- 
ban 1876-ban. Középiskoláit Bécsben vé
gezte,, majd ugyanott a kereskedői szak
mában dolgozott. 25 esztendeje pedig a 
peresztegi Hangya fiók üzletvezetője. Bé
kében a 76-osoknál, a világháborúban 
pedig a 18-asoknál szolgált és az orosz 
és olasz fronton harcolt, ahol fejlövést 
szenvedett. Az összeomláskor szerelt le. 
Felesége: Baranyai Paula, régi nemesi 
család sarja. Két gyermekük van.

JÖZSA LÁSZLÓ m-adalmi intéző * 1895- 
ben Sopronban. Ugyanott tett íőreálisko- 
lai érettségit, majd a gazdasági akadé
miát Magyaróvárott végezte 1919-ben. 
1920-tól 1926-ig a Boldogasszony-urada
lom mosontétényi gazdaságában műkö
dött, azóta Peresztegen, a petöházi cu
korgyár uradalmi intézője és vezeti a 
230 kát. holdas birtokot. Önkéntest évét 
1912—1913-ban Sopronban töltötte, majd 
1914-ben bevonult ismét és az orosz és 
olasz fronton harcolt és mint t. tüzérfő
hadnagy szerelt le. Kitüntetései; III. o. 
katonai érdemkereszt a kardokkal, két
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ezüst Signum Laudis, egy bronz Signum 
Laudis, a bronz vitézségi érem és a Ká
roly cs. k. A járási mezőgazdasági b. és 
a vármegyei gazdasági e. igazgatósági 
tagja. A frontharcos szövetség és a tü
zérbajtársi sz. kerületi elnöke.

NÉMETH RUDOLF plébánop * a zala- 
megyei Rigács községben 1885-ben. Kö
zépiskoláit Magyaróvárott és Győrött, a 
hittudományi főiskolát Győrött végezte, 
ahol 1908-ban szentelték pappá. Mint 
káplán Rogyoszlón, Mosonszentjánoson és 
Magyaróvárott működött s 1916 óta a 
peresztegi rk. plébánia vezető plébánosa. 
A Mária kongregáció, oltáregylet, leven
te e. vezetője és megszervezője Peresz-' 
legen és Sopronszécsényben. Működése 
alatt a plébániához tartozó Sopronszé
csényben 1930-ban átépítették a plébá
niát és Peresztegen is ugyanez évben új
jáépítették az iskolát.

PETÖHÄZA.

AUGUSZTIN FERENC cukorgyári fő
kertész * 1881 október 6-án Kismartoni 
ban, ahol atyja a hercegi uradalom fő- 
kertésze volt. Kismartonban a várkerté
szetben tanulta szakmáját, majd 1896- 
ban Baján élvégezte a kertészeti szaktan 
folyamot. Működött Ausztriában, Somló» 
váron gróf Endrődi-uradalomban, Potten- 
dorfban és Kismartonban. 1917 óta pe
dig a petőházi cukorgyár főkertésze. A 
nemzeti munkavédelmi osztag és a nem- 
■celi egységpárt tagja. Felesége: Mraszek 
Jozefin. Két gyermeke van.

BOROSS KÁLMÁN cukorgyári műszaki 
tisztv. * 1885-ben Fertőszentmiklóson. 
Atyja is már a petőházi cukorgyár mű
szaki tisztviselője volt. Középiskoláit Kis
martonban, a gépészeti szakiskolát Bécs- 
ben és Polában végezte, ahol oklevelet 
kapott 1903-ban. A haditengerészetnél a 
világháború alatt szolgált. Szaktudását 
Wienben, Prágában és Triesztben fejlesz
tette és 1910 óta a petőházi cukorgyár 
szolgálatában áll. A községi képv. t ,  a 
soproni autó e. és amatőr fényképészeti 
klubnak tagja. Két gyermeke van.

HADARITS JÓZSEF gazdálkodó, köz
ségi bíró * 1876-ban Petőházán. Gazdál
kodással foglalkozik, előbb édesatyja, aki

h. bíró volt, mellett tanulta ki a gazdál
kodást, majd annak halála óta önállóan 
űzi azt. A világháborúban a 13-ik gy. 
ezredben az orosz fronton fogságba esett, 
ahonnan 1918 júniusában tért haza. A 
lövészegylet alelnöke, betölti a bírói 
tisztséget is. Felesége: Palkóvits Teré
zia. Két gyermekük van.

HUBAY IRÉN magy. kir. postamester. 
Soproni eredetű, ősrégi nemesi család
ból származik. Édesatyja, néhai Hu- 
bay János, királyi telekkönyvvezető volt. 
Középiskolai tanulmányait Sopronban 
végezte. Ezután a posta szolgálatába lé
pett. 1911-ben Büdöskutra nyert kine
vezést. Onnan 1918-ban került Petőhá- 
zára és azóta vezeti a magy. kir. postát, 
mint magy. kir. postamester.

MARIK JÁNOS rk. tanító * 1908-ban 
Petőházán. Középiskoláit és a gimnáziumi 
érettségit Esztergomban végezte, a ta-J 
nítói oklevelet Jászberényben szerezte 
meg. 1932-ben kezdte működését Petöhá- 
zán, amelyet azóta is folytat. A nemzeti 
hadseregben 1931—1932-ben liszlivizsgát 
tett és mint hadapródőrmester szerelt 
le. A levente e. könyvtárosa.

NÉMETH GÉZA kántortanító * 1901- 
ben Gartán. Középiskoláit Kapuvárott, a 
tanítóképzőt Győrben végezte és 1919- 
ben nyerte tanítói oklevelét. Pályáját 
Süttörön kezdte meg s 1924 óta Petöhá- 
zán működik mint kántortanító. A Han
gya ügyvezetője, a levente e. elnöke, a 
népm. b. vezetője, előadója, a községi 
népkönyvtár kezelője. Felesége: Horváth- 
dori Irén.

RADIOS FERENC, a Hangya üzletve
zetője * 1904-ben Fertőszentmiklóson. A 
kereskedői szakmát a Hangyánál tanulta 
ki, 1921-ben szabadult fel. 1924—1932-ig 
a nemzeti hadseregben teljesített szol
gálatot, mint szakv. szerelt le. 1934 ápr. 
1. óta a petőházi Hangya üzletvezetője.

PINNYE.

KÖ IMRE gazdálkodó * 1875-hen Nagy- 
cenken, ahol iskoláit is végezte, majd 
azóta gazdálkodással foglalkozik. 1901 
óta önállóan vezeti 22 holdas pinnyei 
földbirtokát. A községi képv. t-nek és a 
gazdakörnek régi tagja. Két éve h. bíró.
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Felesége; Barkovils Flóra. Két gyerme
kük van. '

NEMES MIHÁLY vasúti főtiszt * 1899- 
ben Nagybecskereken. Felsőkereskedelmi 
érettségije után a vasúti tiszti tanfolya
mot' végezte el. 1920-ban lépett a vasút 
szolgálatába s 1932 márc. 17-től Pinnye 
állomásfőnöke. 1917 március 10-től 1918 
október 29-ig, amikor olasz fogságba 
esett, vonalszolgálatot teljesített. Azorsz. 
frontharcos szöv. szervező tisztje.

PÁLLÁ JENŐ kocsmáixjs és vendéglős
* 1894-ben Pinnyén. Iskoláit ugyanott vé
gezte, majd a vendéglős szakmában 
1919-ben Révfalun felszabadult. Mint pin
cér Bécsben dolgozott, majd 1926-ban 
Pinnyén önállósította magát. 1915-től 
1918-ig mint határőr teljesített szolgá
latot és szakaszvezetői rangban szerelt 
le. A kertészszakmában is felszabadult. 
Felesége; Kardos Ágnes. Négy gyerme
kük van.

PINNYEI HANGYA FOGYASZTÁSI ÉS 
értékesítő  SZÖVETKEZET. 1920-ban 
alapíttatott. Az akkori vezetőség: Szeken- 
di Jenő ügyv. elnök, Sebestyén Gyula 
pénztáros. Fekete József, Pála István és 
Farkas Vince kezdeményezésére alakult 
112 taggal. Jelenlegi vezetősége: Takács 
Jenő ügyv. elnök, Sebestyén Gyula pénz
táros, Pála István, Farkas Vince és Fe
kete József ig. tagok.

TAKÁCS JENŐ gazdálkodó * 1891-ben 
Sopronban. Iskoláit Pinnyén végezte s 
azóta gazdálkodik. 1918 óta önállóan ve
zeti 18 kát. holdas birtokát. 1912-ben vo
nult be a 76-ik gy. ezredhez és végigküz- 
dötte a háborút is az orosz és olasz fron
ton és egy Ízben megsebesült. 1918-ban 
mint tizedes a bronz vitézségi érem és a 
Károly cs. k. tulajdonosa szerelt le. A 
gazdakör megalapítója és ügyvezetője, 
a Hangyának és a tűzoltó e-nek elnöke. 
Felesége; Sütő Sarolta, akivel való há
zasságából egy fia született.

PÖRLÄDONY.

BANKOVITS JÓZSEF malomtulajdonos
* 1884 máj. 22-én a somogymegyei Szo- 
majban. A molnármesterséget édesatyjá
nál tanulta ki s abban 1902-ben szabadult 
lel. Mint segéd több helyütt működött.

majd 1919-ben Sárvárott önállósította ma
gát és a városi malmot bérelte,, 1921- 
ben pedig Pórládonyon a Rupprecht-féie 
vízimalmot vette bérbe. A malom napi 
örlőképessége 20 mm. Emellett gazdál
kodással foglalkozik. A 44-ik cs. és kir. 
gy. ezreddel végigharcolta a háborút a 
szerb és orosz fronton,, volt orosz fog
ságban is, ahonnét megszökött. Az 1906- 
os Ferenc József szóig, érdemkereszt tu
lajdonosa. Felesége: Sámson Mária. Négy 
gyermekük volt, akik azonban meghal
tak. I ; i ,

BEDI ISTVÁN gazdálkodó * 1865 dec. 
24-én Pórládonyban. A gazdálkodást 1874 
óta önállóan végzi, előbb 16 kisholdas, 
később 28 holdas birtokán. 1892-ben lett 
esküdt, majd helyettes és 1915—1921-ig 
községi bíró. A kommun alatt hazafias 
magatartása miatt elítélték. Az ev. egy
ház presbitere volt. Felesége: Mentsch 
Alma. Három gyermekük van, legidősebb 
fia, Bedi Kálmán, önálló gazdálkodó, 
1927—1933-ig volt községi bíró, jelenleg 
h. bíró, az egységes párt szervezője és 
elnöke. A világhálDorút a 33-ik gy. ez
reddel az orosz fronton küzdötte végig 
és mint őrmester szerelt le. Két bronz 
vit. é. ,és a Károly cs. k. tulajdonosi. 
Felesége: Horváth Terézia. Két gyer
meke van.

FAZOKAS SÁNDOR rk. ig. tanító * 
1885 aug. 22-én Söptén (Kazárpuszta). 
Középiskoláit Kőszegen, a tanítóképzői 
Csurgón végezte és 1905-ben nyerte ok
levelét. Pályáját Chernelházadamonyán 
kezdte s 1910 óta Pórládonyon az rk. 
iskola kántortanítója. Igazgatói kineve
zését 1926 jul. 16-án nyerte. A tűzoltó 
t-nek 25 éve parancsnoka, a levente e. és 
polgári lövész e. elnöke, a gazdakör és 
legelő t. jegyzője, a sajtoskáli OKH ig. 
tagja, az iskolánk, népm. b. vezetője és 
a mesterházai állami elemi iskola hit
oktatója. Felesége: Németh Mária. Két 
leányuk van. Mária leánya oki. tanítónő.

KISS GYULA ny. th. útmester * 1868 
ápr. 1-én Lócson. A polgárit Sopronban 
végezte. Katonai szolgálatot a 31-es va- 
dászzászlóaljnál 1888—1891-ig teljesített, 
majd három évet a csendőrség köteléké
ben Lajtaszentmiklóson mint őrparancs- 
nok szolgált. 1896-ban th. útmester lett
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a pulyai járásban. 1904-ben a csepre- 
gi járáshoz helyezték át és 1924-ben 30 
évi szolgálat után nyugalomba vonult 
Azóta Pórládonyban lakik. Felesége: Már
kus Ilona.

NÉMETH JÁNOS községi bíró * 1885 
dec. 6-án Pórládonyban, ahol édesatyja 
is a község bírája volt. 1911 óta 50 kis- 
holdas birtokán önálló gazdálkodást foly
tat. 1913 óta virilis képv. t  tag. 1933- 
ban községi bíróvá választották. Az rk. 
iskolaszék, gazdakör és tűzoltó t. régi 
tagja, ö  alapította 1929-ben a pórládo- 
nyi tejszövetkezetet, amelynek elnöke.

POTYOND. J

CZIRÁK GYÖRGY ny. ev. ig. tanító * 
1875-ben Párádon. Középiskoláit és a 
tanítóképzőt Sopronban végezte. Okleve
let 1894-ben nyert. Működését Kispécen 
kezdte, majd Vanyolán, 1897 óta pedig 
Potyondon folytatta pedagógiai munkás
ságát. 1933-ban vonult nyugalomba. Az 
iskolánk, népm. b. szervezője és előadó
ja volt. A tűzoltó e-nek jegyzője, 1927 
óta községi képv. t. és OKH felügyelő 
b. tag. A népoktatás terén elért eredmé
nyei elismeréséül örökös egyháztanácsi 
taggá választották és a vallás- és közok
tatásügyi miniszter elismerő oklevéllel 
tüntette ki. Az egyházmegyei tanítótes
tület elnöke. Két gyermekes családapa. 
Felesége: Halász Lidia.

HANTÖ SÁNDOR ev. kántortanító * 
1910-ben Vásárosfalun. Középiskoláit 
Csornán, a tanítóképzőt Sopronban vé
gezte és 1933-ban kántortanítói oklevelet 
nyert. Ez év szeptemberétől Potyondon 
működik. Az iskolánkívüli népművelési 
b. előadója, a gazdakör jegyzője, a le
vente e. oktatója. Katonai szolgálatot a 
nemzeti hadseregben teljesített.

PUSZTACSALÁD.

Czv. PELLET IMRÉNÉ, szül. Köncöl 
Margit rk. tanítónő. Néhai férje mint in
téző működött és 1916-ban vette nőül és 
csak 1928-ban bekövetkezett halála után 
kezdte tanítónői pályáját folytatni. Több 
színdarabot sikerrel rendezett. Két fia 
van.

pu sz ta c sa lá d i r k . leánykor  1928 
november havában alakult özv. Pellet 
Imréné rk. tanítónő kezdeményezésére, 
ki azóta a kör elnöke és vezetője. Célja 
a kath. lányok vallási továbbnevelése, és 
ismeretbővítése, továbbá elméletileg a ház
tartásvezetés tanítása, gyakorlatilag pe
dig kézimunkázás, melyből több kiállítási 
is rendezlek. A társadalmi élet fejlesz
tésére havonta kedélyes estéket rendez
nek, amelyek nagy tetszést arattak.

RÁBACSANAK.

CSANAKI BÉLA rk. tanító * 1887 febr. 
6-án Rábacsanakon. Középiskoláit Kapu
váron, a tanítóképzőt Győrött végezte, 
ahol 1907-ben nyert oklevelet. Tanítói 
Pályáját Rábaszováton kezdte meg s 1909- 
ben került Rábacsanakra, ahol azóta 
megszakítás nélkül működik. 1914-ben be
vonult a 76-os gy. ezredhez, a szerb és 
orosz fronton küzdött, majd hat évig 
orosz fogságban sínylődött. A népm. e. 
előadója, az Első Keresztény bizt. int. 
megbízottja és résztvesz községe minden 
kultúráüs és társadalmi egyesületének a 
munkájában. Felesége: Molnár Jolán.

CSEHI LAJOS földbirtokos * 1889-ben 
Rábacsanakon. Iskolái elvégzése után gaz
dálkodni kezdett, majd a gazdasági szak
iskolát 1920-ban Pápán végezte el. Előbb 
36 holdon, jelenleg pedig 100 holdas bir
tokán gazdálkodik. A környéken az ál
lattenyésztők közül Idválik és több kiál
lításon kb. 8 kitüntetést nyert. 1921 óta 
tagja a képv. t-nek, három évig esküdt s 
hat évig bíró volt. Hosszú idő óta el
nöke a tűzoltó t-nek és a tejszöv-nek. 
valamint a gazdakörnek és legeltetési tár
sulatnak. Az állattenyésztők egyesülete 
alelnöke, a várm. törvh. b. póttagja, és 
a sopronmegyei állattenyésztők e. választ
mányának és az iskolaszék tagja. Három 
évig volt tűzoltófőparancsnok is. 1914- 
ben a 13-ik honv. gy. ezreddel az orosz 
és olasz fronton harcolt, majd megsebe
sült és másfél évig orosz fogságban volt. 
A Károly cs. k. tulajdonosa. Felesége. 
Kovács Mária. Négy gyermekük van.

FÜLEKI MARTON kereskedő * 1882 
nov. 12-én Rábacsanakon. Iskoláit ugyan
ott végezte, majd gazdálkodással kéz-



R áb acsan ak 145

dett foglalkozni, amelyben 1909 óta ón
álló. Vegyeskereskedését 1933-ban nyitot
ta meg. 1915-ben bevonult a 76-ik közös 
gy. ezredhez és az orosz fronton har
colt, majd megsebesült s mint 50o/o-os 
rokkant szerelt le. Felesége: ősze Eszter. 
Négy gyermeke van.

Ifj. GOMBÁS SÁNDORNÉ oki. községi 
szülésznő Rábacsanakon *, itt járta isko
láit, majd 1926—27. évben elvégezte a 
bábaképző tanfolyamot s oklevelet szer
zett. Mint községi szülésznő két évig Egy- 
házaskeszin működött, majd 1929-ben Rá
bacsanakon választották meg szülésznővé. 
Férje résztvett a világháborúban, a 76- 
os gy. ezred kötelékében. Egy gyermekük 
van.

GYURASITS FERENC vendéglős Bő
sárkányban * 1894-ben. Iskolái után az 
iparos pályára lépett. A vendéglős és 
mészárosiparban szabadult fel. 1932-ben 
Rábacsanakon önállósította magát, azóta 
vezeti vendéglőjét. 1914-ben bevonult a 
13-ik gy. ezredhez s az orosz fronton fog
ságba esett, ahol 36 hónapig volt. Fele
sége: Tóth Anna, akivel való házassá
gából négy gyermeke született.

HORVÁTH JÁNOS rk. plébános * 1874 
okt. 10-én Hegykőn. Középiskoláit és a 
teológiát Győrött végezte, ahol 1900 júl. 
1-én szentelték pappá. Pályáját mint káp
lán Endréden kezdte meg, majd Rába- 
szentmihály, Bágyog és Kisbéren műkö
dött hasonló beosztásban. Ezután Ászár 
község plébánosa lett, 1907—1931-ig. Ez 
évben került Rábacsanakra, mint az rk 
egyház plébánosa. A levente e., dalárda, 
tűzoltótestület és gazdakör elnöke, a köz
ségi képv. t. tagja.

HORVÁTH ISTVÁN vegyeskereskedő ’ 
1893-ban Szanyban. Iskolái után az ipari 
pályára lépett és a vendéglős és mészá
ros szakmában Csornán szabadult fel 
Mint segéd Győrött, Pápán, Veszprémben, 
Nagyatádon, Kaposváron, és Balatonfüre- 
den fejlesztette szaktudását. 1921-ben Rá
bacsanakon önállósította magát és a ve
gyeskereskedést 1923-ban nyitotta meg 
Emellett 15 holdas birtokán gazdálkodás
sal is foglalkozik. 1914-ben bevonult a 
9-ik huszárezredhez, harcolt az olasz, 
orosz és szerb frontokon, megsebesült 
A bronz vit. é. és a Károly cs. k. tulaj

donosa. Felesége: Füleki Brigitta. Egy 
gyermekük van.

KOVÁCS IMRE gazdálkodó * 1895 ápr. 
15-én Rábacsanakon. Iskolái elvégzése 
után édesatyja mellett sajátította el a 
gazdálkodást és 1919 óta előbb 8, majd 
16 holdas birtokát önállóan vezeti. Nagy 
gondot fordít az állattenyésztésre, mely
ért édesatyját annak idején ki is tüntet
ték. Másfél év óta a község pénztárnoka, 
a Hangya szöv., hitelszöv. és gazdakör 
tagja. 1915-ben bevonult a 13-ik honv. 
gy. ezredhez, amellyel az olasz és orosz 
fronton harcolt, megsebesült s mint ti
zedes a bronz vit. é. és a Károly cs. k, 
tulajdonosa szerelt le. Felesége: Balogh 
Mária, négy gyermekük van.

Özv. MÁTAY GYULÁNÉ, szül. Ébel 
Marcella földbirtokos. Néhai férje 1871- 
ben Kisfalán *. Iskoláit ott és Szilben 
végezte, majd édesatyja mellett gazdálko
dott s 1895-ben 30 holdas földbirtokán 
önálló gazda lett. A község és a környék 
legelső állattenyésztője volt, ki számos 
kiállításon 14 oklevelet és több ér
met, valamint vándordíját nyert. Az ő 
szellemében vezeti a birtokot és állatte
nyésztést özvegye, aki már szintén há
rom kitüntetésben részesült. Néhai férje 
emellett községi képv. és egyizben köz
ségi bíró is volt. Hat gyermekük van.

MÉSZÁROS FERENC állomáselőljáró * 
1877-ben Mezőlakon. Négy középiskolai 
tanulmányait Pápán végezte, majd 22 
éves korában lépett a vasút szolgálatába. 
Működését Siófokon kezdte meg. További 
állomáshelyei: Pápa, Vaszar, Nagykonda, 
Felsőlövő és ismét Vaszar volt. 1922-ben 
helyezték Rábacsanakra és azóta meg
szakítás nélkül itt működik. Felesége: 
Strohbahn Teréz, akivel való házassá
gából két gyermeke született.

MÉSZÁROS JÓZSEF községi bírő * 
1896-ban Rábacsanakon. Iskoláit ott és 
a négy polgárit magánúton végezte. 1915- 
ben bevonult a 76-os gy. ezredhez; az 
olasz, orosz, oláh, szerb frontokon har
colt, majd 18 hónapig orosz fogságban 
volt, két Ízben megsebesült és a bronz 
vit. é.. Károly cs. k. és a seb. é. tulajdo
nosa. Leszerelése után édesatyjával gaz
dálkodott. A községnek, fiatal kora da
cára, vezető polgárai közé tartozik. Más

10
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fél éve községi bíró, a Hangya szöv. el
nöke, a gazdakör és mezőgazdasági ka
mara tagja, a hitelszöv. igazgatója. Fe
lesége: Nagy A. Mária. Egy fia van.

MOLNÁR ANNA magy. kir. postames
ter * Rábacsanakon. Középiskoláit Sop
ronban végezte s 1908-ban lépett a magy. 
kir. posta szolgálatába, ahol 25 éve van. 
Még ez évben kinevezték a rábacsanaki 
postamesteri hivatal vezetőjévé s azóta 
is e tisztséget tölti be. Édesatyja, néhai 
Molnár Imre, kántortanító Rábacsanakon, 
44 évig folytatta pedagógiai munkássá
gát s 1908-ban a község részvétele mellett 
halt meg.

NAGY JENŐ h. bíró * 1893-ban Rába
csanakon. Iskolái elvégzése után kita
nulta a gazdálkodást, amelyben már 17 
éves kora óta önálló. Jelenleg 27 holdas 
birtokán gazdálkodik. A környéken egye
dül álló nagy gyümölcstermelést foly
tat 1200 fával, főleg téli almát termel. 
Gyümölcseit Németországba exportálja. A 
községnek h. bírája, az iskolaszék tagja. 
1912-től 1921-ig Amerikában volt. Fele
sége: Pozsgai Mária, akivel való házas
ságából két gyermeke született.

NAGY SÁNDOR Hangya üzletvezető * 
1905 ápr. 28-án Szilben. Ugyanott vé
gezte iskoláit is, majd az ipari pályára 
lépett és a vendéglős szakmában 1929- 
ben Csornán felszabadult. Mint segéd 
Sopronban, Budapesten, Salgótarjánban 
és Debrecenben működött. 1930 május 1- 
én lett a rábacsanaki Hangya szöv. üz
letvezetője.

PÁLLÁ JÓZSEF gazdálkodó * 1877-ben 
Rábacsanakon. Iskolái után gazdálkodó 
lett és 1924 óta 26 holdas birtokán ön
álló gazda. Tekintélyes polgára a köz
ségnek, öt évig volt esküdt, három évig 
a legnehezebb időkben bíró és jelenleg 
10 éve közgyám. Községi virilista. Fele
sége: Takács Teréz. Három gyermekük 
van.

Ozv. POZSGAY MÁRTONNÉ, szül. Var
ga Terézia földbirtokos. Néhai férje * 
1849-ben Rábacsanakon. Iskolái elvégzé
se után 1878-tól 1921-ig önállóan gaz
dálkodott s ez évben bekövetkezett ha
lála óta a 150 holdas birtokot özvegye 
vezeti, illetve bérbeadta. Néhai férje te
kintélyes gazda volt a községben, több

éven keresztül állandóan vir. tagja a 
képv. t-nek, valamint a várm. törvh. b- 
nak.

SÁGHI JÁNOS községi főjegyző * 1899 
jún. 9-én Babóton. Középiskoláit Győ
rött végezte, ahol 1916-ban kereskedelmi 
érettségit tett, majd még az évben a köz- 
igazgatási pályára lépett. A jegyzői okle
velet 1920-ban Szombathelyen szerezte 
meg. Pályáját Hidegségen 1921-ben mint 
s. jegyző kezdte meg, majd két évig Fer- 
tőszentmiklóson és egy évig Csornán, 
mint harmadjegyző működött. 1925 ja
nuárjában választották meg Rábacsana
kon községi főjegyzőnek s azóta megsza
kítás nélkül itt működik. Működése alatt 
lett Rábacsanak nagyközség s ezalatt 
épült fel a templom, jegyzőilak, hősök 
emléktáblája, fecskendőház, vásártér és 
a telefon bevezetése. Községe összes kul
turális és szociális egyesületeinek munkás  ̂
ságában kiveszi a részét. Leventeföokta- 
tó, a szöv. jegyzője, polgári lövész e., 
tűzoltó t. ügyvezetője és a Természettu
dományi Társulat tagja. 1917-ben bevo
nult a 18-ik honv. gy. ezredhez, harcolt 
az oláh és orosz frontokon. Mint t. had
nagy szerelt le. Felesége: Kalmár Irén.

VARGA JÓZSEF tanító * 1898-ban Rá
bacsanakon. Középiskoláit Pápán végezte 
s ugyanott végezte a tanítóképzőt is. Ok
levelet 1930-ben nyert. Azóta megszakí
tás nélkül szülőfalujában, Rábacsanakon 
működik. A népm. e. előadója. 1916-ban 
bevonult a 76-os gy. ezredhez és az 
olasz fronton megsebesült. A bronz vit. é. 
és a Károly cs. k. tulajdonosa.

VISl SÁNDOR igazgató, kántortanító * 
1899 márc. 8-án Árpás községben. Közép
iskoláit és a tanítóképzőt Pápán végezte, 
ahol oklevelét 1920-ban kapta. Működé
sét Pápateszéren kezdte meg, majd Kis- 
berzsényben, Árpáson tanított. 1932-ben 
került Rábacsanakra, azóta itt folytatja 
pedagógiai munkásságát. 1934 januárjá
ban nyerte igazgatói kinevezését. 1917 
márc. 10-én bevonult a 19-es vadászok
hoz, nyolc hónapig az oláh és olasz 
frontokon harcolt, majd olasz fogságba 
került, ahonnan 1919 nov. 20-án jött ha
za. Mint t. hadnagy, a Károly cs. k. tu
lajdonosa szerelt le. A népm. e. előadója, 
a dalárda szervezője és vezetője, a Szív
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gárda vezető tagja. Három gyermekes 
családapa. Felesége; Tarcsay Julianna.

RÁBAKECÖL.

ERDŐS IMRE kereskedő * 1899-ben 
Rábacsanakon. Ipari pályára lépett és 
Győrben a cipészszakmában szabadult 
fel. Ezután bevonult a 114-ik tüzérezred
hez s az olasz fronton küzdött. Két bronz 
vit. é. és a Károly cs. k. tulajdonosa. 
Leszerelése után Győrben a Hangyánál 
mint üzletvezető működött, majd 1930- 
ban Rábakecölön fűszerüzletet nyitott. 
Az iparoskör tagja. Felesége; Takács Gi
zella. Egy gyermekük van.

FELBER ANTAL JÓZSEF tanító * 1908- 
ban Kőszegen. Középiskoláit ugyanott, a 
tanítóképzőt Kiskunfélegyházán végezte. 
Tanítói oklevelet 1927-ben nyert. Azóta 
megszakítás nélkül Rábakecölön műkö
dik. A levente e. főoktatója, a népm. e. 
előadója. Önkéntesi évét 1931-ben szol
gálta le. Felesége; Orbán Terézia. Kél 
leánygyermeke van.

GUZMITS GUSZTÁV aljegyző * 1902- 
ben Ferlőszentmiklóson. Középiskoláit 
Győrben, a jegyzői tanfolyamot Egerben 
végezte, ahol 1928-ban nyerte oklevelét. 
Működését Rábakecölön kezdte meg, mint 
s. jegyző és azóta megszakítás nélkül 
itt működik. Édesatyja 30 évig Fertö- 
szentmiklóson községi jegyző volt. 1922- 
ben Győrött a nemzeti hadseregnél szol
gált.

HORVÁTH ISTVÁN gazdálkodó * 1869- 
ben Rábakecölön, ahol 1900 óta önálló 
gazda, jelenleg 23 holdas birtokán. A 
község tekintélyes polgárai közé tarto
zik, aki 26 évig volt tagja a községi kép
viselő t-nek. Felesége; Kertész Matild. 
Egy leánygyermeke van, aki apáca.

Vitéz KARIKÁS GYULA ny. tiszthelyet- 
tef * 1880-ban Rábakecölön. Előbb gaz
dálkodott, majd bevonult a 6-ik huszár
ezredhez és ott aktiváltatta magát. Köz
ben Zalaegerszegen magánúton középis
kolákat végzett. 24 évig állt a hadsereg 
kötelékében és 1925-ben mint t. helyettes 
vonult nyugalomba. A háború alatt az 
orosz fronton küzdött. Az I. és II. oszt. 
ezüst és bronz vit. é. és a Károly cs. k. 
tulajdonosa. Háborús érdemei elismeré

séül 1924-ben vitézzé avatták. Nyugalom- 
bavonulása óta szülőfalujában saját há
zában él. Nyolc évig volt leventefőok- 
tató. Jelenleg az egységespárt elnöke.

KERTÉSZ SÁNDOR vendéglős * 1894- 
ben Rábakecölön. Egy középiskolát Kis
martonban végzett, majd az ipari pá
lyára lépett és 1910-ben a mészáros szak
mában Sopronban szabadult fel. Kita
nulta a vendéglősipart is. 1922-ben nyi
totta meg kocsmáját és mészárszékét s 
1929-ben alakította át kocsmáját vendég
lővé, amely mint központi vendéglő jó 
hírnévnek örvend. A világháborúban a 
76-ik gy. ezreddel az orosz, szerb fron
ton harcolt. Megsebesült. Mint szakv. 
szerelt le. Községi képv. t. és iskolaszék 
tagja. Felesége; Rali Mária, akivel való 
házasságából két fia született.

KONCZ REZSŐ uradalmi intéző, oki. 
gazda * 1903-ban Karcsán. Középisko
láit Budapesten, a gazdasági akadémiái 
Keszthelyen végezte. Oklevelet 1925-ben 
nyert. Ezután egy évig Németországban 
tanulmányúton volt, majd Rábakecölben 
gróf Ciráky béruradalmába mint segéd
tiszt került és 1933 óta mint intéző a 
2500 holdas birtok egyedüli vezetője. A 
gazdakör elnöke.

LAMPERT GYULA gazdálkodó * 1879 
ben Rábakecölön. Gazdálkodással foglal
kozik 1912 óta. Előbb 18, jelenleg 33 hol
das birtokán. 1917 óta tagja a képv. t- 
nek, iskolaszéknek és a gazdakörnek. 
Tagja egyébként a megyei törvh. b-nak 
is. A 13-ik honv. gy. ezreddel 29 hó
napig volt a szerb, olasz és orosz fron
tokon s mint 75»/o-os rokkant szerelt le. 
Felesége; Kósa Rozália. Két gyermeke 
van.

PÓCZA ISTVÁN rk. káplán * 1886-ban 
Keresztényben. Középiskoláit és a teoló
giát Sopronban és Győrött végezte, ahol 
1909-ben szentelték pappá. Pályáját Sop- 
ronszentmártonban kezdte meg, majd 
több helyen működött mint káplán és e 
minőségben folytatja hivatását 1924 óta 
Rábakecölön. Működése alatt épült az 
iskola és az emeletes plébánia is. Köz
ségi képv. t. tag, a gazdakör alelnöke 
volt. A háborúban mint tábori lelkész 
1916—1918-ig szolgált.

PÖDÖR JÁNOS rk .ig. kánlortaníló *
10*
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1887-ben Vicán. Középiskoláit Kapuvárott, 
a tanítóképzőt Győrött végezte. Okleve
lét 1906-ban szerezte. Előbb Szárföldön, 
Dőrött és Nagyécsfalun tanított, majd 
1920-ban került Rábakecölre, ahol igaz
gatói kinevezését is nyerte. Az iparoskör, 
gazdakör, levente énekkar és ifjúsági vö
röskereszt vezetőségi tagja. Felesége: Be- 
zamits Rozália. Három gyermeke van.

SOÓS ISTVÁN községi bíró * 1873-ban 
Rábakecölön. 40 év óta önálló gazda, 
előbb 8 és fél holdas birtoka volt, ame
lyet nagy szorgalmával 30 holdra emelt. 
Második éve tölti be a bírói tisztséget. 
A gazdakör tagja, az rk. egyház világi 
elnöke, községi képv. t-nek 25 év óta tag
ja. Hat évig volt h. bíró is. Felesége: Soós 
Anna. Hét gyermeke van.

SOÖS GYULA gazdálkodó és postaügy- 
tiök * 1860-ban Dat községben. Mint ön
álló gazda 1894 óta működik jelenleg 
14 holdas birtokán. 1910-ben vette át a 
rábakecöli postaügynökség vezetését. Volt 
képv. t. tag. A hálrorúban az albán fron
ton volt és mint tizedes szerelt le. Fele
sége: Gacs Mária. Ot gyermekük van.

TÓTH ISTVÁN körjegyző * 1898 nov. 
16-án Gyömörén. Középiskoláit Pápán, a 
közigazgatási tanfolyamot Szombathelyen 
végezte. 1921-ben nyerte oklevelét, mű
ködését Rábakecölön kezdte meg. Előbb 
mint s. jegyző, 1923-ban mint h. kör
jegyző, majd 1924 novembere óta mini 
megválasztott vezető körjegyző. Működé
se alatt létesült az iskolaépület, a 
levente egyesület és tűzoltótestület el
nöke. 1916-ban bevonult a 21-ik honv. 
gy. ezredbe, majd a 301-esekkel az oláh 
és olasz frontokon harcolt. T. hadnagy 
Felesége: Sipos Irma. Két gyermekük van.

ZÁCSIK MIHÁLY tanító * Csehszlová
kiában Nameszto községben 1904-ben. Kö
zépiskoláit és a tanítóképzőt Pápán vé
gezte. Oklevelét 1923-baii szerezte meg. 
Pályáját Celldömölkön kezdte meg és 
1924 óta működik Rábakecölön. A nép
könyvtár vezetője és a népm. b. elő
adója.

RÁBAPORDÁNY.

Nagyközség, jól megalapozott gazdasá
gi, kiegyensúlyozott valláserkölcsi és szo

ciális viszonyok közt. Gazdái előtt példa
kép a Strobl-uradalom. Pordány az Ár
pádok korában az Osl-nemzetség job
bágyközsége volt, aztán az Osl-nembeli 
Kanizsai-család ettől Kanizsai Dorottya 
révén a Nádasdyak, majd az Esterházyak 
örökölték. A mohácsi vész után a török 
elpusztította. A Nádasdyak telepítették be 
újra 1610-ben. A község sok életerős kis
gazdaságában a földmíves munkás is 
megtalálja megélhetését. Hősi emlékműve 
Zászlós István figyelemreméltó alkotása 
Van artézi kútja és forgalmas vasútállo
mása.

BELLA GYÖRGY tanító * 1896-ban Rá- 
bapordányban. Középiskoláit Sopronban, 
a tanítóképzőt Győrött végezte és ok
levelet 1921-ben kapott. Azóta szülőfa
lujában, Rábapordányon mint tanító mű
ködik. Leventefőoktató, tűzoltó parancs
nok, a nemzeti egységpárt körzeti tit
kára és a frontharcos szövetség tagja. 
1915-ben előbb a 18-ik, majd a 13-ik 
gy. ezreddel az orosz és olasz fronton 
küzdött, ahol két Ízben gázmérgezést 
szenvedett. 1919-ben mint t. hadnagy a 
Signum Laudis és az 1. és II, o. ezüst 
vit. é., valamint a Károly cs. k. tulaj
donosa szerelt le. Felesége: Horváth Ju
lianna, akivel való házasságábló öt gyer
meke született.

FENYŐ GYÖRGYNÉ, szül. Leisztinger 
Julianna magy. kir. postamester. * 1900- 
ban a vasmegyei Rempehollós községben. 
Iskoláit Sopronban végezte s 1923-ban 
lépett a posta szolgálatába, amelynél 1924 
óta Rábapordányon mint magy. kir. pos
tamester működik. Férje: állattenyésztő 
volt. Házasságukból két gyermek szü
letett. Fivére: néhai Leisztinger Vince, 
a világháborúban hősi halált halt.

FLEISCHER ADOLF kocsmáros és mé
száros * 1865-ben Árpáson. Iskolái után 
a mészáros szakmát tanulta ki, amelyben 
Bősárkányban szabadult fel. 1896-ban 
Rábapordányban önálló mészárosmester 
lett s ugyanitt kocsmát is nyitott. 1916- 
tói 17-ig a 13-ik gy. ezrednél teljesített 
katonai szolgálatot. Felesége: Freud Má
ria. Nyolc gyermekük van.

HORVÁTH MIHÁLY mészái^os és ven
déglős * 1884-ben a győrmegyei Páz- 
mánd községben. Iskolái elvégzése után a
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mészáros és vendéglős szakmát tanulta 
ki, és abban 1904-ben Győrött felszaba
dult. Segédi minőségben Csornán, Győ
rött, Budapesten és Celldömölkön foly
tatja pályáját, majd előbb Csornán, 1919- 
ben pedig Rábapordányban önállósítja 
magát, ahol a nagyvendéglőt vezeti. E- 
mellett 32 holdas birtokán a gazdálkodást 
is űzi. Községi képv. t. és a csornai ipar
testület tagja. Az iparoskör háznagya. 
1914-ben bevonull és a szerb, orosz, 
olasz, oláh és francia frontokon az ösz- 
szeomlásig küzdött. A Károly cs. k. és 
a szolgálati érem tulajdonosa. Felesége: 
Németh Julianna. Egy teológus fiuk van.

KONTOR FERENC községi jegyző * 
1889-ben Sopronlövőn. Középiskoláit 
Szombathelyen és Nagykanizsán végezte, 
a jegyzői oklevelet 1910-ben szerezte meg 
Közigazgatási pályáját Cirákon kezdte 
meg, mint s. jegyző, majd Kópházán és 
Hidegségen működött. Ezután Csornán 
harmadjegyző lett. 1923-ban Rábapor
dányban vezető jegyzővé választották 
meg. A tűzoltó t. és a testnevelési b. 
elnöke. 1914-ben bevonult a 18-ik honv. 
gy. ezredhez. Az orosz fronton megsebe
sült, majd súlyos vérhast kapott és orosz 
fogságba kerüli, ahonnan 1920-ban mint t 
zászlós a Károly cs. k. tulajdonosa sze
relt le. Felesége Fekete Terézia.

KOVÁCS LÁSZLÓ malombérlő és gaz
dálkodó * 1902-ben Rábapordányon. Kö
zépiskoláit Tatalóvároson, földmívesisko- 
lát Pápán végzett s ezután a gazdálkodást 
folytatta. 1929-ben emellett kibérelte a 
rábapordányi malmot, amelynek őrlőké
pessége napi 50 mm. Felesége; Meleg Ju
lianna. Öl gyermekük van.

KUBICSEK ARTHUR kereskedő * 1903- 
ban Abonyban, Középiskoláit ugyanott 
végezte. Utána a kereskedői pályára lé
pett és abban Szolnokon szabadult fel. 
Mint segéd Budapesten dolgozott, majd 
Kiskundorozsmán, Tószegen, Rábapordá
nyon stb. községekben mint Hangya üz
letvezető működött. 1933-ban Rábapor
dányon önállósította magát. Azóta ve
zeti üzletét. Felesége: Nemes Magda. Há
rom gyermekük van.

vitéz PINTÉR FERENC gazdálkodó * 
1894-ben Rábapordányon. Iskolái elvég
zése után a gazdálkodói pályára lépett,

amelyben 1926 óta önálló. A tejszöv.- 
nek volt pénztárnoka, leventeoktató és 
két éve községi közgyám. 1914-ben bevo
nult a 76-ik gy. ezredhez, az orosz és 
olasz fronton harcolt, egy ízben megse
besült és mint tizedes szerelt le. Kitün
tetései: I. o. ezüst és bronz vit. é.. Ká
roly cs. k., szóig, é., háborús emléké. 
1926-ban hősiessége elismeréséül a kor
mányzó őfőméltósága vitézzé avatta. Fe
lesége: Kovács Teréz. Két gyermekük van.

RADNAI JÁNOS oki. jegyző * 1899-ben 
Aggastyánban. Középiskolai érettségit Bu
dapesten tett. A jegyzői oklevelet 1924- 
ben szerezte meg. Pályáját Felsőgallán 
kezdte meg, majd 1929-ben Rábapordá
nyon s. jegyzővé választották. Azóta ott 
működik. Leventeoktató, tűzoltó alpa- 
rancsnok. 1918-ban bevonult a 12-ik kö
zös gy. ezredhez, majd három évet a 
nemzeti hadseregben szolgált és mint t. 
tűzérhadnagy szerelt te. Felesége: Né
meth Irén. Egy fiúgyermekük van.

TATÁR JÓZSEF tanító ♦ 1898-ban Moór 
községben. Középiskoláit ugyanott, a ta
nítóképzőt Esztergomban végezte, okle
velet 1916-ban nyert. Azóta megszakí
tás nélkül Rábapordányon osztálytanító. 
A legényegylet könyvtárosa, az iskolán- 
kívüli népm. e. előadója. Felesége: Pócs 
Mária. Egy fiuk van.
TÓTH JÓZSEF ig. tanító * 1889 márc. 
1-én Rábatamásiban. Középiskoláit Nagj’- 
tapolcán, a tanítóképzőt Győrött végez
te, ahol oklevelét 1909-ben nyerte el. Pá
lyáját Örményben kezdte meg, majd Nyit- 
rabajnán, Dunaadonyban, Budapesten és 
Csornán működött. 1920 óta Rábapor
dányban ig. kántortaníló. Az OKH és 
Hangya szöv. ügyvezető elnöke és köny
velője, továbbá elnöke a levente e-nek, 
az egységes pártnak és az rk. ifjúsági 
egyletnek. 1915-ben katonai szolgálatot 
teljesített. Felesége: Tárcsái Irén. Három 
leánygyermekük van.

VISY MIKLÓS földbirtokos és malom
tulajdonos * 1901-ben Rábapordányon.
Középiskoláit Kőszegen végezte, utána 
pedig gazdálkodni kezdett, amelyben 1922 
óta önálló. Azóta vezeti 90 kát. holdas 
birtokát. Községi képv. t., Hitelszöv., Han
gya szöv., tejszöv. és járási mezőgazda
sági b. tagja. A gazdakör vezetőségi tag-
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ja. Résztvesz községe minden kultúrális 
megmozdulásában és ezzel követi édes- 
atyja példáját, aki 20 évig postamester 
volt Rábapordányon. Felesége: Kovács
Margit. Hat gyermekük van. Fivére: néhai 
Visy Ferenc 1915-ben az orosz fronton 
hősi halált halt.

WEISZ SAMU vegyeskereskedő és kocs- 
máros * Apácatornán 1865-ben. Iskolái 
után a kereskedő és vendéglői szakmát 
tanulta ki és Devecserben szabadult fel. 
Mint segéd Győr, Veszprém városokban 
gazdagítja szaktudását, majd 1882-ben 
Vasmegyében, 1908-ban Rábapordányon 
önállósítja magát mint vegyeskereskedő 
és kocsmáros. Felesége: Pollák Teréz, 
akivel való házasságukból négy gyermek 
született.

RÁBASZENTANDRÁS.

K. BALÁZS JÁNOS gazdálkodó * 1866- 
ban Rábaszentandráson. Iskolái után 
édesatyjánál elsajátította a gazdálkodást, 
amelyben annak bekövetkezett halálakor, 
1887-ben lett önálló. Azóta vezeti 45 kát. 
holdas birtokát, amelyet legutóbb bér- 
beadott. Egyike a község legtekintélyesebb 
gazdáinak, 40 évig megszakítás nélkül 
községi képv., volt községi bíró és elöl
járó, a tűzoltó t-nél 40 évig parancsnok 
volt s e téren teljesített szolgálataiért 
díszoklevelet kapott. Megyei törvh. b. 
tag és a kisgyülés tagja. Felesége: Kerék 
Lidia. Egy férjezett leányuk van.

Sz. BALÁZS JÁNOS községi bíró * 
1877-ben Rábaszentandráson. Iskolái el
végzése után gazdálkodással kezdett fog
lalkozni, amelyben 1908 óta önálló. Azóta 
vezeti 30 kát. holdas birtokát. Régóta 
résztvesz községe vezetésében, volt hit
községi pénztárnok, a gazdakörnek volt 
alelnöke és h. községi bíró. Négy éve 
pedig a lakosság összbizatma folytán a 
bírói tisztet viseli. 1914-ben a 13-ik népf. 
gy. ezreddel az orosz frontra került, ahol 
fogságba került, amelyből 1918-ban jött 
haza. Három fia van.

Özv. BALÁZS M. ISTVÁNNÉ, szül. Kiss 
Rozália földbirtokos. Néhai férje * 1888- 
ban Rábaszentandráson. Ugyanitt végez
te iskoláit, majd a háború kitöréséig gaz
dálkodással foglalkozott. 1914-ben bevo

nult a 76-ik gy. ezredhez és az orosz 
fronton megsebesült, majd 1916-ban ti
zedes! rangban, mint a bronz vit. é. és 
a Károly cs. k. tulajdonosa szerelt le. 
1925-ben lett önálló gazdálkodó és 47 
holdas birtokát 1931-ben bekövetkezett ha
láláig vezette. Azóta özvegye folytatja a 
gazdálkodást. Néhai férje községi képv. 
t. tag és h. bíró volt. Házasságukból két 
fiúgyermek született. A családból néhai 
Kiss János, az özvegy öccse 1915-ben az 
olasz fronton hősi halált halt.

GLATZ LAJOS ev. ig. tanító * 1881- 
ben a veszprémmegyei Nagydém község
ben. Középiskoláit és a tanítóképzőt Sop
ronban végezte, ahol 1901-ben nyerte ok
levelét. Működését Lovászpatonán kezdte 
meg, majd Bakonytamásiban tanított s 
1903 óta megszakítás nélkül Rábaszent
andráson mint tanító folytatja pedagó
giai munkásságát. 1930-ban nyerte igaz
gatói címét. A tűzoltó t. elnöke, az is- 
kolánkívüli népm. e. előadója és a gaz
dakör tagja. Felesége: Mikó Jolán, akivel 
való házasságából öt gyermeke született, 
kik közül Lajos fia 1933-ban meghalt.

GÁNCS SÁNDOR kereskedő * 1888-ban 
Rábaszentandráson. Iskolái után gazdál
kodással és a kereskedői szakmával kez
dett foglalkozni. Ezekben édesatyjával 
1918-ig közösen dolgozott. Édesatyjának 
akkor bekövetkezett halála óta önállóan 
vezeti üzletét és 10 holdas birtokát. A 
gazdakör és a csornai kereskedők e. tag
ja, volt községi képv. t. tag. Felesége- 
Németh Lidia, akivel való házasságából 
két fia született.

rádóczi GYARMATHY DÉNES ev. lel
kész * 1895-ben Alszoporon. Középiskolát 
Sopronban, teológiai tanulmányait ott, 
Bécsben és Lipcsében végezte. Papi hiva
tását Körmenden mint segédlelkész kezdte 
meg, majd Szombathelyen mint hitok
tató s. lelkész működött és 1922-ben Rá
baszentandráson választották meg ev. lel
késszé. A gazdakör és levente e. elnöke. 
Felesége: Horváth Ilona. Két fiúgyerme
kük van.

RÁBASZENTANDRÁSI GAZDAKÖR. 
Alakult 1931-ben. Jelenlegi vezetősége: 
Gyarmathy Dénes elnök, Horváth Sán
dor alelnök, Vargha Dezső pénztárnok. 
Tagok száma: 75.
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VARGA SÁNDORNÉ oki. községi szü
lésznő * 1881-ben Sobor községben. Isko
láit ott, a szülészeti tanfolyamot Szom
bathelyen végezte, ahol szülésznői okle
velét 1918-ban nyerte. 1917 óta Rába- 
szentandrás községi szülésznője. Férje 
végigküzdötte a háborút ,és jelenleg gaz
dálkodással foglalkozik. Két férjezett le
ánya van.

RÁBASZOVÁT.

A győri püspökség jobbágyközsége volt. 
Mint ószlovén neve mutatja, ez is, mint 
Csorna, Kóny, Pordány, Bogyoszló, Osli, 
Szany stb. már a honfoglalás előtt is 
lakott terület volt. Neve II. Endre kirá
lyunk okleveleiben található először. La
kói a XIII—XIV. században püspöki ne
mesek voltak, de régi szabadságukat idő
vel elvesztették és Nagy Lajos Idrály a 
Kanizsai-családnak adományozta a köz
séget. A győri püspökök Mátyás alatt 
visszaperelték. 1680-ban a török szultán 
tatár csapatai teljesen elpusztították a 
föld színéről és csak tizenhárom év múl
va telepítette meg új lakosokkal Vasvár, 
Szombathely vidékéről Kolonics Lipót, 
gróf, győri püspök, az akkori földesúr. A 
községben ma is van a győri püspökség
nek mintaszerűen vezetett kisebb ura
dalma. A falu népe mélyen vallásos, jó
zan és dolgos, a hagyományokat tiszteli, 
a földnek rajongója, termékeny határá
nak szerelmese. Sok nincstelenjét már 
maga nem tudja foglalkoztatni. Ezek bát
ran indulnak ki a faluból az ország egyéb 
munkaalkalmaira, de a gazdáknak sze
rény módjában gondolata sem száll a 
falu határán túl. A község a kitűnő me
gyei kormányzat segítségével legutóbb ki
építette eddig hirhedten rossz útjait, új 
középületeket, községházát, iskolaépületet, 
kultúrházat emelt. Artézi kútja készülő
ben.

HARGITTAI JÓZSEF rk. tanító * 1905- 
ben Győrött. Ugyanott végezte középisko
láit és a tanítóképzőt s 1916-ban kezdte 
pályáját Rábaszováton mint rk. tanító. 
Leventeoktató és a népm. e. előadója. A 
leventeoktatói tanfolyamot Sopronban vé
gezte.

Özv. HÄZOS VINCÉNÉ, szül. Horváth

Terézia oki. községi szülésznő * 1866- 
ban Rábaszováton. Ugyanitt végezte isko
láit is. A bábaképzőtanfolyamot Szombat
helyen végezte. Itt nyerte oklevelét is 
1904-ben. 30 éve Rábaszovát községi szü
lésznője. Férje: néhai Horváth Vince föld
míves, 1932-ben halt meg. Házasságukból 
öt gyermek született, fia, Vince 1920-ban 
Miskolcon mint katona halt meg.

HORVÁTH L. IMRE h. bíró * 1889- 
ben Rábaszováton. Iskoláit is ott végez
te, majd édesatyja, néhai Horváth Lő
rinc volt községi bíró mellett tanulta ki 
a gazdálkodást, amelyben 1913-ban lett 
önálló. Utána a mozgósításkor bevonult 
a 76-ik gy. ezredhez és az orosz fronton 
srappnellövéstől súlyosan megsebesült s 
mint 750/0-os rokkant szerelt le. 1918 óta 
esküdt és képv. t. tag és 1933-ban vá
lasztották h. bírává. Az egyházközség vi
lági elnöke. Felesége: Horváth Ágnes. 
Három gyermekük van.

HORVÁTH PÉTER vegyeskereskedő és 
vendéglős * 1892-ben ősrégi gazdálkodói 
családból Rábaszováton. Iskoláit itt vé
gezte, majd a vendéglősipart Győrött ta
nulta ki s abban 1910-ben szabadult fel. 
Mint segéd Győrött, Esztergomban és Sop
ronban dolgozott. 1913-ban bevonult a 76- 
os közös gy. ezredhez, itt érte a mozgó
sítás. Az orosz fronton megsebesült s 
mint 5O0/0-OS rokkant szerelt le. A seb. 
és rok. é. tulajdonosa. 1920-ban saját 
erejéből nyitotta meg «Rábaköze» című 
vendéglőjét. 1932-ben vegyeskereskedést is 
nyitott. Az iparos csoport elnöke, az egy
házközségi tanács tagja. Felesége: Giczy 
Mária. Három gyermekük van.

KARÁCSONY JÓZSEF cipészmester * 
1875-ben Rábaszováton régi gazdálkodói 
családból. Iskolái után a cipészmestersé
get tanulta ki, amelyben Sopronban 1892- 
ben szabadult fel. Segédéveit Wienerneu
stadtban, Győrött, Mosonban és Sopron
ban töltötte. 1902-ben szülőfalujában, Rá
baszováton önállósította magát. Az ipari 
csoport alelnöke és pénztárnoka. A világ
háborúban katonai szolgálatot teljesített. 
Felesége: Aller Erzsébet. Három leány- 
gyermekük van.

KÁLMÁN IMRE hadirokkant, trafiktu
lajdonos * 1887 nov. 9-én Rábaszováton. 
Iskolái elvégzése után mindjárt bevonult
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a 11-es vadász z.-aljhoz s az orosz fron
ton két súlyos lövést kapott. Ezután sebe
süléséből kifolyólag 75o/o-os rokkanttá 
nyilvánították és leszerelt. 1922-ben ha
zája iránt tett szolgálatainak elismeréséül 
trafikjogot nyert.

KOVÁCS LÁSZLÓ Hangya üzletvezető 
1913-ban Mosonszentmiklóson *. Ugyan
itt végezte iskoláit, majd az ottani Han
gya szövetkezetnél 1931-ben szabadult fel. 
Ezután mint segéd dolgozott, majd 1933 
decembere óta a rábaszováti Hangya
fiók üzletvezetője.

MERSEI ISTVÁN oki. jegyző * 1895 
máj. 21-én Selmecbányán, ahol a kö
zépiskolákat is végezte. Utána a közigaz
gatási pályára ment és 1922-ben Szom
bathelyen nyerte a jegyzői oklevelet. Mű
ködését Nyögerén kezdte meg, majd Lo- 
vászpatonán volt és 1930 márciusában vá
lasztották meg Rábaszováton s. jegyzőnek. 
A polgári lövész e., TESz. és a Selmecbá
nyái e. tagja. 1915-ben a 26-ik gy. ezred
hez bevonult és három és fél évig orosz 
fogságban volt, ahonnan mint tizedes sze
relt le. Felesége: Kremmer Irén. Három 
gyermeke van.

NAGY FLÓRIÁN gazdálkodó, községi 
bíró * 1881-ben ősrégi gazdálkodó csa
ládból Rábaszováton. Iskoláit itt végezte, 
majd utána a gazdálkodást édesatyja, né
hai id. Nagy András birtokán tanulta ki 
és 1918 óta önálló belterjes gazdálkodást 
folytat. A mozgósításkor bevonult a 13- 
ik gy. ezredhez és az összeomláskor sze
relt le. Évek óta résztvesz a község ve
zetésében, akárcsak édesatyja, ki a köz
ség bírája is volt. 1918-ban választották 
meg a község pénztárosává, 1924-ben lett 
a községi képv. t. tagja és 1933 óta a 
község bizalmából a bírói tisztséget vi
seli. A tűzoltó t-nek 25 éven keresztül 
parancsnoka volt, a Hangya szöv.-nek 5 
éven át igazgatósági tagja. Iskolaszéki 
tag. A tűzoltótestületnél kifejtett érdemei 
ért oklevelet és érmet nyert. Felesége: 
Szabó Ágnes. Négy gyermekük van.

NÉMETH LAJOS, a győri püspökségi 
uradalom ispánja * 1880-ban Vaszaron. 
A földmívesiskolát Pápán 1898-ban vé
gezte. Pályáját Dunaföldváron kezdte 
meg, majd a 9-ik Nádasdy-huszárézred-

nél három évet szolgált, utána jJedig a 
győri püspökség szanyi gazdaságához lé
pett be és 15 éven át ott szolgált. A világ
háború kitörésekor a 13-ik nehéz tüzér
séghez vonult be és a szerb és orosz, 
valamint az olasz frontokon harcolt és 
megsebesült. A Károly cs. k .és bronz 
vit. é. tulajdonosa. A világháború után 
ismét a püspöki uradalom szolgálatába 
lépett és most is ott működik, mint is
pán. A Rábaszováti képv. t. és a gazda
kör tagja. Felesége: Szalay Vilma, aki
nek édesatyja a háborúban hősi halált 
halt. Egy férjezett leányuk van.

SZARÓ ISTVÁN rk. igazgató kántortaní
tó, régi tősgyökeres és tekintélyes gaz
dálkodó családból 1888 márc. 2-án Rába
szováton *. Középiskoláit Sopronban, a 
tanítóképzőt Győrött végezte, ahol ok
levelet 1907-ben szerzett. Pályáját Bu
karestben kezdte meg, ahol a Szt. László 
társulati rk. magyar elemi fiúiskolában 
öt évig tanított s ellátta a magyar és 
német kántori teendőket. 1910-ben Csor
nára került, ahol egy évig működött és 
1911 óta Rábaszováton előbb mint osz
tálytanító, 1926 óta mint kántortanító és 
1928 óta mint igazgató működik. A Han
gya ügyvezető igazgatója volt, elnöke a 
népm. b-nak, leventefőoktató. A mozgó
sításkor bevonult a 76-ik gy. ezredhez s 
az orosz fronton súlyosan megbetegedett, 
majd az összeomláskor mint őrmester 
szerelt le és a nemzeti hadseregben to
vább szolgálva, hadapród-jelölt rangot ka
pott. Kitüntetései: koronás vaskereszt a 
vit. é. szalagján. Károly cs. k. és a há
borús emlékérem. Felesége: Lehoczki
Erzsébet, rk. elemi iskolai tanítónő. A 
tanítóképzőt Győrött végezte. Működött 
Osliban és a zalamegyei Gáborjánházán. 
Jelenleg Rábaszováton tanít és ä női ké
zimunkatanfolyam vezetője.

SZABÓ I. JÓZSEF gazdálkodó, régi te
kintélyes gazdálkodó családból Rábaszo
váton *. Édesatyja, néhai Szabó István is 
már résztvett a község vezetésében, mint 
községi közgyám. Iskoláit ő is itt vé
gezte és 21 éves kora óta mint önálló 
gazda belekapcsolódott a község irányí
tásába. Volt községi bíró két Ízben is, 
a vármegyei törvh. tagja 15 éven ke-
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resztül és jelenleg a gazdakör elnöke. Fe
lesége: Horváth Ágnes. Három gyerme
kük van. 1

SZUTTAI-SZUTTER ZOLTÁN körjegy
ző * 1892 ápr. 14-én Potyondon. Közép
iskolai tanulmányait Pápán végezte, majd 
Szombathelyen 1913-ban elnyerte a jegy
zői oklevelet. Közigazgatási pályáját Bo- 
gyoszlón kezdte meg, mint s. jegyző, 
majd Csornán harmad jegyző lett s 1918 
dec. 1-én választották meg a rábaszováti 
körjegyzőség vezető jegyzőjévé. Működé
se alatt épült ki a környék összes köve
zett útja,, felépült a községháza, mely 
az orvosi és jegyzői lakot is magában fog
lalja, a hősök szobra és a kántoriak. A 
tűzoltó és levente e. elnöke. 1917-ben a 
a 19-ik gy. ezredben teljesített katonai 
szolgálatot. Felesége: Csizmadia Irén. Egy 
fia van.

Id. THURNER ISTVÁN gazdálkodó * 
1868 nov. 7-én Egyeden régi ottani tekin
télyes családból. Iskolái elvégzése után 
édesatyja: néhai Thurner Ferenc megye- 
bizottsági tag egyedi birtokán gazdálko
dott, majd katonai szolgálatot a 76-nál 
teljesített s 1893-ban telepedett le Rába- 
szovátán, ahol azóta saját és bérelt bir
tokán gazdálkodik. 1923 óta községi es
küdt és képv. t. tag. 1930-ban a közbiza
lom a megyei törv. h. b. tagjává vá
lasztotta. A helyi Hangya volt felügyelő 
bizottsági tagja s kiveszi részét az összes 
kultűrális és hazafias egyletek munká
jában. Felesége: Szabó Ágnes. Öt gyer
meke van, akik közül két fia résztvett 
a világháborúban. Öccse: Thurner Pál 
pedig eltűnt a fronton.

TÖTH JÖZSEF m. kir. postamester a 
győrmegyei Tét községben 1904-ben * 
Középiskoláit Felsölövőn és Szentgotthár- 
don végezte, majd a posta szolgálatába 
lépett és Tatabányán, Mándokon, Lenti
ben és Szentgbotthárdon teljesített szol
gálatot. 1926-ban Sopronban letette a pos
tamesteri vizsgát és 1931 óta a Rába
szováti III. oszt. m. kir. postamesteri 
hivatal vezetője. Katonai szolgálatot a 
nemzeti hadseregben teljesített. Felesége: 
Damf Hona. Egy gyermekük van.

RÄBATAMÄSI.
' ' ' ' i I ■ '

BABOS JÁNOS malombérlő * 1880-ban 
Mihályiban. Iskolái után gazdálkodni kez
dett. 1900 óta önálló gazda 30 holdas 
földbirtokán. 1933-ban vette bérbe Fá
bián Antal hengermalmát, amelyet azóta 
vezet. 1914-ben bevonult a 13-ik gy. ez
redhez és az orosz harctéren harcolt. Fe
lesége: Bogner Julianna. Négy gyermeke 
van. ' ■ ' ■

BANKÖ IMRE vendéglős és mészáros ♦ 
1887-ben Rábatamásiban. Ugyanitt végezte 
iskoláit, majd Csornán 1906-ban a mé
száros szakmában felszabadult, 1909- 
ben pedig a vendéglős iparban szabadult 
fel. Mint segéd Csornán, Beleden, Cell- 
dömölkön, Budapesten és Komáromban 
dolgozott. 1925-ben önálló mészáros lett 
Rábatamásiban, majd 1929-ig a Hangya 
üzletvezetője volt. Ez évben vette bérbe 
a községi vendéglőt, amelyet feleségé- 
vei: Dörner Annával együtt vezet. 1916- 
ban bevonult a 76-os gy. ezredhez, részt
vett az orosz harcokban, mint őrvezető 
Három gyermeke van.

CSONKA GYULA h. bíró. gazda. * 1883 
Rábatamásiban. Iskolái után gazdálkodni 
kezdett és jelenleg 27 holdas birtokát ön
állóan vezeti A község társadalmi életé
ben intenzív részt vesz, másfél év óta a 
község h. bírája. Felesége: Fillár Anna. 
Három gyermeke van.

GYÖRFFY JÖZSEF ny. magy. kir. pos
tatakarékpénztári tisztviselő, számvizsgáló 
* 1851-ben Pápán. Ugyanott a reform, 
kollégiumban végezte az iskoláit, majd 
21 évet töltött a postatakarékpénztár szol
gálatában. 1928 óta Rábatamásin él. Fe
lesége: Varga Ilona magy. kir. postames
ter. 1888 óta van a posta szolgálatában. 
1928 óta Rábatamásin teljesít szolgála
tot. Négy gyermekük van.

GYÖRFFY Imre oki. jegyző * 1902-ben 
Köveskál községben. Középiskoláit Pápán, 
a közigazgatási tanfolyamot Szombat
helyen végezte, ahol 1926-ban nyerte jegy
zői oklevelét. Azóta Rábatamásin mű
ködik és az adóügyeket is ő intézi.

PÖCZA GIZELLA rk. tanítónő * Sopron- 
megyében Hövejen. Középiskoláit és a 
tanítóképezdét Sopronban és Cinkotánvé-
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gezte. 1926-ban nyert oklevelet, azután 
Rábatamásin választották meg az rk. is
kolához és aztóa itt működik. Édesatyja 
néhai Pócza Gyula volt földbirtokos 1915- 
ben az orosz fronton hősi halált halt.

SOMOGYI FERENC vendéglős * 1904- 
ben Rábatamásiban. Középiskoláit Buda
pesten magánúton végezte és közben a 
vendéglős iparban 1921-ben szabadult fel. 
Mint segéd kétszer nyerte el az ipar
testület ösztöndíját és igy hat hónapig 
Európa különböző városaiban szaktanul
mányokat folytatott. 1925-ben átvette 
nagybátyjának, Fekete Vincének 1883-ban 
megalapított budapesti vendéglőjét, mely 
az új temetővel szemben fekszik. Fele
sége: Fekete Klára. Két gyermeke van.

hollós SOMOGYI GYULA gazdálkodó, 
községi bíró * 1887 május 10-én Rába
tamásiban. Családja ősrégi nemesi szár
mazású. Édesatyja mellett gazdálkodott, 
majd 18 holdas birtokát önállóan ve
zeti. Hosszú idők óta vesz részt a község 
irányításában és 1930 őta községi bíró. 
A gazdakör tagja, a Hangya felügyelő b., 
Okh., s az önkéntes tűzoltó t. vezető tag
ja. 1914-ben a 13-as i>ozsonyi ezredhez 
vonult be, részt vett az orosz és oláh har
cokban s mint szakaszvezető szerelt le. 
Felesége: Szalai Mária, ,akivel való há
zasságából három gyermeke született.

szentkir'ályszabadjai és jánosi VÉGHELY 
JÁNOS földbirtokos * 1871 május 13-án 
Rábatamásiban: Középiskoláit Sopronban 
végezte, majd a gazdálkodói pályára lé
pett s 1912-ben vette át 110 kataszt 
holdas családi birtok vezetését. A le
vente e. elnöke, képviselő t. tagja. Ré
gebben 21 társadalmi egyesületnek volt 
tagja, ma azonban visszavonult életet él. 
Felesége; Lengyeltóti Perlaky Anna. Egy 
g,> érméké van.
' VÉGHELY VINCE ny. esperes plébá

nos. Ősei 1699-ben kerültek Sopron me
gyébe, Rábatamásiba. Édesatyja: néhai
Véghely Ferenc földbirtokos volt. ö 1857 
szeptember 27-én * Rábatamásiban, kö
zépiskoláit Sopronban, a teológiát Győr
ben végezte. 1881-ben szentelték pappá. 
Kisbéren kezdte papi pályáját, mint káp
lán, majd Mocsárra, onnan Gönyüre ke
rült, ahol 47 évig volt plébános. Gönyün 
iskolát létesített s több kultúrális és egy

házi egyesületben fontos tevékenységet 
fejtett ki. 1933-ban vonult nyugalomba 
és azóta Rábatamásiban él.

WODITSCH IMRE körjegyző * Sopron- 
kereszturon 1901-ben. Középiskoláit Sop
ronban végezte, majd 1922-ben Szom
bathelyen megszerezte a jegyzői oklevelet. 
Pályáját Szanyban mint segédjegyző kezd
te meg, majd 1929-ben Rábatamásiban 
körjegyzővé választották. Az Okh., test- 
nevelési b. elnöke, a tűzoltó t. parancs
noka és résztvesz minden társadalmi és 
hazafias megmozdulásban. Felesége: Bor  ̂
sits Mária. Két gyermeke van.

RÉPCECSÁFORD.

HUSZÁR GYULA vendéglős * 1894ápr. 
5-én Répcejánosfán. A vendéglős ipart 
szülőfalujában tanulta ki s ott is szaba
dult fel. Segédévei után Répcecsáfordon 
1926-ban önállósította magát s azóta ve
zeti vendéglőjét. Trafikengedéllyel is bir. 
1915-ben bevonult a 18-ik honv. gy. ezred
hez, az orosz fronton megsebesült s mint 
tizedes szerelt le. A Károly cs. k. tulajdo- 
donosa. Felesége: Varga Gizella, két gyer
mekük van.

KELEMEN ISTVÁN községi bíró * 1880- 
ban Répcecsáfordon. Gazdálkodással fog
lalkozik, amelyet 1906 óta önállóan űz 
jelenleg 75 holdas birtokán. A község 
politikai életében régóta résztvesz, je-’ 
lenleg a község bírája, a levente e., iskola
szék és gazdasági e. tagja. A mozgósí
táskor bevonult a 18-ik honv. gy. ezred
hez, az orosz fronton fogságba esett, ahol 
23 hónapig sínylődött. Felesége: Cseh 
Margit. Hat gyermeke van.

NAGY ISTVÁN gazdálkodó * 1903-ban 
Répcecsáfordon. Gazdálkodással foglalko
zik, melyet 1923 óta önállóan űz 125 
kisholdas birtokán. A község politikai 
életében mint esküdt vesz részt.

RÉPCEJÁNOSFA.
V

THALABÉR LAJOS községi bíró * 1885- 
ben Répcejánosfán. A gazdálkodást édes-

Í atyja mellett tanulta ki. 1921 óta önálló 
gazda 30 holdas birtokán. A község te
kintélyes polgára, aki a lakosság összbi- 
zalmából négy éve a bírói tisztséget töl-
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fi be. Az iskolaszék tagja. Életmentésért 
ezüst Signum Laudist kapott. Felesége: 
Spisschits Margit. Két gyermeke van.

VELANCSICS JÓZSEF malomtulajdo
nos * 1876-ban Vágón. A molnári szak
mában Mihályiban szabadult fel. majd 
a géplakatosi ipart Fertőszéplakon tanulta 
ki. Mint segéd Sopronban és Mihályiban 
fejlesztette szaktudását. 1910-ben lett ön
álló Répcejánosfán. Azóta vezeti a hen
germalmot, melynek napi teljesítőképes
sége 30—35 mm. Villanytelepe látja el Rép- 
szemére, Répcejánosfa és Csáfor közsé
geket árammal. 1910 óta tagja a községi 
képv. t-nek, 1914-ben bevonult a hidá
szokhoz és az orosz fronton volt. Fele
sége: Szabó Karolina. Egy fia van, aki 
szintén molnár.

REPCESZEMERE.

BARANYAI JANOSNÉ, szül Kozár Ro
zália oki. községi szülésznő * 1878-ban 
a vasmegyei Nick községben. A szülész
női tanfolyamot 1911-ben Kaposvárott vé
gezte, ahol oklevelet is nyert. Azóta meg
szakítás nélkül Répceszemerén működik 
és egyúttal ellátja Csáford, Jánosfa és' 
Cser községek szülésznői teendőit is. Férje 
gazdálkodással foglalkozik, egy leányuk 
van. 1

DÉKÁN JÓZSEF gazdálkodó * 1883-ban 
Gór Jíözségben. A gazdálkodást ,előbb 
édesatyjával közösen, 1910 óta pedig ön
állóan végzi 45 holdas bérelt, 1934 óta 
I)edig 20 holdas saját birtokán. A községi 
képv. t. tagja. 1929 óta h. községi bíró. 
Az iskolaszék tagja. A mozgósításkor a 6- 
os h. tűzérezredhez vonult be. harcolt a 
szerb és olasz frontokon, egy Ízben meg
sebesült és az összeomláskor mint tizedes 
szerelt le. A II. o. ezüst és bronz vit. é., 
a Károly cs. k. tulajdonosa.

FRANG DEZSŐ kántortanító * 1902-ben 
Répceszemerén. Középiskoláit és a tanító
képzőt Sopronban végezte, ahol 1922-ben 
nyerte oklevelét. Ivánban kezdte meg ta
nítói pályáját, 1926 óta pedig szülőfalu
jában, mint kántortanító működik. A le
vente e. vezető oktatója, az ifjúsági e. 
alelnöke, a községi képv. t. és a hitelszöv/ 
ig. tagja, a Hangya szöv. pénztárosa. Fe-> 
lesége: Kandúr Katalin. Két gyermeke

van. Családja ősrégi sopronmegyei ta-< 
nítócsalád.

GŐGÖS KÁLMÁN állomáselőljáró • 
1882-ben Páliban. Középiskoláit Sopron
ban végezte, majd ezután Amerikába ván
dorolt ki, ahol hat évet töltött. Innen visz- 
szatérve, 1910-ben a vasút szolgálatába 
lépett és Sopronban kezdte meg műkői 
dését és 1916 óta Répceszemerén tel
jesít szolgálatot. Felesége: Kozma Mária. 
T íz  gyermeke van.

KERTÉSZ ERNŐ körjegyző ♦ 1895-ben 
a vasmegyei Alsóság községben. Közép
iskoláit Győrött, a jegyzői tanfolyamoii 
Szombathelyen végezte, ahol oklevelét 
1924-ben nyerte. Pályáját mint s. jegyző 
Nagygerezsden kezdte, majd Ivánban adó
ügyi jegyző, 1926-tól kezdve pedig Répce
szemerén megválasztott főjegyző műkö
dik. A levente e., tűzoltó e. elnöke, a 
Hangya és az Okh. tagja. 1914-ben be
vonult a 31-ik honv. gy. ezredhez, amely- 
lyel az orosz fronton fogságba esett, a- 
honnan hat év múlva mint zászlós szerelt 
le. A Károly cs. k. tulajdonosa. Felesége: 
Botskor Gizella. Két fia van.

Dr. KINZEL FERENC ny. I. o. főtörzs
orvos, földbirtokos * 1880-ban Rábamol- 
náriban. Középiskoláit és egyetemi ta
nulmányait Bécsbcn végezte, ahol 1901- 
ben avatták doktorrá. 1907—1914-ig a 
magy. kir. testőrség testőrorvosa voltJ 
1914-ben a 76-ik gy. ezreddel az orosz 
frontra vezényelték, 1916—1918-ig pedig 
mint tábori kórházparancsnok az északi 
és déli frontokon szolgált. 1918—1923-ig 
a m. kir. honvédelmi minisztérium ki- 
rendeltségénél Bécsben volt, majd két 
évig Sopronban az 5. h. gy. ezred orvos
főnöke, egy évig Budapesten a várospa
rancsnokság orvosfőnöke, ezután Szom
bathelyre helyezték át, ahol két évig a 
honvéd és közkórház parancsnoka volt. 
1929-ben mint első o. főtörzsorvos nyu
galomba vonult és azóta 125 kát. holdas 
birtokán gazdálkodik. Az rk. hitközség 
világi és a kózbirlokosság elnöke, az Okh. 
alelnöke, a megye b. és községi képv. 
t., valamint a Hangya ig. tagja. ' <

KOVÁCS GYÖRGY rk. plébános * 1886i 
ban Zentában. Középiskoláit és a theoló- 
giai tanulmányait Győrött fejezte be és 
1910-ben szentelték pappá. Működését
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Gyötnörén kezdte meg mint s. lelkész,' 
majd Sokorópátkán volt plébános, 1922 
óta pedig Répceszemerén mint rk. plé
bános működik. A községi képv. tagja,, a 
járási mezőgazdasági kamara tagja ési 
elnöke a község valamennyi vallási egye
sületének.

LACKOVITS JÓZSEF földbirtokos * 
1887-ben Zsirán. Középiskoláit Sopron-i 
ban végezte, majd érettségi után édes
atyjától kitanulta a gazdálkodást és 1908 
ótá önállóan vezeti jelenlegi 82 kát. hol
das birtokát. 1911 óta tagja a községi 
képv. l-nek, i926 óta birája és pénztár
noka a községnek, elnöke a Hangya fel- 
ügyelöbizottságának és a tejszöv-nek, az 
önként, tűzoltóegyesület volt parancsnoka, 
jelenleg jegyzője é̂  pénztárnoka, az egy- 
háztanács tagja. 1914-ben bevonult a 76-ik 
gy. ezredhez, résztvett az orosz és olasz 
harcokban és 1917-ben mint a bronz vit. 
é. és Károly cs. k. tulajdonosa szerelt 
le. Felesége: Frang Irma. Nyolc gyer
mekük van. A kommunizmus alatt haza
fias magatartása miatt Sopronban a vész- 
biróság előállította. '

PÉTERI TAKÁCS IRMA földbirtokos. 
A család ősidők óta tartózkodik a me
gyében és mindenkoron kivette részét köz
sége vezetéséből és fejlesztéséből. A bir
tok eredetileg ősi birtok, amit édesatyja: 
néhai Takács Dénes soproni törvényszéki 
elnök halála után Takács Irma vezet. A 
360 holdas birtok tulajdonosa Takács 
Irma és nővére Takács Valéria, férjezett 
Károly Endréné. Fivérük Takács Gábor 
huszárszázados 1914-ben Limanovánál 
bősi halált halt. '

RÉPCEVIS.

BAÄN JÁNOS községi biró * 1893-ban 
Sopronhorpácson. Iskoláit Répcevisen vé
gezte, majd nagybátyjával közösen gaz
dálkodott, és 1920 óta 10 holdas birtokán 
ónálló gazda. 1914-ben bevonult a 76-ik 
gy. ezredhez és a szerb, orosz, oláh és 
olasz frontokon összesen 31 hónapi front
szolgálatot teljesített. Egy Ízben megse
besült. Mint szakv. szerelt le. A Károly 
cs. k. és a bronz vitézség! érem Itulaj- 
donosa, A községnek 1930 óta birája, a 
Gazdakör és a frontharcos szöv. alelnöke,

a tejszöv. és a Hangya ig. tagja, az egy
séges párt elnöke. Felesége: Szalay Anna. 
Négy gyermekük van.

FEKETE ISTVÁN ny. csendőr t. he
lyettes * 1868-ban Vasmegyében. Közép
iskolákat Veszprémben végzett, majd 22 
éves koráig gazdálkodással foglalkozott. 
Utána tényleges katonai szolgálatot telje
sített, majd átminősítette magát a csend
őrséghez, melynél 1894—1914-ig műkö
dött. Ekkor tiszth. rangban nyugalomba 
vonult, azóta Répcevisen él. 1916—1918-ig 
ismét szolgálatot teljesített a csendör- 
ségnél. Egy fia van.

KISS ISTVÁN gazdálkodó * 1873-ban 
Répcevisen. Gazdálkodással foglalkozik, 
melyet 1900 óta önállóan végez 10 hol
das birtokán. 1914-ben bevonult a 18-ik 
népf. gy. ezredhez. Harcolt az orosz fron
ton, ahol megsebesült és az összeomlás
kor mint tizedes szerelt le. A bronz vi
tézség! érem és a Károly cs. k. .tulaj
donosa. A községnek nyolc évig volt bí
rája és hosszú ideig képv. t. tagja. 
gazdakör, mezőgazdasági egyesület és is
kolaszék tagja. Felesége: Ragasits Ilona. 
Három gyermekük van. Legidősebb fia 
Mihály Budapesten tanár.

KRAMPITS JÓZSEF gazdálkodó és sü
tőmester * 1867-ben Répcemicskén. A sü
tőszakmát kitanulta s abban 1885-ben 
Locsmándon szabadult fel. Mint segéd 
Bécsújhelyen, Neunkirchenben dolgozott, 
majd 1895—1903-ig Répcemicskén önálló 
szatócs és péküzlete volt. Azóta Répcevi
sen mint önálló pékmester működik. E- 
mellett 13 holdas birtokán gazdálkodássá! 
is foglalkozik. A községi képv. t-nek 1907 
óta tagja. Felesége: Smitt Mária. Nyolc 
gyermekük van .

NÉMETH LAJOS rk. plébános * 1882- 
ben Nagylózson. Középiskoláit Sopronban 
és Győrött, theológiai tanulmányait ugyan
ott végezte és 1905-ben szentelték fel. 
Papi pályáját Gyömörén kezdte meg, majd 
hat évig Győrben mint újvárosi és vá
rosi káplán, később pedig mint káptalan- 
dombi lelkész működött. Ezután Abdán 
1912—1929-ig plébános volt, azóta pe-' 
dig Répcevisen rk. plébános. A levente 
e., tűzoltó e., polgári lövész e., dalos
kör, gazdakör, ifjúsági e. és Hangya szöv. 
elnöke, a képv. t. tagja.
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RÖJTÖKMUZSAJ.
I :

CSENÄR JÁNOS körjegyző * 1899-ben 
Répcesamdon, ahol atyja: néhai Csenár 
János vendéglős volt. Középiskoláit és 
a jegyzőtanfolyamot Sopronban és Győ
rött, valamint Szombathelyen végezte. 
Közigazg. pályáját Süttörön kezdte meg, 
majd Kópházán működött és 1928-ban 
a Röjtökmuzsai körjegyzőség vezető jegy
zőjévé választották. Résztvesz községe tár
sadalmi és kulturális egyesületeinek ve
zetésében. A 33-ik nehéz tüzérezrednél 
szolgált a háború alatt. Felesége: Pálovics 
Irén. Két gyermekük van.

/  '■ DIETL NIKODEMUS, dr. verseghiNagy 
Elek V. meghatalmazott miniszter sze
mélyi titkára és röjtöki uradalmának ve
zetője * 1882-ben Nagyszebenben. Érett
ségit ott tett 1901-ben. Pályafutását az 
osztrák külügyminisztériumban kezdte 
meg és ugyanott végezte el a konzuli iro
datiszti tanfolyamot. 1902-ben Bukarestbe 
helyezték, ahonnan üz évi működés után 
Crajovába osztották be külügyi szolgá
latra. 1916-ban ismét a bécsi külügymi
nisztériumba került, majd Svájcban tel
jesített szolgálatot. 1917-ben ismét visz- 
szakerült Romániába s mint a német fő
parancsnoksághoz beosztott hírszerző mű
ködött. Az összeomláskor internálták, 
ahonnan csak 1919-ben sikerült hazajön
ni. Ekkor ismét Budapesten a külügy
minisztériumban teljesített szolgálatot, 
majd a szegedi ellenforradalmi kormány 
sajtóattaséja lett. 1920-ban pedig a vati
káni követséghez osztották be, ahol 1928- 
ig mint irodaigazgató teljesített szolgála
tot. Azóta dr. verseghi Nagy Elek sze
mélyi titkára és a röjtöki 1200 holdas 
birtok vezetője. A világháború alatt négy 
fivére és két sógora hősi halált haltak. 
Felesége: Hadnagy Vilma, akivel való 
házasságából egy leánya született.

! y  vitéz PÁLLÁ ERNŐ vezető tanító * 1898- 
ban Budapesten. Középiskoláit ott, a taní
tóképzőt Sárospatakon végezte s 1923-ban 
nyerte oklevelét. Pályáját Kolozson, báró 
Solymossy Miklós uradalmi iskolájában 
kezdte meg. Jelenleg Pedig Nagylózson 
mint vezető tanító működik. A népm. 
b. tagja, a tűzoltó e., parancsnoka, volt 
leventéoktató. A világháborút a 17-es

honv. gy. ezreddel az olasz és oláh har
cokon küzdötte végig s az összeomláskor 
mint t. hadnagy szerelt le. Az I. és ll .  
o. ezüst vit. é., a Károly cs. k. és a háb. 
emléké, tulajdonosa. 1928-ban a kor
mányzó vitézzé avatta. Felesége: Prisz- 
szinger Margit. Két fiúk van.

PETŐ ANTAL magy. kir. postaügynök 
* 1866-ban Röjtökmuzsajon, régi nemesi 
családból. 1887-ben bevonult a 76-os gy. 
ezredhez, majd néhai Bauer Mihály föld- 
birtokosnál 20 éven át teljesített szolgá
latot. 1912-ben bízták meg a röjtökmu- 
zsaji magy. kir. posta vezetésével. Fe
lesége: Kovács Erzsébet. Három gyerme- 
l̂ ük van.

• ■' PESZLER JÁNOS kereskedő és gaz
dálkodó * 1895-ben Röjtökön. Iskolái el
végzése után a bognár szakmát tanulta ki, 
amelyben Kapuvárott szabadult fel és 
mint segéd Eszterházán, Csapodon és 
Röjtökmuzsajon dolgozott. 1919-ben ön
állósította magát, majd 1928-ban abba 
hagyta iparát és üzletet nyitott, mely mel
lett gazdálkodással is foglalkozik. A világ
háború alatt a 76-ik gy. ezredben az 
orosz fronton harcolt, ahol megsebesült, 
majd résztvett a piavei ütközetben, ahol 
újból sebesülést szenvedett. Kitüntetései: 
A Károly cs. k. és a seb. é. (Felesége. 
Csorba Rozália. Egy gyermeke van. A 
családból Peszler István és Gyula az 
orosz fronton hősi halált haltak.

nemes SZALAY JÓZSEF községi bí
ró * 1875-ben Muzsajon. Iskoláit Röjtö
kön végezte, majd gazdálkodással kez
dett foglalkozni és később úgy mint édes
atyja, a község egykori bírája, ő is részt
vett községe politikai életében és vezeté
sében. 1933-ban a közóhajnak engedve, 
átvette a bírói tisztséget, melyet azóta ki
fogástalanul tölt be. A világháború alatt 
a 13-ik pozsonyi gy. ezreddel az orosz 
fronton harcolt. Felesége: Fodróci Bor
bála, akivel való házasságából hat fia 
született. A nemességet 1700-ban nyerte.

SAJTOSKÁL.

DALA BÉLA körjegyző * 1896-ban 
Csempeszkopácson. Középiskoláit Sopron
ban, a jegyzői tanfolyamot Szombathe
lyen végezte, ahol jegyzői oklevelet 1919-
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ben nyert. 1920-ban Sajtoskálon s. jegy
zővé választották, 1923 óta mint főjegyző 
működik, 1915-ben bevonult a 18-ik gy. 
ezredhez, majd a 13-ik gy. ezreddel az 
orosz frontra került, ahol két Ízben meg
sebesült. 1916-ban a román frontra ve
zényelték, mint t. hadnagy 50o/o-os rok
kant szerelt le román fogság után. Az 
I. és II. o. ezüst vit. é.. Károly cs. k. és 
seb. é. tulajdonosa. Községében résztvesz 
a társadalmi és politikai életben, az Okh 
felügyelő b-nak elnöke. Felesége: Einbeck 
Elza.

KELEMEN JÁNOS gazdálkodó, községi 
biró * Sajtoskálon ősrégi helyi gazdál
kodói családból. Iskolái után ő is a gaz
dálkodói pályára lépett, amelyben jelen 
leg 28 kát. holdas birtokán önálló. A köz
ség politikai életében régóta részt vész, 
volt képviselőtestületi tag és jelenleg a 
községi birói tisztet tölti be közmegelé
gedésre.

KERESZTÉNYI MIHÁLY vendéglős. Is
kolái elvégzése után a vendéglős ipar
ban szabadult fel, majd segéd évei után 
Sajtoskálon önállósította magát és ven
déglőt nyitott. Vendéglője jó magyar 
konyhájáról és kitűnő fajborairól megye- 
szerte hires, ö  maga tagja a községi kép
viselőtestületnek és egyike a község legte
kintélyesebb polgárainak.

POLLÁK JÓZSEF fűszeres és vegyes- 
kereskedő * Sajtoskálon. Középiskolái el
végzése után a kereskedői pályára lépett 
és abban felszabadult. Később Sajtos
kálon önállósította magát és azóta vezeti 
üzletét, melyben fűszer, csemege, vas, rö- 
fös és rövidárúk nagy raktáron vannak.

SIMASÁG.

ALEXANDER ISTVÁN gyógyszerész ♦ 
1893-ban Törökszentmiklóson. Középisko
láit Csíkszeredán, egyetemi tanulmányait 
Rudapesten végezte, ahol 1920-ban nyerte 
gyógyszerészi oklevelét. A «Szent Lélek 
gyógyszertár»-at 1928-ban vette át és az
óta is ott működik. A levente és a lö- 
vészegylet elnöke. 1916—1918-ig a 29-ig 
gy. ezrednél mint zászlós szolgált. Öccse 
Pál az olasz fronton a 46-ik gy. ezred kö
telékében hősi halált halt. Felesége, 
Kornguth Katalin.

ÁGOSTON ISTVÁN gazdálkodó *1892- 
ben Simaságon. Gazdálkodással foglalko
zik, amelyet atyjánál, aki a községben bí
ró volt, tanult ki s amelyet 1884 óta ön
állóan művel. A község politikai életé
ben régóta résztvesz, éveken keresztül volt 
helyettes, majd községi biró, a Hangya 
alapító és ig. tagja. Felesége: Bencsik 
Karolin. István fia a 76-ik gy. ezrednél az 
orosz froton hősi halált halt. Ágoston 
Sándor pedig az orosz fogságban eltűnt.

BALOGH MÁRIA rk. tanítónő. Lipovi- 
cán*. A tanítóképzőt Sopronban végezte 
és oklevelet 1912-ben nyert. Pályáját Za- 
lamegyében kezdte meg, ahonnan a meg
szállás következtében kiutasították. Ezu
tán Kelénpatakon működött, ahonnan 
1924-ben Simaságra került, s azóta itt 
folytatja pedagógiai munkásságát. A Han
gya vezetője volt. Iskolánk, népm. elő
adója.

BARICZA LÁSZLÓ gazdasági könyvelő
* 1905-ben Tiszavátonyban. Felsőkereske
delmi érettségit Szolnokon tett, majd 
előbb mint malomtisztviselő működött, 
1926-ban pedig bevonult a nemzeti had
seregbe, amelynek ma emléklapos zász
lósa. 1931 óta a Balogh Brunó-féle si
masági uradalomban mint könyvelő mű
ködik. A polgári lövész e. tagja.

Ifj. ERŐS JÓZSEF gazdálkodó, köz
ségi biró * 1885-ben Simaságon, ahol atyja 
E. József tekintélyes polgára volt a köz
ségnek. A megyebizottságnak 25 éven át 
tagja. Iskolái elvégzése után a gazdálko
dást tanulta ki, amelyben 1918 óta önálló, 
A községi politikai életben régóta részt
vesz, már másodízben betölti a birói 
tisztséget, tagja a lövész e-nek, a Han
gyának ig. tagja és alapítója és 10 éven át 
az rk. egyház templomatyja volt. Fele
sége: Fuita Róza. öt gyermeke van.

GOSZTOLYA JÓZSEF rk. kántortanító
* 1903-ban. Középiskoláit Kőszegen, a ta
nítóképzőt Győrött végezte és 1922-ben 
nyerte oklevelét. 1924 óta mint kántor- 
tanító Simaságon működik. A nemzeti 
hadseregben 1922—23-ban mint önkén
tes teljesített szolgálatot. A népm. e. elő
adója és vezetője,, a levente e. vezetősé
gének és a lövészegyletnek tagja. Egy fia 
van. I

KÖMIVES ISTVÁN Hangya üzletvezető
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* 1903-ban Simaságon, régi helybeli gaz
dálkodó családból. A kereskedést kita
nulva, két éve a Hangya üzletvezetője. 
A lővészegylet tagja

MECHLE GÉZA uradalmi intéző * 1888- 
ban Nemeskéren. Középiskoláit Sopran- 
ban, a gazdasági akadémiát Kassán 1909- 
ben végezte, amikor oklevelet nyert. Ez
után herceg Metternich uradalmában minti 
s. tiszt kezdte meg pályáját, majd Nagy  ̂
cenkeu a cukorg; ár több gazdaságában 
mint kezelőtiszt, 1929 óta pedig a Ba-, 
logh Brunó-féle simasági uradalom in
tézője. 1914-ben bevonult a 4-ik tüzér
ezredhez és az orosz, olasz frontokon har
colt s az összeomláskor mint t. főhad
nagy szerelt le. Kitüntetései: Az ezüst két
szer és a bronz Signum Laudis a Cvit. 
é. szalagján a kardokkal, bronz vit. é., 
Károly cs. k., seb. és háb. emléké. A 
frontharcos sz. és az rk. egyház világi el
nöke, a járási gazdasági b. jegyzője, a 
községi képv. t. tagja. Felesége: Bohut- 
nisky Hermin. Két fiúk van.

NAGY JÁNOS gazdálkodó * 1873-ban 
Vámoscsaládon. 1900 óta önálló gazdál
kodó Simaságon és állatállományával több 
alkalommal kiállításon vett részt, ahol 
dijakat is nyert törzskönyvezett apaálla
taival és -zarvasmarháival. 1915-ben be
vonult a 18-ik gy. ezredhez, majd a 
csendőrségnél teljesített szolgálatot. A 
gazdakör vezetőségének, a Hangya igaz
gatóságának és az rk. egyház tanácsának, 
valamint a szarvasmarhatenyésztők egye
sületének tagja. Felesége: Erős Mária., 
Két gyermeke van.

Id. NÉMETH JÁNOS gazdálkodó * 1886- 
ban Simaságon. Gazdálkodást atyja mel
lett tanulta ki s 1910 óta önálló. '1893 
óta tagja a község vezetőségének és esz
tendők óta a megyei törv. b-nak. 'Az 
állattenyésztésre különös gondot fordít 
birtokán és a bdapesti állatkiállítási vá
sáron II.. dijat nyert. Felesége: Krizma- 
nits Mária. Négy fia van, József fia 
segédtitkára a soproni pénzügyigazgató
ságnak, Gyula Szegeden orvos, János és 
István fia pedig atyja mellett gazdál
kodik.

Ifj. NÉMETH JÁNOS gazdálkodó * 
1896-ban Simaságon. Középiskolákat Kis

martonban végzett, azután a gazdálkodói 
pályára lépett és jelenleg édesatyjával kö
zösen gazdálkodik. Fiatalkora dacára is 
részlvesz a kó;scg politikai életcbcn, a 
gazdakör elnöke és alapító tagja is volt.', 
1916-ban bevonult a 76-ik gy. ezredhez és 
az orosz fronton a fényszóróknál telje
sített szolgálatot. A Hangya felügyelő b. 
tagja. Felesége: Kiss Anna. Egy fia van.

Dr. RAIGEB ALFRÉD körállatorvos* 
1888-ban Fertőmedgyesen. Középiskoláit 
Sopronban, az állatorvosi főiskolát Buda
pesten végezte, ahol 1914-ben nyerte dip
lomáját. Ekkor bevonult az 1. honv. hu
szárezredhez, amelynek lókórházát ve
zette, majd a macedón fronton a török 
hadseregben teljesített katonai szolgála
tot, innen pedig a honvédelmi miniszté
rium albertfalvi kerttanfolyamán mint 
előadó működött. Az összeomláskor mint 
t. hadnagy szerelt le. A török hadseregben 
mint t. százados szolgált. Kitüntetései: a 
török félhold és a német vaskereszt. 
1924 óta mint körállatorvos működik. 
Községi képv. tag.

TÖRÖK ALAJOS gazdálkodó * 1866-ban 
Simaságon ősrégi helybeli családból. Gaz
dálkodással foglalkozik és mint állat
tenyésztő nagy hírre tett szert s résztvett 
apaállatokkal a budapesti állatkiállításon. 
A községi képv. t-nek 40 év óta tagja 
és hosszabb ideig községi bíró is volt. 
Az rk. templom gondnoka és Hangya 
felügyelő b. tagja. Felesége: Balla Anna. 
Öt gyermeke van.

UNG.ÁR ERNŐ tejellenőr * 1882-ben 
Varsányban. A gazdasági szakvizsgát Kas
sán tette le. Pályáját a nagysári urada
lomban kezdte meg, majd az orosházi 
cukorgyárban és több más helyütt műkö
dött. 1932 óta a simasági uradalomban 
mint tejellenőr teljesít szolgálatot. Fe
lesége: Neumann Ágnes. Egy fia van.

SOPRONBÁNFALVA.

A Sopronnal már teljesen egybeépült 
Bánfalva összefüggése az anyavárossal 
már a rómaiak korában is meglehetett. 
Szinte minden negyedszázadban leltár
inak hatalmas római vízveeztékeket, me-
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lyek Scarbantia vízszolgáltatását láthat
ták el.

A falú közelsége folytán a modem 
Sopron város hamar rátette a kezét. Első 
említése Zoan néven 1277-ben történik, 
miker IV. László István polgárnak, ki 
soproni házában vendégül látta, egy eké- 
nyi földet ajándékoz a .falúban. Ez a név 
14. század évfolyamán kikopik a hasz
nálatból. 1291-ben III. Endre megerősíti 
a soproniakat a falú birtokában, sőt 1396- 
ban a Nagymartoni grófi család tar
tozékait is elcseréli, hogy azokat is a sop
roniaknak ajándékozhassa. 1438-ban már 
a ma ismert német név bukkanik fel, mig 
a mai magyar név a múlt században je
lentkezik.

A falú középkori múltjának két értékes 
emléke van. Az egyik Mária Magdolna 
kis temploma, a falúban magában, el
választva főforgalmi útvonaloktól, fallal 
körülvéve. Első említése oklevélben már 
1397-ben esik.

A fallal környező temetőből két kla- 
szicista sírkő maradt meg az 1826-os 
és 1837-es évszámmal. A torony mel
lett magas haranglábon a 19. századból 
való harang.

A kis templomra, ahogy dr. Házy Jenő 
kötete a soproni végrendeletek közlé
sével tanúsítja, több Ízben is gondoltak a 
soproni jámbor lelkek. Még inkább a szí
vükhöz nőtt azonban Bánfalva másik kö
zépkori emléke, az egykori pálos, ma kár- 
melita kolostor.

1892-ben, a karmelita kolostor felava
tásakor Varga rektor ünnepi beszédében 
az egykori ujságtudósítás szerint a temp
lom alapításának dátuma az 1441-es esz
tendő volt. Mint kápolnát emelték volna 
ebben az évben a kegyes hívek. Való
színűleg egy pálos remete gondozhatta, 
azután társai is akadtak, a Szt. Farkas
ról elnevezett kápolna is bővült, végre 
1482-ben a város a felszentelt templomot 
örökre átadta a pálos rendnek, melynek 
építésére már 1457-től fogva hagytak sop
roni végrendelkezők összegeket.

Talán még egészen el sem készült a 
templom, mikor a törökök 1532-ben fel
dúlták, a pálosok már előbb elmenekül
tek és évtizedekig nem mertek vissza
térni. Póda szerint 1610—1614-ben dol

goztak a kolostor felépítésén, de ugy- 
látszik a teljes rendbehozásra csak akkor 
került a sor, mikor a protestáns világ 
ereje gyengült és Nádasdy Ferencben 
erős pártfogót nyert a katholikusság. A 
kolostor ajtaján is Nádasdy Ferencnek 
és nejének dmere jelenik meg s alatta 
az évszám: 1643. Ugyanott az 1751-es 
évszám második restaurálásáról beszél. 
Ez már az utolsó szakaszt jelenti a törté
netben. 1786-ban II. József rendeletére 
elhagyták a pálosok kolostorukat. Az épü- 
tel 100 évig katonai célokra szolgált, igaz, 
hogy plébániát alakítottak a falúból, de 
mindenkor az ágfalvi plébános töltötte be 
ezt az állást is. A templom maga tökéle
tesen elvadult, tönkrement. Régi oltár
képét, mely az úrvacsorát ábrázolta, el
kallódott. Orgonája a hagyomány szerint 
a kópházi bucsújáró templomot ékesíti 
ma. 1889-ben Zalka püspök vette meg a 
vallásalaptól a templomot és a kolosotrt, 
restaurálás után a karmelita apácáknak 
adta át.

A rend szigorú szabályai folytán a 
templomnak csak egy része tekinthető 
meg. Az aránylag legépebben maradt gó
tikus rész a szentély, mely keskenyebb a 
hajónál. Kívülről következtetve, három 
szakaszra oszlik és a nyolcszög három 
oldalával záródik. Öt támasztó pillére gó
tikus oromban végződik, két ablaka kör
íves, kettő azonban valószinűleg még a 
régi, csúcsíves, halhólyagszerű mérmű- 
vekkel.

Bánfalva tájképi szépségei már rég
óta vonzzák a festőket. Stark János sop
roni születésű bécsi tájképfestő már lap
pangó rajzban örökítette meg. A sop
roni múzeum az 1920-as évekről birtokol 
csinos vízfestményt. Steinacker Károly, 
soproni biedermeyer festő is több tanul
mányt festett róla. Reschka pedig 1885 
körül acélmetszetet adván ki Sopron
ról, több kis képpel. Bánfaivá! is meg
örökítette. Or. Caatkay Endre.

KALBANTNER KÁROLY gazdálkodó^ 
községi biró Sopronbánfalván *. Itt végez
te iskoláit, majd atyja mellett kitanulta 
a gazdálkodást, amelyet saját birtokán 
önállóan űz. A község politikai életében 
régóta fontos szerepet játszik. Volt köz-
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ségi képviselőtestületi tag, jelenleg pedig 
a község bizalmából a birói tisztet tölti 
be kifogástalanul.

KOVÄCSICS ZSIGMOND községi fő
jegyző. Régi érdemes tagja a megyei 
jegyzői karnak. Mint Soprnbánfalva ve
zető főjegyzője sokat tett községéért és 
nagy érdemei vannak a magyarosítás 
terén. A levente és polgári lövészegylet 
elnöke és kiveszi részét községe minden 
hazafias és kultúrális megmozdulásában.

NIKA VINCE vendéglős. A tulajdonát 
képező vendéglője régóta közkedvelt ki
ránduló helye a soproni úri közönségnek 
a sopronbánfalvi kőfejtő mellett levő nagy 
kertes vendéglő pompás konyhájáról, ki
tűnő borairól és figyelmes, előzékeny 
kiszolgálásáról ismert. Tulajdonosa pá
ratlan szakértelemmel és körültekintéssel 
vezeti vendéglőjét. Emellett tagja a köz-; 
ségi képviselőtestületnek és tekintélyes 
polgára a községnek. í

SCHWENK ANDRÁS mozitulajdo
nos. A sopronbánfalvi hangos mozgókép
színház nemcsak a község, hanem Sop
ronban is népszerű. Ez elsősorban tulaj
donosának köszönhető, aki agilisán és ál
dozatkészséggel vezeti. Kitűnő műsort ad 
és mindig a legjobb filmslágereket hozza. 
Emellett leadó készüléke is tökéletes.

SÜMEGHY JÓZSEF rk. igazgatótanítói 
A tanítói oklevél megszerzése óta foly-i 
tatja pedagógiai munkásságát, melynek 
nagyrésze Sopronbánfalvhoz fűződik. Mint 
az rk. elemi iskola igazgató-tanítója mű
ködik a községben. Az iskolán kívüli nép
művelési bizottság előadója és szervezője 
és számos kultúrális és társadalmi egye
sület vezetőségi tagja.

TSCHURL SAMU vegyeskereskedő és 
tűzoltófőparancsnok. Sopronbánfalván * 
Iskolái elvégzése után a kereskedői pá
lyára lépett és szülőfalujában fűszer- 
és vegyeskereskedést nyitott, mely rég
óta kedvelt vásárlóhelye a közönségnek. 
Nagy érdemei vannak az önk. tűzoltó
testület körül, amelynek évek óta főpa
rancsnoka. A tfizoltótestülelnél kifejtett 
munkásságért több kitüntetést nvert.

SOPRONHORPÁCS.

GOLDSCHMIDT HENRIK kereskedő * 
1892-ben Rábatamásiban. Iskoláit Pápán 
végezte, majd kitanulta a szakmát és 1909- 
ben Csornán felszabadult. Mint segéd 
Csornán és Fertőszentmiklóson dolgozott. 
1923-ban lett Sopronhorpácson önálló,i 
1913-ban bevonult a 76-ik gy. ezredhez 
és a háború kitörésekor az orosz és olasz 
fronton harcolt és 1918-ban, mint tize
des szerelt le. Kitüntetései; a vaskereszt 
és a vaskereszt korona nélkül, a bronz 
vit. é. és a Károly cs. k. Felesége: Fürst 
Mária. Egy gyermekűk van.

HALLER FERENC gazdálkodó * 1878- 
ban Sajtoskálon, ugyanott végezte isko
láit is, majd gazdálkodni kezdett. 1922 
óta önálló gazda 25 holdas birtokán. A 
közs. képv. t-nek 10 éve tagja és négy 
éve községi esküdt. Tagja a gazdakörnek 
is. 1914-ben bevonult a 18-ik népfölkelő 
gy. ezredhez. Küzdött az orosz fronton, 
majd fogságba esett, honnét 1918-ban 
tért haza. i

Özv. HORVÁTH JÓZSEFNÉ, szül. Papp 
Rozália községi szülésznő 1889-ben * Sop- 
ronhorpácson. A bábaképzőlanfolyamot 
1921-ben Szombathelyen végezte és 1923 
óta Sopronhorpácson, mint oki. községi 
szülésznő teljesít szolgálatot. Néhai férje: 
Horváth József gazdálkodó, az orosz 
fronton hősi halált halt. Két gyermeke 
van.

KOVÁCS PÉTER rk. plébános, pápai 
kamarás * 1883-ban Hidegségen. Közép
iskolai tanulmányait és a teológiát (Sop
ronban, illetve Győrött végezte. Pappá 
1906 június 9-én szentelték fel. Pályáját 
Komárom megyében kezdte meg, majd 
Fülesen káplánoskodott, utána Győrött 
működött mint káptalani lelkész és kar
káplán. Ezután főreáliskolai hittanár és 
intemátusi prefektus, majd 1912-től 1917 
dec. 31-ig Sopronban mint hittanár foly
tatta működését s 1918 januárjában Sop
ronhorpácson lett plébános. 1926 február 
5-én nevezték ki pápai titkos kamarássá. 
Elnöke a levente- és lövészegyletnek, az 
iskolánkivülí népm. b-nak, és a Hangya 
szövetkezetnek.

KUSTOR ISTVÁN községi biró * 1874- 
ben Sopronhorpácson, majd iskolái el

it
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végzése után gazdálkodni kezdett. 25 esz
tendeje önálló gazda, jelenlegi 32 holdas 
birtokán. 1914—1916-ig katonai szolgála
tot teljesített s mint tizedes szerelt die., 
Községi képv. 1916 óta, tagja a várm. 
törv. h. b-nak is. 12 év óta a község 
bírája, a gazdakör tagja,, a tej szövetkezet, 
erdőbirtokosok egyesületének elnöke, 17 
éven át volt tűzoltóparancsnok, a lövői 
hitelszövetkezet ig. tagja s a Hangya 
könyvelője. Felesége: Molnár Margit.

MOLNÁR GYULA gazdálkodó * 1876n 
ban Sopronhorpácson. Az elemi iskolát 
ugyanott és egy reáliskolát Sopronban 
végzett. 1907 óta önállóan vezeti 30 kát. 
holdas birtokát. A lövői állatkiállításon 
díját nyert egy üszőjével. A közs. képv., 
t-nek 16 éve tagja, a gazdakör alelnöke, a 
Hangya és tej szövetkezet íg. tagja. A má
sodik kér. tejüzem vezetője. 1914-ben 
bevonult a 18-ik népf. gy. ezredhez, az 
orosz fronton harcolt. 1919-ben szerelt 
le. Felesége: Kiss Anna. Ot gyermeke 
van. I

NÉMETH ANTAL vendéglős * 1872- 
ben Zsirán. Iskolai tanulmányait Sop
ronban végezte, majd édesatyjával együtt 
gazdálkodott. 1924 óta egyedül vezeti bir
tokát és az 1882 óat fennálló kocsmáju
kat. 1914—16-ig katonai szolgálatot teL 
jesített és mint szakv. szerelt le. Tagja 
a képv. t-nek és a gazdakörnek. Felesége :i 
Kövér Ágnes. Három gyermeke van.

Dr. PAYER GÉZA gazdatiszt * 1863 jú
nius 8-án Somogyvisontán. Érettségi után 
jogi doktorátust tett, majd a gazdasági 
oklevelet szerezte meg. 1886-ban kezdte 
meg pályáját, majd 1895-ben a hercege 
primási uradalom intézője lett és 1899— 
1934-ig Sopronhorpácson mint uradalmi 
tiszttartó működik. A soproni kaszinó 
tagja. Felesége: Mayer Malvin. Három 
gyermeke van.

Dr. SEDLMAYER KURT nagybérlő * 
1900-ban Szarvkőn. Középiskolai tanul
mányait Wienben végezte, majd az ottani 
egyetemen mezőgazdasági doktorátust 
nj'ert. Mint gazdatiszt és növénynemesítő 
több gazdaságban dolgozott, majd 1927— 
1931-ig a nagycenki cukorgyárnál, mint 
növénynemesítő teljesített szolgálatot. Az-: 
óta bérli 286 kát. birtokát. Különösen 
állattenyésztéssel foglalkozik intenziven.,

A gazdakör és a nemzeti egységpárt el
nöke. 1918-ban teljesített katonai szol
gálatot s mint hadapródjelölt szerelt le. 
Felesége: Fux Margit. Két gyermekük 
van.

SOPRONHORPÁCSI HANGYA FOGY. 
SZOV. 1920-ban alakult. Jelenlegi veze
tősége: Elnök: Kovács Péter plébános, 
pénztáros: Mészáros Imre, üzletvezető: 
Szedenits Gyula. Igazgatósági tagok szá
ma: 7. I

SOPRONKÖVESD.

BOLODÁR ISTVÁN gazdálkodó * 1874- 
ben Sopronkövesden. Iskolái elvégzése 
után gazdálkodni kezdett s mintegy 30 
éve önállóan vezeti 17 holdas birtokát. 
Tekintélyes polgára a községnek, amely
nek 20 éve képv. t. tagja és a Hangya 
fogy. szöv. tagja. Felesége: Barca Teréz, 

gyermekük van.
i/USIGÖ-PUSZTAI JÁNOS gazdálkodó * 
1876-ban Sopronkövesden, ahol iskolái 
után gazdálkodik s 1900 óta önállóan vê  
zeti 36 holdas földbirtokát. 1915 január 
20-án bevonult a 300-ik gy. ezredhez; 
és az orosz fronton harcolt. 10 éven át 
volt a község bírája, tagja a képviselő, 
t-nek és a megyei törv. h. b-nak, azi 
erdőbirtokosság és a tej szövetkezet el
nöke. Felesége: Mihóca Anna, akivel való 
házasságából két gyermeke született.

FERENCZY VIKTOR gazdasági ellen-í 
őr, oki. gazdász * 1901-ben Pakodon. Kö
zépiskoláit Pozsonyban végezte, majd a 
keszthelyi gazdasági akadémián 1922-ben 
gazdasági oklevelet szerzett. Pályáját a 
nagycenki cukorgyárban kezdte meg mint 
gyakornok. 1933 óta a cukorgyár sopron- 
kövesdi bérletén mint ellenőr, működik. 
Az egységes párt elnöke.

HORVÁTH FERENC vendéglős, gaz
dálkodó és kereskedő * 1893 május 7-én 
Sopronkövesden. Iskoláit ugyanitt vé
gezte, majd Kismartonban a német nyel
vet tanulta meg. Ezután az útépítésnél 
dolgozott és 1913-ban kezdett Sopron
kövesden gazdálkodni. 1914-ben bevonult 
a 4-ik tűzérezredhez. Az orosz fronton 
nyolc lövéstől megsebesült. Részt vett 
az oláh harcokban is. Mint 50o/o-os rok
kant a bronz vit. é., Károly cs. k. és a
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seb. é. tulajdonosa szerelt le. Hazatérve 
sertéskereskedéssel kezdett foglalkozni« 
1923-ban nyitotta meg üzletét, majd 1931- 
ben korcsmáját. Felesége: Pállá Arma« 
akivel való házasságából négy gyermeke 
született.

HULCZ JÓZSEF községi esküdt *Sopi 
ronkövesden 1889-ben. Ugyanitt végezte 
iskoláit, majd a gazdálkodással kezdett 
foglalkozni. 1914-ben bevonult a 76-ik) 
cs. és kir gy. ezredhez, az orosz fronton 
megsebesült és mint rokkant szakaszve^ 
zető szerelt le. Két éve községi esküdt, a 
kath. akció s a vármegyei gazciaiságij 
e. tagja. Felesége: Pete Gizella. Két gy ér
méink van.
) ^ N A  ISTVÁN főtanító * 1905-ben 
^őrött. Középiskoláit és a tanítóképzőt 
ugyanott végezte s 1925-ben nyerte ta
nítói oklevelét. Azóta megszakítás nélkül 
Sopronkövesden működik. 1930-ban lett 
főtanító. A kántori, valamint az iskola 
adminisztrátori teendőket végzi. Felesé
ge: Mrazek Rozália. Két gyermeke van.

KOVÁCS ISTVÁN kereskedő * Közép
pusztán 1885-ben. Négy középiskolát Kő
szegen végzett s ugyanitt szabadult fel 
1903-ban, mint kereskedősegéd. Szaktu
dását Kőszegen, Sopronban és Győrött 
fejlesztette. 1925-ben nyitotta meg városi 
nívójú fűszer-, vegyes és vaskereskedését. 
Trafik és korlátlan italmérési engedéllyel 
is bir. A Pereszteghez tartozó téglagyár 
szintén tulajdonát képezi. A dalárda mű
ködő tagja. 1914-ben a 76-os gy. ezred
hez bevonult s a szerb fronton megsebe
sült. Felesége: Metlesits Johanna. Négy 
gyermekük van.

KRÁNITZ LÁSZLÓ tanító * 1908 május 
3-án Kapuváron. Középiskoláit ugyanott 
a tanítóképzőt Győrött végezte. 1929-ben 
nyerte tanítói oklevelét. Pályáját Kísh 
faludon kezdte, majd Fehér megyében 
működött s 1929 december 1-én Sop- 
ronkövesdre került. Azóta megszakítás 
nélkül itt folytatja tanítói munkásságát. 
A vöröskereszt e. vezetője, volt tűzoltó al-t 
paranesnok. Felesége: Börzsey Ilona.

• KRÉMER ISTVÁN tanító a nógrádme- 
gyei Penc községben 1907 május 21-én. ♦ 
Középiskoláit s a tanítóképzőt Vácott, 
Baján és Kalocsán végezte. Tanítói ok
levelét 1927-ben nyerte s azóta Sopron

kövesden tanít. Az akció kath. sz. egyik 
vezetője. Résztvesz a dalegylet és vörös- 
kereszt egylet vezetésében is. Katonaij 
szolgálatot 1929-től 1930-ig teljesített. Fe
lesége: Oláh Julia.

MARÁCZ SÁNDOR községi biró * 1891- 
ben Sopronkövesden. Iskolái után édes
atyja mellett sajátította el a gazdasági 
ismereteket, 1914 óta pedig önállóan ve
zeti 17 holdas birtokát. Különösen állat- 
állománya révén tett nagy hirre szert a 
környéken. Községe 1930-ban birájává vá
lasztotta, de már régebben résztvesz köz
sége vezetésében. 1915 május 15-én a 
76-ik gy. ezredhez vonult be s öt évig 
volt orosz fogságban. A gazdakör elnöke, 
a tűzoltó e. főparancsnoka és a nemzeti 
egységpárt alelnöke. Felesége: Czetina Ro
zália, akivel való házasságából négy gyer
mek született.

Id. MARÁCZ SÁNDOR h. biró *1866 
április 8-án Sopronkövesden. Iskolái után 
a gazdálkodói pályára lépett és 1910 óta 
önálló gazda 36 kát. holdas birtokán. Bé
kében a 13-ik tüzér ezredben teljesí-' 
tett szolgálatot. 1918-tól 21-ig a legvál
ságosabb időkben volt községének bí
rája, azóta mint esküdt, hat éve pedig 
mint h. biró dolgozik szülőfaluja ér
dekében. A gazdakör tagja. Felesége: Ki- 
fovics Rozália. Hat gyermekük van.

MOLNÁR JÁNOS Máv. kiadó * 1898- 
ban Lengyeltótin. Iskoláit Balatonlellén 
végezte, majd a füszerszakmában 1915- 
ben felszabadult. 1916-ban bevonult ai 
14-ik tábori tűzérezredhez s az olasz« 
román és orosz ütközetekben vett részt. 
Megsebesült. Kitúntesései: II. o. ezüst, 
bronz vit. é.. Károly cs. k. 1923-ban lé
pett a déli vasút szolgálatába és 1928 ja
nuár 27-ike óta a Sopronkövesdi állomá
son Jeljesit szolgálatot. Felesége: Fekete 
K ^lin . Egy gyermekük van. 
^ /molnár Károly ny. csendőrtörzs- 
őrmester Veszprémmegyében 1879-ben. *! 
Iskolái után gazdálkodni kezdett. Majd 
1900-ban bevonult a 908-ik századhoz, 
s katonai éveit leszolgálva, a magy. kir. 
csendőrséghez minősítette magát át, ahol 
19 évi szolgálat után 1922-ben mint törzsi 
őrmester nyugalomba vonult. A háború 
alatt mint tábori csendőr működött. Ai 
dalárda működő tagja és alelnöke. Fe

11*



164 S opronkövesd

lesége: Visárd Mária magy. kir. posta
mester Alsószénégetőn született. 1914-ben 
lépett a p>osta szolgálatába és még az év
ben postamesteri vizsgát tett. Pályáját 
Vesdobrán kezdte et és 1922 aug. 12̂  
óta a III. o. sopronkövesdi posta veze
tője Három gyermekük van.

!yMETLESITS JENŐ vendéglős és mé
száros * 1892-ben Sopix»nkövesden, ahol 
iskolái elvégzése után a vendéglős ipar
ban édesatyja mellett 1908-ban felszaba
dult. Ezután a hentes mesterséget Sop
ronban tanulta ki s ebben 1911-ben sza
badult fel. Mint segéd Budapesten, Bécs- 
ben dolgozott. 1920-ban nyitotta megszü
lőfalújában vendéglőjét, amelyet azótaj 
nagyon fellendített. Emellett kis birtokán 
gazdálkodással foglalkozott. A háború 
alatt a 76-ik gy. ezreddel az orosz fron
ton harcolt. A Károly cs. ik. és bronz vit. 
é. tulajdonosa. Mint tizedes szerelt le» 
Felesége; Maráz Rozália. Négy gyermeke 
van.
/  MIHÖCA JÓZSEF vendéglős »Bánhal
mán 1901-ben. Iskoláit Sopronkövesden, 
a vendéglősipart Nagylózson tanulta ki. 
Mint segéd szülei vendéglőjében dolgo
zott és 1925-ben lett önálló. A község tár
sadalmi életében, mint a lövész egylet 
tagja vesz részt. 1922-ben a nemzeti had-i 
sereben Sopronban teljesített szolgálatot. 
Felesége: Pető Ilona. Három gyermekei 
van.

PETE POLGÁR JÁNOS gazdálkodó * 
1886-ban Sopronkövesden. Gazdálkodás
sal kezdett foglalkozni és 25 esztendeje 
önálló gazda 22 holdas birtokán. A kathj 
akció tagja. Felesége; Kifovics Erzsé
bet. Egy leánya van. '

POLGÁR JÁNOS gazda * 1874-ben Sop
ronkövesden. Iskolái után édesatyja mel
lett tanulta ki a gazdálkodást, amelyet 
15 holdas birtokán 1922 óta önállóan! 
végez. Katonai szolgálatot a 18-as h. 
ezrednél Szombathelyen végzett. Közsé
gének tekintélyes polgára, hét éve igaz
gatósági tagja a Hangya fogy. sz-nek., 
Felesége: Mester Anna. Két gyermekük 
van. !

RUPF SÁNDOR rk. plébános * 1872- 
ben Sopronhorpácson. Középiskolai és 
teológiai tanulmányait Sopronban, illetve 
Győrött végezte. Pappá 1895 július 7-éni

szentelték Győrött. Működött Moson me
gyében, Nagyhoflányon, Lókon és Hor- 
pácson. 1900 december 20-án lett sop
ronkövesdi plébános s azóta megszakí
tás nélkül itt működik. Működése alatt 
1904-ben újjáépítette az iskolát, amely
hez 1932-ben egy negyedik tantermet is 
felépítettek, 1923-ban új harangokat sze
reztek s 1929-ben a templomot teljesen 
újjá restaurálták. Kezdeményezésére léte
sült a Hangya fiók, amelynek 23 évig 
volt elnöke, jelenleg a dalárda elnöke 

községi képviselő.
L TAMÁS MIHÁLY ny. csendőrtiszthe
lyettes * 1872-ben a zalamegyei Sármel
lén. Iskolái után előbb gazdálkodott, majd 
katona éveit leszolgálva, 1896-ban belé
pett a magy. kir. csendőrség szolgála-, 
tába, 31 évi szolgálat után 1924-ben vo
nult nyugalomba. A háborút mint tábori 
csendőr küzdötte végig. Számos szolgá
lati érem tulajdonosa. A nemzeti egy
séges párt választmányi tagja. Felesége: 
Sp(M Mária. Négy gyermekük van. 
f/UDVARDY FERENC községi főjegyző 

^1881-ben Nagylózson. Középiskolai ta
nulmányait Sopronban, a közigazgatási 
tanlblyamot Szombathelyen végezte, ahol 
1912-ben jegyzői oklevelet nyert. Műkö
dését mint önálló jegyző Vámosdecskéa 
kezdte meg, ahonnan hét év múlva Sop- 
ronnyékre, mint körjegyző, majd Sopron- 
kereszturra került, 1922-ben pedig Sop
ronkövesden választották meg főjegyző
vé. A levente e. elnöke, felesége: íGás- 
pár Regina. Három gyermekük van.

Vitéz VASVÁRY HUGÓ főerdész, oki. 
erdőmérnök * 1895 november 24-én Zó- 
lyombrézen. Középiskoláit Makón, az er
dészeti főiskolát Sopronban végezte. Dip
lomája elnyerése után négy évig a sop-7 
róni erdőmérnöki iskola tanársegéde voltj 
majd 1927-ben gróf Széchenyi Dénes ura
dalmához, mint főerdész került. A lövész
egylet kapitánya, járási vitézi hadnagy, a 
közigazgatási b. tagja. Háborús szolgála
tot 1915 május 15-től a 6-ik h. gy. ezred
nél az orosz fronton teljesített, majd 
1918-ban az olasz frontra került. Tar
talékos hadnagy. Kitüntetései: I. o.ezüst 
és két Ízben a II. o. vit. é.. Károly cs.i 
k. Háborús érdemei elismeréséül 1925-ben 
avatták vitézzé.
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SOPRONNÉMETI.

DORNER ISTVÁN Hangya fiók üzlet
vezető * 1897-ben Mezőőrsön, majd isko
lái elvégzése után a hentes és mészáros 
szakmát és a vendéglős ipart tanulta ki 
s ezekben 1915-ben Győrszenüvánon sza
badult fel. Ezután Győrött mint segéd 
dolgozott, majd 1929-ben elvégezte a Han- 
gyatanfolyamot s azóta a sopronnémetii 
Hangya-fiók üzletvezetője. 1916—1922-ig 
katonai szolgálatot teljesített, közben az 
olasz fogságban volt. Felesége: Gönyei 
Jolán.

Néhai FARKAS GYÖRGY kántortanító 
Sopronnémetiben * 1854-ben. Pályáját Fe
hérmegyében, majd Zsebeházán kezdte 
meg és 1914-ben 42 évi szolgálat után 
Sopronnémetibe vonult nyugalomba. Itt 
halt meg 1932 november 17-én. Özvegye 
Szórády Julianna.

GICZY VINCE rk. ig. tanító * 1881- 
ben Bogyoszlón. A gimnáziumot és ta
nítóképzőt Győrött végezte, ugyanott 1901- 
ben nyerte diplomáját. Ezután egy évig 
Bogyoszlón, majd 1902 szeptember 1. óta 
Sopronnémetiben folytatja pedagógiai 
munkásságát mint kántortanító. 1929-ben 
nevezték ki igazgatóvá. 1914-ben a 76- 
os gy. ezreddel az orosz frontra vezényel
ték, ahonnan 1915 december 20-án lesze
relt. A tűzoltó e. és iskolánkívüli népm. 
b. elnöke, a tanító e. jegyzője. Felesége: 
Sárossy Mária.

MESTERHAZY KAROLY kántortanító 
* 1881-ben a vasmegyei Jákfa községben. 
Tanulmányait a soproni liceumban és a 
tanítóképzőben végezte és 1901-ben kán
tortanítói oklevelet nyert. Még ugyaneb
ben az évben Kemenes-Mihályfán kezdte 
meg tanítói működését, majd 1905 szep
temberében Sopronnémetibe került, ahol 
azóta is megszakítás nélkül tanít. Az egy
házközség jegyzője, a Hangya ügyv., a 
levente e. elnöke, az iskolánkívüli népm. 
b. előadója. Községi képv. t. tag. Három 
gyermekes családapa. Felesége: Lukácsi 
Eszter.

SOPRONSZÉCSÉNY.

HORVÁTH GYULA kereskedő és gaz
dálkodó * 1900 október 22-én Sopron-

szécsényben. Iskoláit ugyanitt végezte, 
majd a rendőrség szolgálatába lépett és 
Szombathelyen és Sopronban rendőris
kolát is végzett. 1932-ben nyitotta meg 
üzletét Sopronszécsényben, ahol atyja a 
község birája volt. A háborút a 18-ik gy. 
ezreddel a francia fronton küzdötte vé
gig. Felesége: Hajden Paula, akivel való 
házasságából egy leánya született.

KENESEI GYÖRGY rk. kántortanító * 
1872-ben Győrött, ugyanott végezte a ta- 
nítóképezdét és tanítói oklevelét 1891- 
ben nyerte. Pályáját Farádon kezdte meg, 
ahol négy évig mint s. tanító működött, 
majd 1894 óta Sopronszécsényben foly
tatja pedagógiai munkásságát. 40 eszten
dős itteni működése alatt a község életé
ben is nagy szerepet játszik. A Hangya 
szöv.-nek 25 éven át igazgatósági tagja, 
15 évig könyvelője volt. A levente e. meg
alapítója és elnöke. Több cikke jelent 
meg a Soproni Hirlapban és szaklapok
ban. Nagy szerepe van a gazdakör életé
ben is, ahol több oktató szakelőadást tar
tott. Érdemei elismeréséül a Gazdaszö
vetség bronz plakettal tüntette ki. Fele
sége : Kovács Krisztinia.

RUDASITS GYÖRGY községi bíró. A 
család őseinek idetelepülése egybeesik 
Sopronszécsény létesítésével. Atyja, né
hai R. János, a község vezető polgára, 
négy éven át bírája volt. Ö 1872-ben Sop
ronszécsényben *. A gazdálkodói pályát 
iskolái elvégzése után kezdte meg. Köz
ben Amerikában is kint volt, ahol va
gyonát gyarapítva dolgozott. 1913-ban tért 
vissza. Hosszabb idő óta a község vezető 
tagja s 1933 óta bírája. A gazdakör ala
pításában résztvett. Felesége: Mihálicz
Anna, akivel való házasságából hat gyer
meke született.

WOLF ZOLTÁN kereskedő * 1898- 
ban Sopronszécsényben. A polgári isko
lát Sopronban végezte és 1923 óta vezeti 
Sopronszécsényben üzletét, amelyet ősei 
alapítottak. Az üzlet a legrégibb Sopron
szécsényben. Résztvett a 76-ik gy. ezred
del a háborúban. Három évet töltött az 
olasz és orosz fronton és tovább szol
gált a nemzeti hadseregben is. Több ki 
tüntetése van. Bátyja: Wolf Béla, a hábo
rúban rokkant meg.
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SÜTTÖK.

Vitéz ÄBRAHÄM KALMAN uradalmi 
magtáros ♦ 1882-ben Süttörön. Az ura
dalomnál teljesít szolgálatot gyermek
kora óta. Édesatyja ugyancsak 56 esz
tendőt töltött az uradalomnál. 1924 óta 
mint uradalmi magtáros a 300 vagonos 
magtár kezelője. A világháború alatt a 
13-ik gy. ezreddel az orosz, olasz és oláh 
fronton harcolt és három Ízben megse
besült. Mint őrmester szerelt le. Kitün
tetései: I. o. ezüst vit. érem, Károly cs. 
k. 1928-ban a kormányzó vitézzé avatta. 
Bátyja: néhai Abrahám Sándor 1916-ban 
az olasz fronton hősi halált halt. A front
harcos szöv. és a nemzeti munkaszöv. 
tagja. Felesége: Kókai Viktória.

Özv. bertalanfi BUJTAS JANOSNÉ, szül. 
Iváncsics Ilona malomtulajdonos, ősrégi 
nemesi molnár család ivadéka. Néhai fér
je szintén régi sopronmegyei családból 
származik és mint tanult molnár az 1890- 
es években Petőházán telepedett le. 1912- 
ben halt meg. Halála után özvegyi jogon 
vezeti fiainak, János és Jenő segédkezé- 
sével a vízimalmot, amelynek napi ter
melése 30 mm őrlemény. Fiai: Bujtás Já
nos molnármester Petőházán *. Itt ta
nulta a molnáripart. Résztvett a világhá
borúban, a 76-os gy. ezreddel az olasz, 
orosz és szerb frontokon. Bujtás Jenő 
szintén Petőházán 1896-ban *. Fölszaba
dult molnár. A háborút a 60-as tüzér
ezredben a szerb, albán és olasz fronton 
küzdötte végig. Másik két fia: Bujtás Jó
zsef és Bujtás Alajos.

DOVANSZKI ELEK gazdálkodó * 1871- 
ben Süttörön. Jelenleg 30 holdas saját 
birtokán és földbérletén gazdálkodik. 
Hosszú esztendők óta résztvesz a község 
vezetésében, virilis képviselőtestületi tag. 
A gazdakör volt pénztáros-a, a szövetkezet 
újjászervezője és pénztárosa, az iskola
szék volt tagja. Békében a 76-ik cs. és 
kir. gy. ezredben szakv. volt. Felesége: 
Varga Agnes. Két gyermeke van.

EÖRY ALAJOS községi bíró 1876-ban 
Süttörön *. Atyja: néhai Eőry János is 
résztvett a község vezetésében, amely
nek nyolc éven át bírája volt. Atyja 
mellett sajátította el a gazdasági isme
reteket. Jelenleg saját 28 holdas birtokán

gazdálkodik és különösen az állattenyész
tésre fordít nagy gondot. 1918-ban vá
lasztotta meg a község bírájává, és e 
hosszú idő óta közmegelégedésre tölti be 
e tisztséget. Az egységespárt, polgári lö
vészegylet, tűzoltótestület elnöke, a vár
megyei törvényhatóságnak öt éven át tag
ja. Felesége: Varga Terézia. Három gyer
meke van.

HORVATH DORI ISTVÁN gazdálkodó
* 1851-ben Süttörön. Atyja: néhai Hor
váth Dóri Mihály mellett gazdálkodott, 
jelenleg pedig 15 holdas birtokát műveli. 
A község eg3'ik legtekintélyesebb polgára, 
aki hét éven át volt bírája Süttörnek s 
ez alkalomból 1912-ben I. Ferenc Jó
zseftől kitüntetésben is részesült. A vár
megyei törvényhatóságnak 16 éven át volt 
tagja. A gazdakör és a helyi szövetkezet 
alapítója. Felesége; néhai Varga Kata
lin. 60 éves házasság után 1933-ban halt 
meg. Házasságából három gyermeke szü
letett, de két fia, András (szakaszvezető) 
és Mihály (őrmester), mindkettő több- 
szörö.s kitüntetéssel, az orosz harctéren 
hősi halált halt.

HORVATH DORI LAJOS gazdálkodó
* 1878 november 18-án Süttörön. Atyja 
néhai Horváth Dóri József votl, aki a 
königrátzi ütközetben is résztvett. Isko
lái ntán gazdálkodással foglalkozott. A 
világháborúban a 13-as ezreddel harcolt 
1915 március 22-ig, orosz fogságba esé
séig. A fogságban Asztrakánba és Per
zsiába vitték, ahonnan 1918-ban szökés
sel tért haza. Két éve tagja a községi kép
viselő testületnek és a közbirtokosság 
gondnoka. Öt gyermekes családapa. Fe
lesége: Eőry Agnes.

HORVATH DORI SÁNDOR vendéglős, 
gazdálkodó * 1881-ben Süttörön. Atyja, 
Sándor, ácsiparos és gazdálkodó volt. Is
koláit Sopronban és Süttörön végezte, 
majd a kőmivesipart tanulta ki Bécsben 
és Sopronban volt segéd. Továbbképző 
szaktanfolyamot is végzett. A helyi fo
gyasztási szövetkezetnek volt hosszú időn 
keresztül vezetője és 1920-ban először 
vegj^eskereskedést nyitott, majd 1924-ben 
saját házában vendéglőt létesített. A vi
lágháborút a 13-ik pozsonyi gy. ezred
ben, az orosz és oláh fronton küzdötte 
végig. 24 hónapi frontszolgálat után, mint
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őrmester szerelt le. A Károly cs. k. és 
bronz vit. é. tulajdonosa. Családjában 
ketten haltak hősi halált. Felesége: Ra
dies Rozália. Nyolc gyermeke van. A 
gazdakör és iparos olvasókör tagja, az 
önk. tűzoltó e., községi képv. t., az orsz. 
nemzeti munkavédelmi osztag önkéntes 
tagja. 25 éven át a posta helyi ügynöke.

HORVÁTH SZOVÄTH MIKLÓS, h. biró, 
gazdálkodó. Ősrégi sopronmegyei család
ból * 1874-ben Süttörön. Iskolái után 
atyja, néhai Horváth Szováth János, volt 
h. biró birtokán gazdálkodással kezdett 
foglalkozni, majd később birtoka mellett 
földet is bérelt, hosszú ideig már másod- 
izben a község h. bírája, 14 éven át is
kolai gondnok, a gazdakör tagja, a köz
birtokosság választott tagja, az egységes 
párt alelnöke. 1914-ben a 13-ik gy. ez
redhez vonult be. 1915 március 22-én 
Prsemysl-ben orosz fogságba esett, majd 
Ázsiából 1920-ban hazaszökött. Felesége; 
Horvát Dóri Terézia, nyolc gyermeke 
van.

KERTÉSZ ALAJOS gazdálkodó * 1876 
augusztus 30-án Süttörön. Családja régi 
eredetű, már nagyatyját is bíróvá vá
lasztották a Bach-korszakban. Atyja is 
h. bíró volt 12 évig. 0 maga iskolái után 
gazdálkodással foglalkozott és különö
sen törzskönyvezett fajállatai ismertek az 
egész környéken. Hosszú idők óta veze
tőségi tagja a községnek, volt választott, 
jelenleg virilis képviselő. A gazdakör tag
ja. A 13-as gy. ezreddel a Prsemysl-vár 
feladásakor orosz fogságba esett, ahon
nan 1919-ben tért haza. Néhai Márk Ro
záliával való házasságából öl gyermeke 
született.

KELÉNYI KÁROLY körjegyző * 1889- 
ben Lékán. Középiskoláit és a jegyzői 
tanfolyamot Szombathelyen végezte. Pá
lyáját Vasárokszálláson kezdte meg. Utá
na bevonult a 76-ik gy. ezredhez s az 
orosz fronton megsebesülve fogságba 
esett. Innen 1921-ben mint cseretiszt jött 
haza. A II. o .ezüst vit. é. tulajdonosa. 
Tartalékos hadnagy. 1922-ben Kapuvárott 
lett s. jegyző és a lakáshivatal elnöke, 
majd 1924-ben Süttörön előbb helyettes, 
majd megválasztott körjegyző lett. Azóta 
is itt működik. Nevéhez fűződik a kul
túrterem és az artézi kút létesítése, Pető-

házán pedig a községháza, artézikul, tűz
oltószertár, vágóhíd slb. építése.

LOCSMÁNDY JENŐ kereskedő * 1893 
november 26-án régi süttöri családból. 
Atyja, néhai Locsmándy Gábor, 28 évig 
volt községi rendőr. Ö itt tanulta a kőmí- 
vesipart s abban segédként dolgozott, 
majd 1928-ban saját házában üzletet ala
pított, melyet a család vezet. 1928 óta 
trafikengedéllyel is bír. A háború alatt 
a 76-os cs. és kir. gy. ezred kötelékében 
az orosz fronton harcolt és súlyosan 
megsebesült és mint 75o/o-os rokkant 
szerelt le. Felesége: Menyhárt Rozália. 
Egy leánygyermeke van.

MENTES JENŐ vegyeskereskedő, régi 
süttöri gazdálkodó családból * 1899 ok
tóber 15-én. Iskolái után atyja mellett 
gazdálkodott. 1931-ben nyitotta meg sza
tócs- és vegyeskereskedő üzletét, amely
hez trafikjogol is kapott. A gazdakör tag
ja. A háborúban a 14-es ezrednél szol
gált a tüzéreknél. Az olasz harctéren két
szer megsebesült, majd három évig a 
nemzeti hadsereg tagja is volt. Nős. Fe
lesége: Fodróczi Katalin. Házasságából 
egy gyermeke született.

/1y/allKÖ DÉNES vendéglős és mészáros- 
*raester * 1885-ben Nagylózson. Iskolái 
után a mészáros és vendéglős ipart ta
nulta ki s mint segéd Bécsben dolgo
zott. 1912-ben Sopronkövesden lett ön
álló. Innen Fertőendrédre, majd 1925- 
ben Süttörre került. A 18-as gy. ezredben 
szolgált. Három gyermekes családapa. 
Fdjíáége; Schweriner Ilona. 

íy'T E K E  GÁBOR oki. jegyző * 1904-ben 
^Szanyban. Középiskoláit Győrött, a jegy

zői tanfolyamot Szombathelyen végezte, 
ahol oklevelet 1928-ban nyert. Pályáját 
Rábaszováton kezdte meg s 1928 óta 
a süttöri körjegyzőség s. jegyzője. A pol
gári lövészegylet és a férfidalkör alel
nöke. Felesége: Gregorits Anna. Két leá
nyuk van.

SZAKONY.

BOROS LAJOS gazdálkodó * 1882-ben 
Szakonyban ősrégi helyi gazdálkodó csa
ládból. A gazdálkodást 1907 óta saját 
birtokán önállóan végzi. A világháborút 
a 76-ik gy. ezreddel az orosz és oláh
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frontokon küzdötte végig és megsebe
sült. A bronz vit. é. és Károly cs. k. tu
lajdonosa. A község politikai életében 
régóta résztvesz mint esküdt és a gaz
dakör vezetőségi tagja. Felesége: Szabó 
Lina. Egy fia van.

BOROSSAI JÓZSEF rk. plébános *1880- 
ban Szakonyban, ahol atyja 40 évig kán
tortanító volt. Középiskoláit és teológiai 
tanulmányait Győrött fejezte be. Pályá
ját mint káplán kezdte meg s e minő
ségben több helyen működött, majd 
Szanyban, Bágyogon, Kapuvárott és Vá
gón volt plébános. 1932 óta Szakony 
községben rk. plébános.

BÜKKI LAJOS h. bíró * 1888 szept. 
18-án Szakonyban. Családja már 1884 
óta itt él és egyik őse már akkor községi 
bíró volt. A gazdálkodást édesatyja mel
lett tanulta ki. 1922 óta önálló. A világ
háborúban a csendőrségnél szolgált és 
mint őrmester szerelt le. A község po
litikai életében régóta résztvesz és 1933 
óta h. bírája. Felesége: Hideg Rozália. 
Négy gyermekük van. Testvére: Bükki
János orosz hadifogságban hősi halált 
halt.

HANIS SÁNDOR gazdálkodó * 1872- 
ben Locsmándon. A gazdálkodással 1903 
óta önállóan foglalkozik. A község poli
tikai életében régóta résztvesz. Három 
évig esküdt, egy éve közgyám. Az egy
ház volt világi elnöke három évig, je
lenleg az egyház tagja. Felesége: Oláh 
Ilona. Egy fia van.

HORVÁTH IMRE ev. kántortanító * 
1907-ben Borgáta községben. Középisko
láit Sárvárott, a tanítóképzőt Sopronban 
végezte, ahol 1930-ban nyerte oklevelét. 
Azóta Szakonyban mint kántortanító mű
ködik. Az ev. ifjúsági dalosegyesület kar
nagya, az iskolánkív. népm. e. előadója-

MÉSZÁROS JÁNOS cipészmester, az 
iparoskör elnöke. * 1885-ben Szakonyban. 
Az ipart édesatyja mellett tanulta ki és 
ott is szabadult fel 1902-ben. Mint se
géd Sopronban, Szombathelyen, Pozsony
ban és Bécsben dolgozott. 1909-ben önál
lósította magát szülőfalujában. 1915-ben 
bevonult a 76-ik gy. ezredhez. Az olasz 
fronton harcolt és tizedesi rangban sze
relt le. Hét éve választott tagja a képvi

selő t-nek, az iparoskörnek 5 éve elnöke 
A frontharcos szöv. tagja.

MÓDLY MIHÁLY körjegyző * 1900-ban 
Káptalanvisen. Középiskoláit Kőszegen és 
Szombathelyen végezte, ugyanott nyerte 
jegyzői oklevelét 1922-ben. Pályáját Zsi- 
rán kezdte meg s 1928 óta a szakonyi 
körjegyzőség vezető jegyzője. Működése 
alatt épült a jegyzői hivatal és jegyzői 
lak. 1918-ban bevonult a 76-ik gy. ez
redhez, majd 1921-ben a nemzeti had
seregben teljesített szolgálatot. Mint őr
vezető szerelt le. Felesége: Boros Etel.

SZOMMER NÁNDOR vendéglős és mé
száros * 1898-ban Csepregen ősrégi ven
déglős családból. Iskoláit és szakmáját 
ott tanulta ki és 1913-ban szabadult feli 
Mint segéa VYienben dolgozott. 1916-ban 
bevonult a 41-ik h. tüzérezredhez, az olasz 
fronton harcolt. Mint szakv. szerelt te. 
Kitüntetései: a II. o. ezüst és bronz vit. 
é. és a Károly cs. k. 1923-ban Csepregen 
önállósította magát, 1929-ben pedig Sza
konyban a nagyvendéglőt bérelte ki. 
1931-ben saját vendéglőt nyitott Vendég
lőjében van az iparoskör helyisége. A 
frontharcos szöv. és az iparoskör tagja.

VARGA SÁNDOR gazdálkodó * 1870- 
ben Szakonyban, ahol 1904 óta önállóan 
gazdálkodik. A község politikai életében 
évtizedek óta résztvesz és tagja a várm. 
törvh. b-nak. Az ev. egyház fögondnoka. 
Felesége: Varga Lidia. Varga Ede, akivel 
közösen gazdálkodik, 191^ben a 18-ik 
honv. gy. ezredhez bevonult és az orosz 
fronton súlyosan megsebesülve, balsze
mét vesztve, mint 50o/o-os rokkant került 
haza. Felesége: Gyurátz Irma.

SZANY.

Szany község, Sopronvármegye délke
leti szögletében, a termékeny Rábaközben 
fekszik. Már 1398-ban a győri püspök 
keszői várának tartozéka volt. Földes
urának jóvoltából már 1427-ben mező
városnak, «oppidum»-nak jellegével di
csekedhetett. Külön érdekessége három
tornyú temploma, mely 1767-ben épült. 
A község a legrégibb időktől napjainkig 
színtiszta magyar. Jelenleg kb. 3500,, 
nagyrészt szorgalmas földművelő lakja.
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ASZTALOS SÁNDOR oki. jegyző * 1901 
okt. 17-én Újpesten. Középiskoláit Győ
rött végezte, pályáját mint banktisztvi
selő kezdte meg. A közigazgatási pályára 
1925-ben lépett mint gyakornok, utána 
elvégezte a közigazgatási tanfolyamot és 
1929-ben jegyzői oklevelet szerzett. Még 
ez évben Rábaszováton s. jegyzővé vá
laszolták, majd 1930-ban került Szanyba, 
mint s. jegyző s azóta itt működik és 
az adóügyeket is intézi. A lövészegylet 
alelnöke.

BALÁZS GY. JÓZSEF gazdálkodó * 
1871-bén Rábaszentandráson. Ugyanitt vé
gezte iskoláit is, majd gazdálkodással 
kezdett foglalkozni és 1885 óta önálló 
gazdálkodó. A községi képv. t-nek régi 
tagja, három évig volt községi bíró is, az 
ev. egyház volt pénztárnoka és a gaz
dakör tagja. Felesége: Balázs Rozália, 
ozv. Varga Gyuláné. Egy fiuk van.

BERKES LAJOS vendéglős * 1908-ban 
Szanyban. Ugyanott végezte iskoláit. Szak
máját Kismartonban tanulta ki és 1915- 
ben Lajtaszentgyörgyön szabadult fel. 
Mint segéd Celldömölkön és több más 
helyen fejlesztette szaktudását. 1932-ben 
Szanyban önállósította magát. Felesége: 
Domonkos Mária. Az iparoskör és gazda
kör tagja. Vendéglője az «Újvilág» címen 
ismert lett.

BÓNNYAY MIHÁLY magy. kir. posta
mester * 1860-ban Tápon, ősrégi nemesi 
családból. Középiskoláit Zalaegerszegen 
végezte, majd a magy. kir. csendörség 
kötelékébe lépett, ahol négy évet szol
gált. 1884-ben Szanyba került és azóta 
vezeti megszakítás nélkül a postames
teri hivatalt. Volt tűzoltóparancsnok és 
kiveszi részét minden helybeli kulturális 
egyesületben. Négy gyermekes családapa. 
Felesége: Polgár Rozália.

CSÁSZÁR JÁNOS sütőmester * 1888- 
ban Murahelyen. Ugyanitt végezte isko
láit, szakmáját pedig Stájerben tanulta 
s mint segéd olasz, horvát és német, va
lamint szerb városokban és Budapesten 
működött, 1930-ban Szanyban önállósí
totta magát és mint intelligens, külföl
det járt iparos, aki beszél németül, olar 
szül, szerbül, horvátul és franciául, nagy 
tekintélyre tett szert. 1933-ban a gödöl
lői hires világjamboreen a híres rábaközi

perecek egyedüli árúsí tó ja volt. Az ipa
roskör tagja. A világháborút a 20-as hon
védokkal küzdötte végig, az orosz fron
ton megsebesült és mint 50o/o-os rok
kant szerelt le. Zászlóalji dobos volt, az 
1912—13-as szóig. é. tulajdonosa. Fele
sége: Horváth Karolin, akivel való házas
ságából három gyermeke született.

Özv. GERENCSÉR JÁNOSNÉ, szül. Ra
dies Anna, oki. községi szülésznő * 1867- 
ben Szanyban. Itt végezte iskoláit is, 
majd szülésznői oklevelet a pozsonyi m. 
kir. bábaképző tanfolyamon 1897-ben 
nyert. 1899-ben választották meg Szany
ban községi szülésznővé. 35 éve végzi 
felelősségteljes hivatását teljes megelége
désre. Néhai férje földmíves volt és 1910- 
ben halt meg.

GOSZTONYI IGNÁC ipartestületi el
nök * 1885-ben ősrégi szanyi gazdálkodó 
családból. Iskolái elvégzése után kita
nulta a hentes és mészáros szakmát és 
abban Pápán és Csornán mint segéd dol
gozott. Ugyancsak Budapesten is fejlesz
tette szaktudását. 1908-ban szülőfalujá
ban, Szanyban, önállósította magát és 
azóta vezeti iparát. Régi idő óta tekin
télyes polgára a községnek, az iparoskör 
elnöke, a vármegyei törvh. b. válasz
tott tagja, az iparostestület elnöke, és 
községi képv. t. tag. Felesége: Mészáros 
Jolán. Családjából ketten hősi halált hal
tak.

GOSZTONYI ISTVÁN, az OKH elnöke 
* 1873-ban Szanyban. ősrégi gazdálkodó 
családból. Nagyatyja résztvett a szabad
ságharcban és édesatyja tekintélyes pol
gára volt a községnek s hosszú időn át 
a tűzoltó t. alparancsnoka. Iskolái elvég
zése után 9 is a gazdálkodói pályára lé
pett, amelyet 1895 óta önállóan folytat. 
A község társadalmi életében régóta részt- 
vesz. Elölj ár ósági tag, a gazdakör elnöke 
volt és 1928 óta az OKH elnöke. Békében 
a 76-ik gy. ezrednél, a világháborúban a 
13-ik honv. gy. ezrednél szolgált és 38 
hónapot az orosz, oláh és olasz fronto
kon töltött. Kitüntetései: bronz vit. é. és 
Károly cs. k. Felesége: Mészáros Terézia. 
Öt gyermeke van.

HEGEDŰS ANDRÁS vegyeskereskedő *
1906-ban Szanyban régi gazdálkodó csa
ládból. Iskoláit itt és Pápán végezte. A
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szakmát Pápán tanulta ki és ott is szaba
dult fel. Mint segéd Pápán, Fegyveme- 
ken és Csornán fejlesztette szaktudását. 
1933-ban nyitotta meg üzletét, amely rö
vid idő alatt szép virágzásnak indult. 
Felesége: Anda Margit.

HEGEDŰS VINCE vegyeskereskedő * 
1904-ben Szanyban régi tőzsgyökeres he
lyi családból. Iskoláit itt járta, a hentes
mesterséget pedig Budapesten tanulta ki, 
ott is szabadult fel. 1932-ben szülőfalu
jában saját erejéből és szorgalmából ve
gyeskereskedést nyitott. Felesége: Berkes 
Mária.

HEGYI JÓZSEF vendéglős * 1870-ben 
Szanyban. Iskolái elvégzése után édesaty
ja mellett gazdálkodott, majd 1911-ben 
megnyitotta vendéglőjét, amelyet azóta 
is vezet s amely «Tulipán» néven közis
mert a környéken. A világháborúban a 
41-es tüzérezredben szolgált és az orosz 
és olasz fronton 33 hónapot töltött. A 
bronz vit. é. és Károly cs. k. tulajdonosa. 
Békében az 5-ik gróf Radeczky huszár
ezredben szolgált. Az iparoskör tagja. Fe
lesége: Bögöly Erzsébet. Családjukból ket
ten hősi halált haltak.

Özv. MAKRAY JÖZSEFNÉ, .szül. Kell
ner Hermina, a Szent Anna gyógyszer- 
tár tulajdonosa. Néhai férje * 1866-ban 
Magyaróváron. Középiskolái után Buda
pesten a Tudományegyetemen gyógysze
részi diplomát szerzett és 1900-ban vette 
át az 1885-ben alapított Szent Anna 
gyógyszertárat Szanyban. Ezt haláláig, 
1933 nov. 28-ig vezette. Tagja volt a köz
ségi képv. t-nek és résztvett községe min
den hazafias akciójában. A háború alatt 
mint önkéntes ápoló is működött a hely
beli vöröskereszt egyletben. Halála óta 
özvegye vezeti tovább a gyógyszertárat. 
Két gyermekük van.

MÉNESI ISTVÁN 50o/o-os rokkant do- 
hánykisárus * 1896-ban Szanyban, ahol 
atyja, Mitrics Péter kőmives volt. Isko
lái elvégzése után ő is a kőmíves mes
terséget tanulta ki és mint segéd bejárta 
az ország nagyobb városait. A 76-ik gy. 
ezreddel az orosz frontra került és a pa- 
naszorkai ütközetben 1915 december 13- 
án súlyos haslövést kapott, melyből ki
folyólag 50»/o-os rokkanttá nyilvánították. 
Felesége: Pető Ágnes. Egy fia van. Tagja

a frontharcos szövetségnek. Felesége báty
ja: néhai Pető Sándor, hősi halált halt.

MÉSZÁROS JÁNOS gazdálkodó * 1879- 
ben régi gazdálkodó családból Szanyban. 
Atyja, néhai M. Ferenc, a község bírája 
volt. Iskoláit ő is itt végezte, majd gaz
dálkodni kezdett és 1910 óta önálló. 1932- 
ben választották meg községi közgyámmá, 
tagja a tejszövetkezet felügyelő b-nak. 
Felesége: Beke Rozália.

NAGY GÁBOR gazdálkodó * 1857-ben 
Szanyban, régi tekintélyes helybeli csa
ládból. Ugyanitt végezte iskoláit, majd 
előbb atyja, annak halála óta pedig sa
ját birtokán gazdálkodik. 15 éven át volt 
a várm. törvh. tagja. 1900 óta vesz részt 
a község politikai életében. Felesége: 
Mészáros JuUanna. Öt gyermekük van, 
akik közül kettő apáca.

Vitéz NAGY KÁROLY vendéglős ♦ 189;> 
ben Rábasebesen. Ugyanott járta iskoláit, 
majd kitanulta a vendéglős szakmát, ab
ban 1912-ben Szilben szabadult fel. Mint 
segéd Sopronban, Vágón és Csornán mű
ködött. 1915-ben bevonult a 76-ik gy. 
ezredhez és 18 hónapig az orosz és 18 
hónapig az orosz fronton teljesített szol
gálatot és a piavei ütközetnél megsebe
sült. 1918-ban szerelt le. Kitüntetései:!, 
o. vit. é., II. o. ezüst és bronz vit. é. és 
a Károly cs. k. Az arany vit. é-t a piavei 
ütközet alkalmával, amikor mint őrveze- 
tő önfeláldozóan visszaverte csapatával 
visszaverte az ellenség támadását, nyerte. 
Vitézzé 1922 aug. 15-én avatták. 1925-ben 
saját maga alapította vendéglőjét, ame
lyet újonnan épített házában nyitott meg. 
Az ipartestület, gazdakör, iparoskör, lö
vészegylet tagja, a frontharcos szöv. he
lyi csoportjának elnöke. Felesége: Mol
nár Karolin. Két gyermeke van.

ORBÁN JÓZSEF gazdálkodó * 1887- 
ben ősrégi gazdálkodó családból Szany
ban. Iskoláit itt végezte s előbb édes- 
atyja mellett, majd annak bekövetkezett 
halála óta önállóan gazdálkodik. 1917- 
ben bevonult a 13-ik honv. gy. ezredhez 
és résztvett az oláh, olasz és francia har
cokban és az összeomláskor szerelt le. 
1933 óta a község pénztárosa és emellett 
résztvesz községe minden hazafias egye
sületében. Felesége: Karakai Rozália.
Négy gyermekük van.
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PAPP LAJOS vendéglős, hentes és mé
száros mester * 1897-ben Szilben. Is
kolái elvégzése után szakmáját Csornán 
tanulta ki és Szilsárkányban szabadult 
fel. Mint segéd Bécsújhelyen, Budapes
ten és mint hajópincér a Bécs és Linz 
közötti hajójáratok között fejlesztette 
szaktudását. 1934-ben nyitotta meg a 
«Jó baráthoz» címzett vendéglőjét Szany- 
ban. A világháborúban a 76-ik közös gy. 
ezredben az orosz és olasz fronton har- 
eolt, majd megsebesülve 1918-ban orosz 
fogságba került. Kitüntetései; Két II. o. 
ezüst és bronz vit. é.. Károly cs. k. Is a 
seb. é. Tagja a lövészegylelnek, iparos- 
körnék, frontharcos szövetségnek, a da
lárdának, amelynél közre is működik. A 
76-os bajtársi kör alelnöke. Felesége. 
Horváth Mária, akivel való házasságából 
bárom gyermeke született. Családjukból 
Csizmadia Viktor f. hadnagyi rangban 
hősi halált halt.

PÁLLÁ ANTAL rk. tanító * 1905-ben 
Pinnyén. Középiskoláit és a tanítóképzőt 
Sopronban, majd Győrött v'égezte. Ok
levelet 1923-ban Győrben szerzett. Az
óta a szanyi rk. iskola tanítója. Az ifjú
sági e. jegyzője, az OKH felügyelő b-nak, 
az Akció Katholika elnöke, a lövészegye
sület ügyvezetője, a népm. b. előadója. 
Felesége: Huszár Terézia, oki. tanítónő 
a tanítóképzőt Sopronban végezte 19 tű
ben. 1923 óta Szanyban mint kézimunka
tanítónő működik.

SZABADOS LAJOS vegyeskereskedő * 
1896-ban Szanyban. Ugyanitt végezte is
koláit, majd a középiskolákat Győrött 
Ezután előbb gazdálkodott, majd a posta 
szolgálatába lépett és mint postai tiszt
viselő két évig működött. 1929-ben Szany
ban vegyeskereskedést nyitott. 1915-ben 
bevonult a 76-os gy. ezredhez, és az 
orosz és balkán, valamint az olasz fron
tokon harcolt és megsebesült. Mint ti
zedes szerelt le. A Károly cs. k. és seb 
é. tulajdonosa. A frontharcos szöv. tag
ja. Felesége: Tóth Paula. Egy gyerme
kük van Feleségének atyja: Tóth György, 
hősi halált halt.

SZANYI IPARTESTOLET. 1924-ben ala
kult a Szany és vidékén lévő iparosok
ból. Első elnöke: Kovács György volt. 
1933-ban Gosztonyi Ignác lett az elnö

ke, alelnöke: Radics József, jegyzője: 
Szabó Gábor, pénztárnoka; Varga József.

szíjártó Sándo r  vegyeskereskedő *
1906- ban Szanyban, ahol atyja, Szíjártó 
János, kőművesmester volt. Iskoláit el
végezve a fűszer- és vegyeskereskedői 
szakmát a helybeli Hangyánál tanulta ki 
és ott is szabadult fel. Mint segéd Csor
nán és Marcaliban dolgozott, majd a 
helyi Hangya üzletvezetője lett. 1932-ben 
önállósította magát. Az iparoskör tagja. 
Felesége; Mészáros Julia.

SZILI ISTVÁN községi főjegyző * 1887 
márc. 27-én Szilben. Érettségit a soproni 
bencés főgimnáziumban tett, majd elvé
gezte a közigazgatási tanfolyamot és
1907- ben Szombathelyen jegyzői okleve
let nyert. Működését mint s. jegyző Szil-, 
sárkányon kezdte meg, majd Bogyoszlón 
működött. 1918-ban választották meg Ci- 
rákon körjegyzővé s 1920-ban Szany köz
ség főjegyzőjévé választották meg. Azóta 
vezeti községe ügyeit. Erre az időre esik 
az utcák betonjárdával való rendbeho
zatala, a hősök emléktáblájának felállí
tása, az artézi kutak fúrása, a tagosítás 
a betéttagszerkesztés, a toronyóra be
szerzése és a hősök ligetének parkosí
tása. A levente e., tűzoltó t., a Gyön
gyösbokréta, frontharcos szöv. elnöke, 
iparhatósági biztos és előljár minden 
kultúrális és szociális megmozdulásban 
1914 aug. 1-én bevonult a 48-ik gy. ez
redhez, az orosz fronton megsebesült és 
mint 250/o-os rokkant szk. főhadnagy, a 
Signum Laudis tulajdonosa szerelt le 
1919-ben vette nőül Gábris Erzsébetet, 
aki 1922-ben meghalt, majd 1924-ben új
ból megnősült Pozsgai Rozáliával, aki 
1932-ben halt meg. Két gyermeke van.

Özv. TAKÁCS ANTALNÉ, szül. Kor- 
bély Mária, kéményseprőmester özvegye 
Néhai férje * 1864-ben Csornán. Szak
máját is ott tanulta ki és 1901 óta a 
szanyi kerület kéményseprőmestere volt 
Iparát 1925 máj. 23-án bekövetkezett ha
láláig folytatta. Személyi jogon vezeti to
vább özvegye az ipart, fiának. Takács 
Antal kéményseprőnek, mint üzletveze
tőnek segítségével. Kerületükhöz 12 köz
ség tartozik. Házasságukból két gyer
mek született.

Özv. TAKÁCS H. FERENCNÉ, szül.
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Szabó Teréz, földbirtokos. Néhai férje 
ősrégi gazdálkodó családból született, és 
tekintélyes gazdálkodó volt a községben. 
1925-ben bekövetkezett haláláig önállóan 
vezette 45 holdas földbirtokát. Három 
gyermekük van, akik közül a legidősebb: 
Horváth Mihály, vezeti ma a gazdaságot.

TÁP GÁBOR Hangya szöv. elnök * 
1886-ban tősgyökeres régi gazdálkodó csa
ládból Szanyban, ahol atyja és nagy
atyja is már a község vezetőségéhez tar
tozott. Középiskoláit Győrben végezte, 
majd a családi birtokon gazdasági szak
tudását fejlesztette és jelenleg saját föld
birtokát vezeti. Régóta résztvesz a köz
ség vezetésében. Volt elöljáró, jelenleg 
képv. t. tag, a Hangya szöv. és a közbir
tokosság elnöke. Felesége: Varga Mária, 
akinek köszönhető, hogy a községben a 
magyar népviseleti ruhákat kezdték varr
ni. Három gyermekük van.

TELEKESI-SZABÖ ANTAL községi bí
ró * 1877-ben Szanyban régi odavalósi 
gazdálkodó családból. Már édesatyja: né
hai Szabó Antal is résztvett a község 
vezetésében, mint h. bíró. Iskoláit itt 
végezte, majd édesatyja mellett gazdál
kodott és annak 1907-ben bekövetkezett 
halála óta önállóan vezeti birtokát. 1914- 
ben bevonult a 13-ik honv. gy. ezredhez 
s az orosz fronton megsebesült és fog
ságba esett, ahonnan 1920-ban sikerült 
hazajönnie. A község politikai életében 
1924 óta vesz részt, akkor választották 
meg h. bírónak és rá három év múlva 
lett a község bírája, mely tisztséget az
óta is közmegelégedésre tölti be. Fele
sége: Kovács Rozália, akivel való házas
ságából három gyermeke született.

VARGA ANTAL mészáros és hentes 
mester * 1887-ben Szanyban. Itt végezte 
iskoláit, majd szakmáját Kismartonban 
tanulta ki s abban felszabadulva, mini 
segéd Pozsonyban és Ausztria több nagy 
üzemében dolgozott. 1910-ben Szanyban 
nyitotta meg fővárosi nívójú hentes és 
mészáros üzletét. Résztvesz a helyi kul- 
túrális és társadalmi életben, virilis köz
ségi képv. és az iparoskör tagja. A vi
lágháborút a 13-ik gy. ezredben, oláh 
és francia fronton harcolta és megsebe
sült. A Károly cs. k. tulajdonosa. Csa
ládjából ketten haltak hősi halált. Fele

sége: Pető Irén. Egy gyermekük van.
VARGA JÓZSEF h. bíró * 1884-ben 

Szany községben. Ugyanitt végezte isko
láit is, majd a gazdálkodói pályára lé
pett. 1914-ben, atyja bekövetkezett halá
lakor lett önálló gazda. A község vezeté
sében, akár atyja is, ő is tevékeny részt 
vesz. Volt elöljáró, esküdt s 1933-ban 
lett h. bíró. Tagja a Hangya szöv. fel
ügyelőbizottságának és az OKH igazga
tóságának. Felesége: Ács Teréz. Négy 
gyermekük van.

SZÁRFÖLD.

ALMÁSY LAJOS gazdálkodó * 1874- 
ben Szárföldön, ahol már atyja, néhai 
Almásy János is bíró volt. Iskoláit ugyan
ott végezte, majd gazdálkodással foglal
kozott 30 holdas birtokán. A háború 
alatt a 31-es gy. ezredben az orosz fron
ton küzdött, majd fogságba esett, ahon
nan 1918-ban került haza. Felesége: Med- 
gyesi Rozália. Három gyermeke van.

BOROS FERENC rk. tanító * 1913- 
ban Veszkényen. Középiskoláit Kapuvá- 
rott végezte, majd a sárospataki tanító- 
képezdében 1933 júniusában oklevelet 
nyert. 1934 jan. 1-én mint h. tanító 
Szárföldön kezdte meg pályáját.

BORSODI ISTVÁN gazdálkodó *1880 
február 1-én Szárföldön. Atyja is tekin
télyes gazda és bíró volt a községben 
Iskoláit itt végezte, majd gazdálkodással 
foglalkozott, jelenleg 62 holdas birtoka 
van és földbérlete. Haszonállatokat is 
tart és fajállatai híresek. A világháború
ban a 13-as gy. ezredben az Orosz fron
ton küzdött. Volt a község bírája hosz- 
szú éveken át. Jelenleg képv. t. tag és 
az egyházközség világi alelnöke. Fele
sége : Rosta RozáUa. Házasságából két 
fiúgyermek született.

Özv. HENYE ANDRÁSNÉ, szül. Péntek 
Marcella, községi szülésznő * Szárföldön, 
Iskoláit Szárföldön és Szombathelyen vé
gezte, ahol 1904-ben szülésznői oklevelei 
nyert. Azóta a községben teljesít szolgá
latot. Néhai férje a 76-os gy. ezredben 
az orosz fronton küzdött és hősi halált 
halt.

Özv. MEGGYESI BÁLINTNÉ, szül. Bu- 
csis Anna gazdálkodó. Néhai férje régi
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szárföldi családból származik és tekin
télyes polgára volt a községnek. Hosszú 
éveken át esküdt, községi elöljáró volt 
1931 augusztus 20-án halt meg. ö, Bu- 
csis Anna szintén régi nemesi családból 
származik. Gyermekei: Gizella, férjezett 
özv. Nagypál Józsefné, kinek férje 1914- 
ben hősi halált halt Lublin alatt és Irén, 
férjezett Borsodi Lászlóné, kinek férje 
szintén résztvett a világbáborúban.

Vitéz MEGGYESl JÓZSEF gazdálkodó 
és vendéglős * 1888 Bogyoszlón. Iskolái 
után a vendéglős és mészáros ipart ta
nulta ki, melyekben Csornán felszaba
dult. Mint segéd Csornán, Petőbázán, Pá
pán, Devecseren, Tatatóvároson stb. mű
ködött. 1922-ben lett önálló. 1930 óta 
van vendéglője Szárföldön, saját házá
ban. A háborút a 76-ik gy. ezrednél, majd 
a 15-ik kassai vadászz.-aljánál, az olasz, 
orosz és szerb frontokon küzdötte végig, 
miközben egyizben megsebesült. Mint őr
mester (fövadász) szerelt le. Az 1. és 
11. o. ezüst és bronz vit. é. és a Károly 
cs. k. tulajdonosa. 1921-ben vitézzé avat
ták. Felesége: Horváth Terézia. Házas
ságából három gyermeke született.

MOLNÁR ISTVÁN igazgató-kántortaní- 
tó, régi megyei családból 1873-ban * 
Gartán. Iskoláit Kapuvárott, Kismarton
ban, a tanítóképzőt Sopronban és Győr
ben végezte. 1894 óta működik mint ta
nító. Vépen kezdte pályáját, majd több 
állomáshely után 1903-ban Szárföldre ke
rült és azóta ott működik. 1927 óta 
igazgató tanító. Felesége: Horváth Má
ria. Hét gyermeke van.

PERLAKY FERENC rk. plébános *
1890-ben Sopronszilben, ahol atyja, Per- 
laky Vince földbirtokos. Középiskolai ta
nulmányait és a teológiát Sopron, Bécs
újhelyen és Győrött végezte. 1916-ban 
szentelték pappá. Mint adminisztrátor 
több helyen működött. 1932 óta Szár
földön plébános. A dunántúli lapok és 
az egyházi lapok tudósítója. A gazda
kör, a TESz és a nemzeti egység párt 
elnöke.

PÉNTEK KÁLMÁN rk. tanító ♦ 1898- 
ban Szárföldön. Tanulmányait s a taní
tóképzőt 1916-ban Győrben végezte, ami
kor is tanítói oklevelet nyert. Ezután 
bevonult a 13-as gy. ezredhez és az

orosz fronton szolgált. Mint tart. had
nagy a II. o. ezüst é., a bronz vit. é., 
a seb. é. és a Károly cs. k. tulajdonosa 
szerelt le. 1919 óta Szárföldön tanító. 
A leventeegyesület oktatója, a községi 
könyvtár kezelője, volt tűzoltó parancs
nok.

POVÁZSAY LÁSZLÓ főjegyző, Magyar- 
pécskán * 1900-ban. Érettségit Győrött 
tett. A közigazgatási tanfolyamot szintén 
Győrött végezte, majd mint okleveles 
jegyző Szilsárkányra került, majd onnan 
1924-ben Rábatamásira, 1926 óta Szár
föld jegyzője. 1917-ben a 33-ik gy. ez
redhez vonult be, majd a nemzeti had
seregben tovább szolgált s mint tart. 
hadnagy szerelt le. Résztvesz a község 
társadalmi és kulturális életében, elnöke 
a levente és polgári lövész e-nek, és a 
tűzoltó t-nek. Nevéhez fűződik az is
kola és a plébános lak nagyobb átépí
tése, az artézi kút fúrása, az utcák fásí
tása, a hősök emlékszobrának és a hő
sök ligetének létesítése.

RÉHBERGER MÓR vegyeskereskedő ♦ 
1867-ben Szárföldön. Atyja 1860-ban ala
pította az üzletet, amely a legrégibb és 
ismert cég a környéken, ö iskoláit Szár
földön és Győrött tanulta ki. Felesége: 
néhai Juszti Jetti 1916-ban halt meg. 
Egy fia van, aki szintén kereskedő.

Vitéz SZALAI GYULA községi tisztvi
selő * 1898-ban Szárföldön. Régi ottani 
gazdacsaládból született Középiskoláit 
Székesfehérváron végezte. A világháborúi 
a 76-os gy. ezredben az orosz és olasz 
fronton küzdötte végig. Az olasz harc
téren Görz meUett súlyosan megsebesült, 
jobb lábát amputálták és mint 50o/o-os 
rokkant az I. o., II. o. ezüst és bronz 
vit. é. és a Károly cs. k. tulajdonosa 
szerelt le. Vitézzé avatták. 1923 óta Szár
földön, mint községi tisztviselő működik 
A nemzed egységpárt, a gazdakör stb, 
tagja. Felesége: Bakody Mária. Négy
gyermeke van.

SZIL.

ISTENI MEGVÁLTÓ LEÁNYAI rk. ele
mi leányiskolája. A soproni anyaegy
házból kiválva 1902-ben telepedtek le 
Szilben és azóta megszakítás nélkül itt
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működnek. A hatosztályos leányiskolát, 
amelyben a tanítást a nővérek végzik, 
államsegéllyel tartják fenn. A zárda mai 
épülete 1902-ben Csigi Vince volt szili 
plébános hagyatékából létesült. A nővé
rek nyári ovodát is tarntanak fönn. 1933 
óta a zárda élén Takács M. Dolorósa tiszt, 
nővér áll, aki ezt megelőzően is már 
négy év előtt itt működött

JAKAB JÓZSEF kisbirtokos * 1884-ben 
Szilben, ugyanott végezte iskoláit, majd 
édesatyja mellett gazdálkodott. 1922 óta 
önállóan műveli 20 kát. holdas földbir
tokát. Hat éve elnöke a gazdakörnek, a 
Hangyának, kilenc évig volt a felügyelő 
biz. ebiöke, tagja a kath. hitközség taná
csának, a mezőgazdasági b-nak ,és a 
tejszöv-nek. 1915-ben bevonult a 76-ik 
gy. ezredhez, majd az orosz fronton fog
ságba esett, ahonnan négy és fél év után
1919- ben tért haza. Jelenleg két éve a 
h. bírói tisztséget is betölti. Felesége: 
Bender Gizella. Három gyermekük van.

SCHURINA CIRIL oki. gyógyszerész 
* 1887-ben Trsztena községben. Közép
iskoláit Rózsahegyen és Rozsnyón, egye
temi tanulmányait Budapesten végezte 
1912-ben nyerte gyógyszerészi oklevelét,
1920- ban került Szil községbe, ahol meg
nyitotta a «Szent Margithoz» nevezeti 
gyógyszertárát, melyet azóta is vezet. A 
nemzeti egységpárt alelnöke. 1914-től az 
összeomlásig mint tart. s. gyógyszerész 
háborús szolgálatot teljesített. Kitünte
tései: a Vöröskereszt tiszti é., a hadiékit- 
ményekkel és az arany érdem k. Fele
sége: Grunsky Erzsébet, akivel való há
zasságából három gyermeke született.

SZÁSZ ISTVÁN rk. plébános * 1883- 
ban Békéscsabán. Középiskoláit ugyanott 
és Győrött végezte, majd teológiai tanul
mányait Budapesten fejezte be. Pappá 
1907-ben szentelték. Papi pályáját mint 
s. lelkész Nagylózson kezdte meg, majd 
hivatását Csepregen, Süttörön és Tatabá
nyán folytatta. 1929-ben lett Szil község 
rk. plébánosa, azóta megszakítás nélkül 
itt működik. A Hangya szövetkezet, a 
daloskör és iskolánkívüli népművelési b 
elnöke. 1916-tól 1918-ig mint tartalékos 
tábori lelkész a 12-ik gy. ezred pótzász
lóaljánál működött.

TÓTH ISTVÁN körjegyző * 1883-ban 
Szilsárkányon. Középiskolái és a jegyző- 
tanfolyam elvégzése után 1904-ben Szil 
községben s. jegyzővé, majd ugyanott
1908-ban vezető körjegyzővé választot
ták. Azóta megszakítás nélkül nagy kö
rültekintéssel vezeti körjegyzőségét és 
résztvesz községei társadalmi és haza
fias egyesületeinek életében. Felesége: 
Balogh Mária, akivel való házasságából 
négy fia született.

SZILSÁRKÁNY.

Dr. BADITZ JENŐ ny. rendőrtanácsos, 
földbirtokos * 1879-ben Kapuvárott. Sop
ronban tett érettségit, majd jogi tanul
mányait Pozsonyban, Berlinben és Ko
lozsvárott fejezte be. 1902-ben nyerte dip
lomáját, mint ügyvéd négy évig Kapuvá
rott és Budapesten működött. 1906-ban 
pedig a budapesti magy. kir. államrend
őrség kötelékébe lépett, ahol 1921-ben 
történt nyugalombavonulásáig teljesíteti 
szolgálatot. Ezután hazajött birtokára, a- 
melyen ma is gazdálkodik. A 120 kai. 
holdas földbirtokon gabona- és takar
mányféléken kívül haszonállatok tenyész
tésével is foglalkozik. A gazdakörnek el
nöke, a községi képv. t. tagja. 1912-ben 
nősült meg. Felesége: csebi Pogány Mar
git. Három gyermeke van. Családja 1600 
óta él a megyében, édesatyja néhai Ba- 
ditz kir. tanácsos, volt kapuvári jegyző.

BÁLINT IRMA magy. kir. postames
ter, Székesfehérvárott *. Középiskoláit 
Sopronban végezte, s 1911-ben lépett a 
magy. kir. posta szolgálatába. Működését 
Magyarkereszturon kezdte meg, majd 
Iván községben mint h. postamester mű- 
Ködött. Utána három évig Csepregen tel
jesített szolgálatot s közben letette a 
postamesteri vizsgál. Ezután Muraszom
baton volt és 1918-ban lett Szilsárkányon 
a magy. kir. posta vezetője. Azóta meg
szakítás nélkül itt működik.

BODA GÉZA MÁV. kiadóőr * 1891-
ben Bősárkányon. Iskolái után 1913-ban 
lépett a vasút szolgálatába. Működött Bő
sárkányon, Veszprémvarsányon, Egyeden, 
Rábacsanakon és Környebányán. 1933 óta 
Szilsárkányban mint Máv. kiadóőr tel
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jesít szolgálatot. 1921-ben vette nőül Ko
vács Terézt, mely házasságból négy 
gyermeke született.

FŐZI EDE körjegyző * 1878 május 
6-án Beleden. Középiskoláit Sopronban 
és Győrben végezte, majd a közigaz
gatási pályára lépett. 1900-ban tett jegy
zői vizsgát. Működését mint segédjegyzö 
Bogyoszlón 1896 február 1-én kezdte 
1901-ben pedig Szilsárkány község veze
tő jegyzőjévé választották meg és azóta 
megszakítás nélkül itt működik. 33 éves 
munkássága alatt nevéhez fűződik a sze
gényház, községház vétele, községi iroda- 
helyiség építése, községi orvosiak vétele 
és építése, községi apaállat-istálló épí
tése és az apaállatok községi kezelésbe 
vétele, az artézi kút fúrása, a hősök szob
ra emelése. Tagja a Hitelszövetkezetnek, 
jegyzője a gazdakörnek, rk. egyházköz
ségi gondnok, az Akció Katholika szociá
lis szöv., tűzoltó és levente e. elnöke s 
minden kultúrális mozgalom vezetője.

GECSÉNYI LAJOS ev. tanító * 1886 
június 22-én Szilsárkányon. Középiskoláit, 
és a tanítóképezdét Sopronban járta, ahol 
1906-ban nyerte tanítói oklevelét. Mű
ködését, mint helyettes tanító Farádon 
kezdte meg, további állomáshelye 1908- 
tói 1920-ig Alsólendva, majd 1920 szep
temberében került vissza szülőfalujába, 
s azóta megszakítás nélkül itt működik. 
A községi kultúrális és szociális e. tagja, 
az ág. ev. ifjúsági e. elnöke. 1914-ben vo
nult be a 76-ik gy. ezredhez, majd az 
orosz fronton fogságba esett, ahonnan 
négy év múlva sikerült hazajönnie. 1912- 
ben vette el Mikó Juliannát, hat gyer
meke van.

GICZI JÓZSEF rk. plébános * 1889.
szeptember 17-én Bogyojszlón, a ben

cés gimnáziumban Győrött tett érettségit 
majd teológiai tanulmányainak elvégzése 
után 1912-ben Győrött pappá szentelték 
1912 szeptember 1-én Szilben mint káp
lán, majd 1924-ben adminisztrátor és köz 
ségi lelkész. Beleden, Vajon és Bősár
kányban működött. 1924-ben lett Szil
sárkányon rk. plébános, azóta megszakí 
tás nélkül itt teljesít szoalgálatot. A ka,h. 
ifjúsági egyesület. Hangya szövetkezet el 
nöke, az OKH, gazdakör alelnöke, a nép

művelési egyesület elnöke. A háború alatt 
három évig, mint tanító működött.

HEGYI ISTVÁN községi biró és gazdál
kodó * 1885 július 28-án Szilsárkányon. 
Ugyanitt végezte iskoláit, majd édesatyja 
mellett a gazdaságban dolgozott. Édes
atyja, néhai Horváth Vendel, 15 évig volt 
a község elöljárója. Önállóan 1920-bani 
kezdett el gazdálkodni és jelenleg 38 ka- 
tasztrális holdon főleg gabonát és takar
mányféléket termel és haszonállatok te
nyésztésével és eladásával is foglalkozik. 
A község leglekintélyesebb polgárai közé 
tartozik,, akit a lakosság összbizalmából 
1933 január 3-án a község birájává válasz
tották, amely tisztséget azóta is közmeg
elégedésre tölti be. A gazdakör és Hitel- 
szövetkezet ig. tagja, az ifjúsági e. alelnö
ke, a rk. egyház községi pénztárosa. A 
háborúban felmentették, mint családfenn
tartót, öccse, néhai Horváth Vendel a 
76-ik gyalogezredben szolgált és az olasz 
fronton halt hősi halált. 1918-ban vette 
el feleségül Kóbor Margitot.

Dr. JÄVOLIK SÁNDOR körorvos ♦
1891-ben Rózsahegyen. Középiskoláit Fel- 
sőlövőn, egyetemi tanulmányait Budapes
ten végezte. 1918-ban nyerte orvosi dip
lomáját. 1918 végén mint katonaorvos, 
majd körovos helyettes kezdte meg műkö
dését. 1920-ban pedig Szilsárkányon vá
lasztották meg körorvossá. A községi kép
viselőtestület és népművelési egyesület tag
ja. 1914 június 15-én vonult be a 18-ik 
gy. ezredhez, majd a 13-ik honv. e., 
innen a 37-ik hadosztályhoz és a 3-ik 
huszárezredhez oszottták be. Az orosz, 
román és olasz frontokon, mint segéd
orvos teljesített szolgálatot, az arany ér
demkereszt a kardokkal, a másod o. ivö- 
röskereszt és a Károly cs. k. tulajdonosa. 
Felesége: Palocsay Mária. Három gyer
meke van.

JESSZENKOVITS IMRE rk. tanító * 
1889-ben Nyúláson. Középiskoláit Kismar
tonban, tanítóképzőt Monoron, tanítókép
zői oklevelet 1909-ben nyerte. Még ugyan
azon évben került Szilsárkányra, mint 
osztálytanító és azóta megszakítás nél
kül itt működik. A levente egy. elő
adója. Tanítói működésén kivül 12 ma
gyar holdon gazdálkodással és intenzív 
méhészettel foglalkozik.
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KISS BÁLINT földbirtokos * 1858-ban 
Szilsárkányon, iskolái után gazdálkodás
sal kezdett foglalkozni. 1880 óta önálló
an gazdálkodik 100 katasztrális birtokán. 
A birtok leginkább szántók, gabona és 
takarmányféléket termel, de állattenyész. 
léssel is foglalkozik. 1892 óta állandó 
tagja a községi képviselőtestületnek és 
egyizben a község birája is volt. 34 éve 
a vármegyei törv. b. tagja, virilis aiar 
pon. 1882-ben vette el feleségül Kovácsics 
Erzsébetet, gyermekei: Gábor tanító, Er
zsébet férjezett Stráner Vilmosné, Kapos- 
szegcsői lelkész felesége és Bálint.

KOVÁCS LAJOS vendéglős * 1900-ban 
Szilben. Két középiskolát végzett, majd a 
vendéglősipart Győrött tanulta ki s abban 
ott is szabadult fel. Mint segéd Sárvá
ron, Szilben, Nagykanizsán, Balassagyar
maton és Budapesten fejlesztette szaktu
dását. 1933-ban Szilsárkányban önálló
sította magát, azóta vezeti jóhirü vendég
lőjét. Emellett 10 holdas birtokán gaz
dálkodással is foglalkozik. A gazdakör 
tagja. 1922-től 1923-ig katonai szolgála
tot teljesített. Felesége: Tóth Mária.

Özv. MÉSZÁROS GYULÁNÉ, szül. Ba- 
ditz Vilma földbirtokos. Néhai férje 1833- 
ban Veszprémben ♦, ahol édesatyja várni, 
tiszti főügyész volt. Ö Szilsárkányban te
lepedett le és gazdálkodással foglalko
zott. 1891-ben halt meg és haláláig részt 
vett a község vezetésében is. Halála óta 
özvegye egyedül gazdálkodik az apai rész 
kiadása után, megmaradt 110  holdas bir
tokán. Hat gyermekük van, akik közül 
Vilmos (alezredes) és Olga meghaltak.

PERLAKI JÁNOS oki. jegyző, ősrégi 
sopponmegyei származású, gazdacsaládból 
1900 június 20-án Szilen *, ahol édesatyja 
hosszú ideig a község képviselőtestülete 
tagja volt és mint családja többi tagja is 
kivette részét a község fejlesztésébeni. 
Középiskoláit Sopronban és Jászapátiban 
végezte, majd utána egy évig Jászapá
tiban mint önkéntes katona szolgálatot 
teljesített. 1924-ben lépett, mint gyakor
nok a közigazgatási pályára. Szombat
helyen a jegyzői tanfolyam elvégzése után 
1928-ban nyerte oklevelét és még ez év 
februárjában választották meg szilsárká- 
nyi körjegyzőség segédjegyzőjévé, ahol

azóta megszakítás nélkül működik. Az 
ad*óügyeket is ő intézi.

SIPÖCZ ÁGOSTON igazgató kántorta
nító * 1883 augusztus 28-án Kaposszent- 
benedeken, középiskoláit Tapolcán, tanító-J 
képzőt Pápán fejezte be. Tanítói okle
velet 1903-ban nyert. Működését Szilsár-. 
kányban kezdte meg s azóta 31 éve  ̂
a háborús éveket megszakítva, itt mű
ködik. 1924-ben igazgató-tanítóvá nevez
ték ki. A község társadalmi életében; 
mint a Hangya és OKH. ügyvezetője ési 
leventefőoktató és iskolánkivüli népmű
velés előadója, intenzív szerepet játszik. 
1914-ben vonult be a 24-es vadászok
hoz, majd az 51-es gy. ezrednél telje
sített szolgálatot és mint tart. hadnagy 
két I. o. ezüst vit. é. tulajdonosa sze
relt le. 1918 július 7-én nőül vette Ivá- 
novics Lujzát, házasságából három fiú, 
mindnyájan főiskolai hallgatók és egy 
leánygyermeke született.

Özv. SZALAY GYULÁNÉ, szül. Szalay 
Eszter földbirtokos, néhai férje 1856-baiii 
Kispécen * . Középiskoláit Pozsonyban vé
gezte, majd gazdálkodással foglalkozott. 
1906-ban telepedett le Szilsárkányban 
1923-ban halt meg. 260 kát. holdon gaz
dálkodott és bekövetkezett haláláig ame- 
gyei törv. b. és a községi képviselőtes
tületnek tagja volt. 1884-ben házasodott 
meg és e házasságból hat gyermek szü
letett.

TORMÄSPUSZTA.

velikei és besenyői SKUBLICS ANDRÁS 
földbirtokos t. huszárfőhadnagy ♦ I886-1 
ban Zalaszentmihályon, ősrégi nemesi csa-' 
Iádból. 1519-ig vezethető vissza családjuk 
nemessége. Gimnáziumi tanulmányait Sop
ronban, a gazdasági akadémiát Keszt
helyen végezte, közben Svájcban és Bécs- 
ben nagyobb tanulmányutat tett. Ezután 
a zalamegyei családi birtokát vezette,; 
majd 1914 decemberében önként bevo
nult a 11-es cs. és kir. huszárezredhez, 
és az orosz és olasz frontokon harcolt. 
A bronz vitézség! érem és a Károly cs. 
k. tulajdonosa. Tartalékos h. főhadnagy. 
1926 decemberében vette el tormási Bau
er Ernát és azóta a tormáspusztai birto
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kot vezeti. Tagja a megyebizottságnak: 
és a gazdasági egyesületnek.

TORMÁSPIISZTÁI URADALOM. A bir
tokot néhai Bauer Ferenc 1864-ben gróf 
Jankovich Izidor örököseitől vásárolta. 
Következő tulajdonosa tormási Bauer Ottó 
volt, akitől tormási Bauer Erna Skublics 
Andrásné örökölte. A birtok két részre 
oszlik. 350 hold testvérbirtok, 750 hold 
pedig Skublics Andrásé, melyből 150 szer
zett. A birtokon Tíülönösen az állatte
nyésztés országos hírű. Tehenészete 
nagyatyja idejéből származik. 80 darab
ból áll és ez Magyarország első tuberku- 
lolikus mentes tehenészete. Nehéz ló- 
ilenyészete 40 éves, 30 kancából és 18 
angol félvér kancából és igáslovakból áll. 
Mangalica tenyészete a zalamegyei bir
tokból lett felhozva, 50 darab managalica 
kocából és 8 jorksyriből állt. Juhászata 
1848-ból Skublics András alapításából va* 
ló, szintén Zalából hozták fel. Két nagy 
aranyéremmel és számos első díjjal lett 
kitüntetve. E mellett még növénytermelés
sel is intenziven foglalkoznak és külö
nösen a Bauer-féle sörárpa nemesítés
sel értek el eredményeket.

UJKÉR.

BAKÓ ELEMÉR uradalmi intéző, oki. 
gazda ♦ 1905-ben Mihályiban. Középis
koláit Sopronban, a gazdasági akadé
miát Magyaróvárott végezte, ahol 1925- 
ben szerezte meg diplomáját. Pályáját 
saját bérletén kezdte meg, melyet három 
évig vezetett, majd Kapuváron és Süt- 
törön a hercegi uradalom segédtisztje 
volt. 1929-ben Nagylózson és 1930 óta 
Ujkéren a báró Solymossy-féle urada
lomban mint intéző működik, ö vezeti 
a 2200 holdas uradalmat, amelyen külö
nösen állattenyésztésre fektetnek nagy 
súlyt és töhb dijat nyertek a jorksii ser- 
té.sek tenyésztésével. Az ujkéri gazdakör 
elnöke.

BUGLEDITS NÁNDOR kántortanító *
1892-ben Vasmegyében. Középiskoláit Pá-i 
pán; a tanítóképzőt Győrött végezte és 
oklevelet 1914-ben nyert. Pályáját Pe-t 
resztegen kezdte meg. Ujkérre 1925-ben: 
került és azóta megszakítás nélkül mint 
kántortanító teljesíti hivatását. A Hangya

ügyv. ig., a népm. tanfolyam előadója.' 
1915-ben bevonult a 13-ik honv. gy. ez-i 
redhez, az orosz fronton fogságba esett, 
ahonnét öt év múlva került vissza és' 
mint t. hadnagy szerelt le. Felesége 
Németh Jozefin oki. tanítónő. Hároml 
gyermekük van. Felesége a tanítóképzőt 
Budapesten végezte és 1929 óta Uj
kéren működik. A népm. előadója.

FAZEKAS ANTAL oki. jegyző * 1905- 
ben Peresznyén. Középiskoláit SzombaU 
helyen végezte, a jegyzői tanfolyamot 
ugyanitt. Oklevelet 1931-ben nyert. Az
óta mint s. jegyző Ujkéren működik.

KONTOR GYULA ny. körjegyző * 1875- 
ben Lövőn. Középiskoláit Kismartonban 
és Szombathelyen végezte és a jegyzői 
oklevelet szintén Szombathelyen szerezte 
meg 1905-ben. Pályáját Hidegségen kezd
te meg, majd 1926-ban vonult nyuga
lomba. Azóta Ujkéren lakik. A megyei 
törvh. b. tagja. Felesége: Borsai Ilona,

Dr. KONTOR JÓZSEF körorvos * 1899 
ápr. 24-én Lövőn. Középiskoláit Győrött, 
egyetemi tanulmányait Budapesten vé
gezte, ahol 1925 szept. 4-én avatták or
vos doktorrá. Pályáját a soproni Er- 
zsébet-közkórházban kezdte meg, mint s. 
orvos, majd Lövőn egy évig magánprak- 
szist folytatott s 1927 nov. 16-án Ujké
ren körorvossá választották. Az OTI kör
zeti kezelő orvosa is. Katonai szolgálatot 
a 18-ik honvéd gy. ezrednél teljesí
tett és mint hadapródőrmester szerelt 
le. Három gyermekes családapa. Fe
lesége: Rupf Alexandra.

KOZÁK KLOTILD ANTÓNIA oki. ta
nítónő. A vasmegyei Gór községben. * 
Középiskoláit Sopronban végezte és 
ugyanitt szerezte meg tanítói oklevelét
1932-ben. 1926-ban került Ujkérre s azóta 
megszakítás nélkül itt működik. A népm. 
b.. előadója.

LÁNG BÉLA körjegyző * 1904-benl 
Zámolyon. Középiskoláit Győrött, a jegy
zői tanfolyamot Szombathelyen végezte. 
1924-ben szerezte meg oklevelét. Pályáját 
mint s. jegyző Rábapordányban kezdk- 
meg, majd Rábaszovátán működött s 
1929-ben választották meg körjegyzővé 
Ujkéren. A testnevelési b. vezetője. Mű
ködése alatt épült az orvosi lak, jegyzőn
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lak és kántoriak. Felesége: Kontor Mar
git. Két fia van. i

LUKÁCS ISTVÁN Hangya üzlevezető * 
1890 dec. 20-án Sopronban. Négy kő-, 
zépiskolát ugyanott végzett. Ezután a fel
ső ipariskolát is elvégezte és a lakatos 
szakmában Sopronban szabadult fel és 
mint segéd Bécsben, Bécsújhelyen és 
Budapesten dolgozott. Ezeken a helyeken 
részben mint főgépész, részben mint 
üzemvezető működött. 1914-ben bevonult 
a 18-ik gy. ezredhez, majd a világhábo
rúban az orosz fronton harcolt és mint 
főfegyvermester szerelt le. A bronz vit. 
é., vas, ezüst érdemk., Károly cs. k. és a 
legfelsőbb elism. oki. tulajdonosa. Lê  
szerelés után Lövőn önállósította magát, 
majd 1931-ben a Hangya üzletvezetője 
lett Ujkéren. Felesége: Panraft Lujza. Két 
leányuk van.

MURAKÖZI KÁROLY rk. plébános 
* 1895-ben Győrzámolyban. Középisko
láit és a teológiát Győrött végezte, ahol 
1917-ben szentelték pappá. Pályáját mint 
s. lelkész Nagylózson kezdte meg, ahol 
10 évig működött, majd 1927-ben Uj- 
kérre került, s azóta itt az rk. egyház plé
bánosa. Résztvett a nagycenki ellenforra
dalomban és a háború alatt mint beteg
ápoló működött. A gazdakör és a leventd 
e. elnöke, a megyei törvh. b. tagja.

SZVOBODA VILMOS asztalos * 1903i 
ban Répceszentgyörgyön. Pályáját Csep- 
regen tanulta ki s 1908-ban szabadult 
fel. Mint segéd Sopronban és Bécsben 
fejlesztette szaktudását és 1919-ben lett 
önálló Ujkéren. A világháborúban Polá- 
ban a haditengerészetnél teljesített szol
gálatot és mint szakv. szerelt le. A Ká
roly cs. k. és a szolgálati nagykereszt' 
tulajdonosa. Felesége: Vámos Rozália.

UND.

DOMNANOVICS ALAJOS rk. kántor
tanító * 1901-ben Ólmodon. Középisko-i 
Iáit Kőszegen és Csurgón végezte é̂  
ugyanott szerezte meg a tanítói okleve-f 
let 1921-ben, Pályáját Tömörd községe 
ben kezdte meg, 1926 óta pedig Und 
községben mint főtanító működik. A le
vente e. főoktatója. A nemzeti egységes

párt titkára. Felesége: Petkovits Anna, 
Egy fiuk van.

DOMNANOVICS ISTVÁN vendéglős és 
mészáros * 1878-ban Undon. A mészáros 
szakmát Bécsben tanulta ki és abban, 
valamint a vendéglős szakmában ott 
szabadult fel. Mint segéd 12 évig műkö
dött és 1910-ben lett önálló Undon és 
azóta vezeti vendéglőjét és mészárszé
két 1915-ben bevonult a 6-ik h. gy. ez
redhez, majd később az 5-ik vártüzérek- 
kel az olasz és szerb fronton harcolt. 
Az összeomláskor szerelt le. A községi 
képv. 1. tagja, iskolaszéki elnök. Fele
sége: Németh Mária. Hat gyermeke van.

FRISCHMANN HENRIK kereskedő * 
1894-ben Undon. Iskoláit Pápán végezte 
és a kereskedői szakmában ugyanott sza
badult fel 1915-ben. Mint segéd. Pápán, 
Szombathelyen és édesatyja mellett dol
gozott, majd 1922 óta fivérével közösen 
vezeti édesatyja volt üzletét. 1915-ben 
bevonult a 76-os gy. ezredhez, az orosz! 
és olasz fronton harcolt. Mint tizedes sze
relt le az összeomláskor. Egy ízben meg
sebesült. A Károly cs. k. és a bronz vit. 
é. tulajdonosa.

FRISCHMANN SÁMUEL kereskedő * 
1892-ben Undon. A kereskedői szakmát 
kitanulta és abban Pápán szabadult fel. 
Mint segéd édesatyja üzletében dolgozott, 
majd annak 1922-ben bekövetkezett ha
lálakor átvette az 1891-ben alapított üz
let vezetését. 1915-ben a 76-ik gy. ezred
ben az orosz fronton harcolt és 1918- 
ban szerelt le.

KOLNHOFFER FERENC vendéglős és 
mészárosmester * 1905-ben Horvátzsi- 
dányban. Előbb édesatyjával gazdálko
dott, majd kitanulta a mészárosmestersé
get és 1932-ben Undon önálló üzletet 
nyitott. A községi képv. t. tagja és a 
kath. Népszövetségnek szintén tagja. Fe
lesége : Horváth Ilona.

PETKOVITS TAMÁS gazdálkodó * 
1867-ben Undon. A gazdálkodást édes
atyja mellett tanulta ki, majd 1895 óta 
önállóan gazdálkodik 45 holdas bir
tokán. A községi képv. t-nek 25 éve tag
ja, az iskolaszék elnöke, a gakdakör 
tagja. Felesége: Gregorits Teréz. Hét gyer
mekük van.
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SIMON SÁNDOR gazdálkodó, községi 
bíró * 1870-ben Undon. A gazdálkodást 
édesatyja mellett tanulta ki és abban 
1912 óta önálló. Jelenleg 12 kát. holdas 
birtokát vezeti. 1917-ben katonai szol
gálatot is teljesített. A községnek 1925 
óta megválasztott bírája, a Hangya fel
ügyelő bizottságának tagja. Felesége: Kiss 
Zsófia. Két leányuk van.

VADOSFA.

BOJTOS LÁSZLÓ ev. lelkész * 1887- 
ben Farádon. Középiskoláit és a teológiai 
tanulmányokat Sopronban végezte. Papi 
pályáját Hántakisbéren kezdte meg,; 
1918-ban Vadosfán ev. lelkésszé válasz
tották, s azóta itt folytatja papi hiva
tását. 1914-ben bevonult a 41-ik honvJ 
hadosztályhoz és az orosz és olasz fron
ton mint tábori lelkész működött. A Sig
num Laudis, lelkészi érdem k., Ferenc 
József-rend és II. o. bronz vöröskereszt 
é. tulajdonosa. A gazdakör, levente e. 
és egységes párt elnöke, a megyei törvh. 
b. tagja. Felesége: Nagy Jolán Irén.

CSUKA JÓZSEF vendéglős és mészá
ros * 1892-ben Vadosfán. Iskolái elvég
zése után a mészáros szakmát tanulta ki 
s abban 1910-ben szabadult fel Sopron
ban. Mint segéd Bécsben, Budapesten, 
Sopronban, Grácban, Kapuvárott és Oz- 
don működött. 1931-ben Vadosfán ön
állósította magát és kocsmát nyitott: 
1914-ben bevonult a 72-es gy. ezredhez, 
innen beosztották a 76-ik ezredhez, har
colt az orosz, román és olasz fronton, 
és az összeomláskor őrvezetői rangban a 
bronz vit. é., a vaskereszt és a Károly 
cs. k. tulajdonosa szerelt le. -Tagja a gaz ■ 
dakörnek. Felesége: Kovács Rozália. Két 
gyermekük van.

HORVÁTH JÁNOS ev. ig. tanító a vas4 
megyei Acsád községben * 1882-ben. Kö
zépiskoláit és a tanítóképzőt Sopronban 
végezte, ahol oklevelet 1901-ben nyert. 
Tanítói pályáját Magyargencsen kezdte 
meg, ahol négy évig működött, majdj 
1905 óta Vadosfán kántortanító. 1928-' 
ban nyerte igazgatói címét. A gazdakör 
jegyzője, az iskolánkívüli népm. b. vê  
zetöje, a nemzeti egységp. titkára. 1914- 
ben bevonult a 83-ik gy. ezredhez. Részt-

vett az orosz és olasz harcokban és az 
összeomláskor mint t. hadnagy, a IL 
o. ezüst, bronz vit. é. és a Károly cs. k.- 
tulajdonosa szerelt le. Felesége: Vince 
Irén. Három gyermekük van.

HORVÁTH ZOLTÁN földbirtokos * 
1874-ben Győrött. Középiskoláit Sopron
ban, a gazdasági akadémiát Keszthelyen 
végezte. 1904 óta önálló földbirtokos:. 
Jelenlegi földbirtoka 136 holdas. A köz
ségi képv. t. és gazdakör tagja. A moz
gósításkor bevonult a 31-es honv. gy. 
ezredhez, az orosz fronton két Ízben 
megsebesült és 1917-ben, mint t. fő
hadnagy a Signum Laudis, a Károly es.- 
k. és a háb. emlék é. tulajdonosa sze
relt le.

KOMJÁTHY JENŐ gazdálkodó * 1896- 
ban Vadosfán. Középiskoláit Sopronban, 
a gazdasági akadémiát Magyaróvárott 
végezte, ahol 1922-ben nyerte oklevelét. 
Ezután vette át édesatyjától reámaradt 
birtokát, amelyet azóta is vezet. A köz
ségi képv. t. és gazdakör tagja, a nem-; 
zeü egységpárt alelnöke. 1915-ben bevo
nult a 76-ik gy. ezredhez és az orosz és 
olasz, valamint oláh fronton küzdött ésí 
mint t. hadnagy szerelt le. A tiszti v. 
é. ezüst vit. é. és Károly cs. kereszt tu
lajdonosa.

Id. KOVÁCS LAJOS gazdálkodó * 1880- 
ban Vadosfán, ugyanott végezte iskoláit 
is, azután gazdálkodni kezdett és 1908 
óta önállóan vezeti 35 holdas földbirto
kát. Volt községi bíró, a közs. képv. t- 
nek 24 éve tagja, gazdaköri tag és a 
nemzeti egységpárt csoportvezetője. 1914- 
ben a 13-ik ezredhez vonult be, az orosz 
fronton fogságba esett és 1918-ban mint 
őrvezető került haza. Felesége: Szakács 
Ilona.

NEMETH LAJOS gazdálkodó * 1877 
nov. 28-án Vadosfán. Iskolái után gazdál
kodással foglalkozott, előbb édesatyjával 
közösen, majd 1919-ben annak bekövet
kezett halálakor önállóan vette át az 
50 holdas birtok vezetését. Volt tűzoltó 
parancsnok, a községi képv. t. és a gaz
dakör tagja. Kivette részét a világhábo
rúban is és a 13-ik ezreddel az orosz 
fronton fogságba került, ahonnan négy 
év múlva tizedesi rangban került haza.
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Három gyermekes családapa. Felesége: 
Kozma Karolina.

Özv. NÉMETH PALNÉ földbirtokos. 
Néhai férje, Németh Pál * 1869-ben Va_ 
dosfán. Iskolái elvégzése után gazdál
kodással kezdett foglalkozni, amelyet
1933-ban bekövetkezett haláláig űzött. 
Halála óta özvegye, szül. Vargha Juliannái 
négy fia segitségével vezeti a 66 holdas 
földbirtokot. Néhai férje résztvett a köz
ség politikai életében, öt évig volt köz
ségi biró és haláláig községe legtekin
télyesebb polgárai sorába tartozott. Nyolc 
gyermekük van.

POTTYONDI LAJOS vegyeskereskedő 
* 1868-ban Pottyondon. Iskoláit ugyan
ott végezte, majd a mészáros és ven
déglős szakmát tanulta ki s abban Felső- 
szakonyban 1888-ban felszabadult. Mint 
segéd Magyaróvárott, Sopron, Pozsony, 
Érsekújvár, Zirc és Budapesten dolgo
zott, majd Magyarkereszturon 3 évig,; 
Volgon 15 évig és Beleden 10 évig ön
álló mészáros és hentesmester volt. 1930- 
ban pedig Vadosfán szatócs üzletet nyi-. 
tott. 1917-ben Pozsonyban katonai szol
gálatot teljesített. Felesége: Győrffy Ida.

ROSTA DÉNES gazdálkodó * 1892-ben 
Vadosfán. Ugyanott végezte iskoláit is. 
Majd gazdálkodással kezdett foglalkozni,, 
amelyben 1923 óta önálló. 68 holdas bir
tokát vezeti ma is. Régóta résztvesz köz
sége politikai életében, két évig h. biró és 
három évig leventeföoktató volt. A tűz
oltó t-nél két évig mint főparancsnok 
működött. Jelenleg a gazdakör tagja és 
az ev. egyház presbitere. Résztvett a 
világháborúban a 76-osokkal az orosz 
és olasz fronton. A II. o. ezüst és a bronz 
vit. é., Károly cs. k. tulajdonosa. Felesége 
Magasy Ida. Két gyermekük van.

VADOSFAI GAZDAKÖR. 1933-ban ala
kult. Elnöke: Böjtös László ev. lelkész, 
alelnöke: Komjáthy Jenő oki. gazdász, 
pénztárnoka: Budhi János gazda. Tagok 
száma: 41.

VÁSÁROSFALU.

BUTY SÁNDOR ev. tanító * 1899-ben 
Sárvárott. Középiskoláit ugyanott, a ta
nítóképzőt Pápán végezte. 1909-ben nyer
te oklevelét. Azóta előbb mint helyettes

és 1922 óta mint megválasztott tanító 
Vásárosfalun működik. Az iskolánkivüli 
népm. b. vezetője és ő látja el az ün
nepnapi istentiszteleti teendőt. Felesége: 
Balassa Emma. Két gyermeke van.

MÄTIS JÁNOS gazdálkodó * 1856-ban 
Vásárosfalun. Gazdálkodással már önál
lóan 1897 óta, előbb 29, jelenleg pedig, 
50 holdas birtokán foglalkozik. A község 
tekintélyes polgára, aki régi tagja a képv. 
t-nek és Gyula fia a világháborúban szer
zett betegsége következtében 1919-ben 
hősi halált halt, akinek emlékére ő állí
totta fel a községi hősi emlékszobrot. 
Községének temető részt is adományozott. 
Felesége: Edvy Terézia. Egy leány gyer
mekük van.

Vitéz MÁTIS LÁSZLÓ községi biró * 
1894-ben Vásárosfalun. Gazdálkodással 
foglalkozik, amelyet 1922 óta önállóan üz. 
20 holdas birtoka van. Községének köz  ̂
ügyeiben régóta résztvesz és négy éve 
a bírói tisztet tölti be. A világháborúban 
a 76-os gy. ezreddel az olasz, szerb és 
oláh frontokon harcolt. Mint szakasz
vezető szerelt le. I. o. ezüst és bronz vit. 
é. és Károly cs. k. tulajdonosa. 1925-ben 
avalták \itézzé. Felesége: Németh Ida. 
Két gyermeke van.

VESZKÉNY.

EPERGYES FERENC h. biró * 1877- 
ben Veszkényben. Iskolái után gazdál
kodni kezdett és 32 év óta önálló gazda 
14 holdas birtokán. 1914-ben vonult be 
a 7-ik huszárezredhez, amellyel az orosz 
fronton harcolt s itt fogságba esett, ahon
nan négy év múlva került haza. A köz
ségnek másfél éve h. bírája. Felesége: 
Horváth Rózsa. Nyolc gyermekük van.'

KÁNTOR DEZSŐ intéző, oki. gazda * 
1902-ben Sorkitótfaluban. Középiskolai ta
nulmányait Pápán, a gazdasági akadémiái 
Magyaróvárott végezte. 1926-ban nyerte 
gazdasági oklevelét. Mint gyakornok a 
büki cukorgyárnál kezdte pályáját. 1927- 
ben, mint segédtiszt került a herceg Es- 
terházi hitbizomány veszkényi bérletére, 
amelynek 1930-ban intézője lett. Az 1450; 
kát. holdas birtokot ő vezeti. Felesége: 
Farkas Mária.
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MADARÁSZ MIHÁLY földbirtokos * 
1906-ban Veszkén. Iskolái után édesatyja 
birtokán gazdálkodott, kinek halála után 
1933-ban önállóan vezeti 30 kát. hol
das birtokát. A községi képv. t-nek 1933 
óta tagja. Felesége: Preiner Irén. Egy 
gyermeke van.

MATZKO JÓZSEF földbirtokos és posta
ügynök * 1875-ben Veszkényben. Iskoláit 
ugyanitt és Kapuvárott végezte, ezután a 
gazdasági pályára lépett. 1895 óta önálló 
gazda, előbb 20, jelenleg 40 kát. holdas 
birtokán. 1910 óta a veszkényi posta
ügynökség vezetője. A községi képv. t-nek 
1903 óta tagja. Hat éven keresztül volt 
községi biró. Az iskolaszék elnöke, a hi
tel sz-nek hat évig volt elnöke. Felesége: 
Rácz Johanna. Két gyermekük van.

NÉMETH FERENC községi biró * 1891- 
ben Veszkényben. Iskoláit ugyanott vé
gezte, majd atyja birtokán 1928 óta ön
állóan gazdálkodik. 1922-ben vonult be 
a 19-ik huszárezredhez, amellyel az orosz 
frontra ment és fogságba esett, honnan 
1918-ban került haza. 1933 február óta 
a község birája. Egyházi tanács tag. Fele
sége: Böcskei Irén. Két gyermekük van.

RÁCZ IMRE gazdálkodó * 1888-ban 
Veszkényben. Iskolái elvégzése után gaz 
dálkodik és kb. 22 év óta önálló gazda. 
Jelenleg 42 holdas birtokán. Földjét bel
terjesen műveli, a modem gazdasági elv 
szerint fejlesztve azt. Tagja a községi 
képv. t-nek, az iskolaszéknek. Hat évig 
a fogy sz. elnöke, három évig könyve
lője volt. 1914-be vonult be a 13-ik honv. 
gy. ezredhez. Az orosz fronton egy Ízben 
megsebesült, mint 50o/o-os rokkant őr
vezető szerelt le. 1911-ben vette nőül Ma
darász Máriát, három gyermeke van.

SZALAI ANDRÁS gazdálkodó Veszkény
ben 1892-ben. * Iskoláit ugyanott végezte, 
majd édesatyja mellett gazdálkodott. 1910 
óta pedig önállóan kezdett el gazdálkod
ni 10 holdas birtokán, amelyet saját 
erejével 22 holddal növelt. Fiatal kora 
dacára is a község egyik legtekintélye
sebb p)olgára, több mint tiz éve tagja 
a képv. t-nek és h. biró is hosszabb ideig 
volt. 1929-ben a vm. t. h. biz. tagjává 
választották, az iskolaszék tagja. Hét évig 
volt a fogy. szöv. elnöke. 1914-ben vonult 
be a 11-es vadászokhoz, akikkel az olasz,

és szerb frontokon harcolt. Felesége: 
Madarász Teréz.

SZALAI ISTVÁN fölbirtokos * 1868-ban 
Veszkén. Iskolái után a gazdasági pá
lyára lépett és édesatyja birtokán dolgo
zott, majd 1886-ban önálló gazda lett és 
ma 46 kát. holdas birtokát vezeti. A 
községi képv. t-nek 35 év óta tagja, 20 
évig volt iskolaszéki tag. Volt a község 
birája és h. birája. 1891-ben vette fele
ségül Varga Máriát, akivel való házas
ságából nyolc gyermeke született. Lajos 
fia 1918-ban az olasz fronton szerzett se
besülésében Szatmárnémetiben hősi ha
lált halt.

VICA.

Ifj. GERENCSÉR GÁBOR gazdálkodó  ̂
vegyeskereskedő és dohányldsárus * 1894- 
ben Vicán. Előbb gazdálkodással foglaL 
kozott, majd bevonult a 66-ik gy. ez
redhez és a szerb, orosz, majd ismét a 
szerb, továbbá az olasz, orosz és román! 
frontokon harcolt. Az oláh harcokon sú
lyosan megsebesült és jobb lábát vesz
tette el a háborúban. A II. o. ezüst és 
bronz vit. é. tulajdonosa. 750/o-os hadi
rokkant. 1921-ben nyitotta meg üzletét, 
amelynek trafikengedélye is van. Fele
sége: Rosta Anna.. Két fia van.
: GRUBER ISTVÁN borbélymester * 
1897-ben Fertőszentmiklóson. Az ipart 
Sopronban tanulta ki és ott is szabadult 
fel. Mint segéd Fertőszentmiklóson és: 
Kapuvárott fejlesztette szaktudását. 1929- 
ben Beleden önállósította magát. Azl 
ipartestület tagja. Felesége: Ézsöl Anna 
oki. szülésznő, a bábaképző tanfolyamot 
Szombathelyen végezte és 1923-ban nyert 
oklevelet. Azóta községi szülésznő. Há
rom gyermekük van. Feleségének két 
bátyja hősi halált halt.

HORVÁTH JÓZSEF (felső) gazdálko
dó, volt községi biró * 1869-ben Vicán. 
Édesatyja mellett gazdálkodott, majd ön
álló gazda lett. Volt esküdt, a gazda- 
közösség számadója és 1930-ban a köz
ség birája lett. Felesége: Molnár Ágnes. 
Hét gyermeke van, akik közül Máthó 
fia Kanadában gépészmérnök. i

ORBÁN GYULA földbirtokos * 1875-ben 
Vicán. Gazdálkodással foglalkozik cca. 30 
holdas birtokán. Teldntélyes polgára a
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községnek. Már legénykorában is virilistái 
volt. Jelenleg is tagja a képv. t-nek és a 
várni. törv. b-nak, valamint a sopronvár-  ̂
megyei gazdasági egyesületnek és a gaz
dakörnek is. Megszervezője és elnökei 
az egységes pártnak és a frontharcos sző-' 
vétségnek. Az első keresztény bizt. helyi 
képviselője. A háború alatt a 76-ik és 
37-ik gy. ezreddel az orosz fronton har
colt. Felesége; Kovács Magdolna. Nyolc 
gyermekűk van.

SIMON ISTVÁN gazdálkodó, községi 
biró * 1874-ben Vicán. Két középisko
lát Sopronban végzett, majd a gazdál
kodást tanulta ki és azt jelenleg 51 hodasi 
birtokán végzi. Hosszú idő óta résztvesz á 
község politikai életének irányításában] 
és vezetésében. Volt képv. t. tag és h.' 
biró és 1933 óta a birói tisztséget tölti 
be. Felesége: Horváth Erzsébet. Hét
gyermeke van.

VITNYÉD.

Közvetlen Kapuvár járási székhely mel
lett fekszik, kb. kétezer lakósa van. Szin- 
tiszta magyar község. Hozzátartozik Cser
major, ahol a m. kir. Mezőgazdasági és 
Tejipari szakiskola van. Magyarországon 
a leghíresebb szakiskolák egyike. A temp
lom az 1781. évből, mig a falú végén levő 
Szent Antal szobor 1680-ból való.

DOBAY GYULA magy. kir. gazdasági 
gyakornok * 1903 szeptember 21-én Győ4 
rött. 1927-ben nyerte diplomáját a mâ  ̂
gyaróvári gazdasági akadémián. 1922-  ̂
1924-íg a győri 4-ik honv. gy. ezrednél 
ímint karp. őrmester teljesített szolgá
latot. ‘ '

HERCEG ESTERHÁZY MIKLÓS FÉLE 
MAGY. KIR. MEZŐGAZDASÁGI SZAKIS
KOLA ÉS MAGY. KIR MEZŐGAZDASÁGI 
TEJSZAKISKOLA. Először a mezőgaz
dasági szakiskola néhai herceg galántai 
és fraknói Esterházy Miklós hitbizomá- 
nyából létesült. A tej szakintézet a tejipari,! 
vajmester és sajtmester segédeket képe
zi ki, a mezőgazdasági szakiskola pedig 
a gazdasági altiszteket. Egy évi gya
korlat után lágysajtokból, két évi gya
korlat után kemény sajtokból nyerhető] 
mester vizsga. Az országban egyedül áll l 
ilyen irányú szakiskola, kis tejgyűjtő állo

mások, fölöző állomások és turógyártó 
üzemek vezetésére képesít és tanítványai 
az ország minden részéből származnak.
A tejipari szakiskola által nyert dijak: 
1891-ben Temesvárott délmagyarországi 
ipar és mezőgazdasági kiállításon érdem 
érem tejtermékekért, 1900-ban nemzet
közi kiállításon aranyérem vajjal, 1902- 
ben Pozsonyban a második orsz. mező- 
gazdasági kiállításon oklevél hizottserté- 
sekért, 1906-ban Bukarestben aranyérem 
vajért, 1909-ben a nemzetközi tejgazda
sági kiállításon Budapesten nagy díszok
levél vajért. A mezőgazdasági szakiskola 
kitüntetései: 1930-iki tenyészállatvásáron
dr. Tóth Jenő vándordíja, ezüstserleg,;
1934-ben a yorksei kanok és kocákkal a 
mezőgazdasági kiállításon első dijat és 
a barneveldi teny’ész tyuk és kakasokkal 
második dij és oklevél. Az intézet ve
zetősége : Kovács Sándor igazgató, Szom- 
bath Béla gazdasági tanár, Homiczek Ist
ván segédtanár, Thaly László segédtanár, 
Valonics József és Dohai Gyula gazdasági 
gyakornokok.

HORNICZEK ISTVÁN magy. kir. gaz
dasági segédtanár * 1899 június 6-án 
Nagybecskereken. 1917-ben a budapesti 
érseki főgimnáziumban tett érettségit, 
utána bevonult, majd 1918 október 12-én 
francia fogságba esett, ahonnan 1921 már
cius 1-én, mint tart. zászlós szerelt le. 
Jelenleg az V. Mátyás király gy. ezred 
tartalékos hadnagya. A gazdasági aka
démiát Magyaróváron végezte.

HORVÁTH JÓZSEF főjegyző * 1896-ban 
Sopronszécsényben. Iskoláit Sopronban és 
Győrött végezte. Jegyzői oklevelet 1922- 
ben Szombathelyen nyert. Pályáját Si- 
módon kezdte meg. 192.3-ban választották 
meg Vitnyéden főjegyzővé, azóta itt mű
ködik. A világháború alatt a 13-ik honv.' 
gy. ezredben az olasz és orosz fronton 
harcolt és meg is sehesült. Kitünteté
sei: II. o. ezüst vit. é., seb. és háb. emlék! 
é. és a Károly cs. k. Tart. hadnagy. A: 
kapuvári tisztviselői kör tagja, a levente-i 
egyesület elnöke. Felesége: Simon Anna 
Két gyermeke van.

KOVÁCS SÁNDOR gazdasági iskolá 
igazgatója * 1888-ban Lengyeltótin (So
mogy vármegye). 1908-ban gazdasági aka
démiát végzett. 1909-ben felsőbb szőlé-
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szeli intézetet, 1910-ben felsőbb tej-) 
ipari tanlblyamot végzett és 1910-ben gaz
dasági tanári vizsgát tett. Ez idő óta a 
magy. kir. mezőgazdasági szakoktatás 
szolgálatában áll, előbb, mint gyakornok, 
majd tanár, jelenleg mint igazgató.

KRAUSZ ZSIGMOND vegyeskereskedő 
* 1896-ban Szárföldön. Iskolai és szak-' 
tanulmányait Kapuvárott végezte, majd 
mint kereskedösegéd Grázban, Győrött 
és Sopronban működött. 1926-ban Vit- 
nyéden önálló üzletet alapított. A háború 
alatt a 13-as honv. gy. ezredben az‘ 
orosz, olasz és oláh fronton harcolt, majd 
1918-ban fogságba került sebesülésével, 
ahonnan 1919-ben tért haza, mint őrve-̂  

\zető. Felesége: néhai Singer Franciska, 
ifl33-ban halt meg. Három gyermeke van.'

LEX BÉLA községi oki. jegyző * 1906-' 
ban«. Nagycenken. Sopronban és Győr
ben \  végezte középiskolai tanulmányait, 
majd \ a jegyzői tanfolyam befejezése után 
Szombathelyen 1932-ben nyerte jegyzői 
oklevelét. Működött Fertőszentmiklóson, 
Sopronkövesden, Lövőn és Osliban, 1933 
óta pedig Vitnyéden. A kapuvári tiszt-) 
viselői kör tagja.

MAGYAR JÓZSEF volt biró, gazdáb 
kodó * 1889 Vitnyéden. Családja régi hely-̂  
.\beli eredetű. Ö iskolái után gazdálkodni 
kezdett és jelenleg 20 kát. ;holdas birtokát 
műveli. A község vezetőségében 18 éve 
vesz részt, volt pénztárosa és birája. Je
lenleg virilis alapon a képviselő testület 
tagja. \  Hangya szövetkezetnek négy éve 
ügyvezető igazgatója, a tejszövetkezet 
elnöke, az rk. egyház volt világi elnöke. 
A háború alatt a 76-os, majd a 6-os közös 
ezredben az olasz és orosz fronton küzJ 
dött. Felesége; Horváth Irén, akivel való 
házasságából üz gyermeke született.

NAGY LAJOS kocsmáros és gazda. 
Ősrégi helyi gazdálkodó családból * 1887- 
ben Vitnyéden. Iskoláit és szaktanulmá
nyait helyben és Sopronban végezte. 1904- 
ben Sopronban mint segéd dolgozott, 
majd Vitnyéden lett önálló cipészmester 
1933-ban pedig korcsmát nyitott. A 18-iki 
honv. gy. ezredhez vonult be a moz
gósításkor, innen a 13-ik gy. ezredhez 
került és az orosz és oláh fronton har
colt. Egyizben megsebesült. Kitüntetései;* 
II. o. ezüst vit. é. és Károly cs. k. Sza

kaszvezető. Feleségével: Veres Ágotával 
hét gyermeket nevelt fel.

NYIKOS LAJOS kereskedő és gazdál
kodó * 1896 február 19-én Vitnyéden, 
ahol atyja is gazdálkodó volt. Ö is gaz
dálkodással foglalkozott, majd 1929-ben 
füszerüzletet nyitott. A 76-ik gy. ezred
nél, majd a 3-as tiroli vadászoknál szol
gált a háború alatt és résztvett az orosz 
és olasz harcokban, ahol megsebesült. 
Kitüntetései: a II. o. ezüst és bronz vit. 
é. és Károly cs. k. Leszerelése után há
rom évig a soproni magy. kir. állam
rendőrség kötelékében szolgált. Három 
gyermekes családapa. Felesége: Simon 
Cecilia.

ŐSZE ISTVÁN gazdálkodó * 1876-ban 
Vitnyéden. Korán árvaságra jutott és sa
ját erejéből, szoralmával ma 10 holdon 
gazdálkodik. Volt közgyám, iskolaszéki 
tag, a községi képviselőtestületnek 24 
éven át választott tagja. Résztvesz minden 
kultúrális és hazafias egyesületben. A 
13-as honvédokkal az orosz és oláh fron-* 
ton küzdött és megsebesült. Hét gyer
mekes családapa. Felesége: Rabi Erzsé
bet.

SZABÓ ZSÓFIA rk. tanítónő. Régivit- 
nyédi családból származik. Középiskoláit 
Sopronban fejezte be.. Tanítói oklevele 
után pedig Szomódon kezdte meg mű
ködését és 1908-ban került Vitnyédre,‘ 
ahol azóta az első vegyes osztályt ta
nítja. Nagy tevékenységet fejt ki a Vörös-' 
kereszt Egyletben. 1928-ban a kapuvári; 
kézimunkakiállításon ezüst érmet nyert.

SZALAY ERNŐ Hangya üzletvezető * 
1901-ben Jobaházán. Középiskoláit Bu
dapesten a felsőkereskedelmiben végezte,: 
majd ezután a vendéglős és mészáros 
ipart tanulta ki. Ivánegerszegen és Joba
házán volt önálló vendéglője, majd a 
Hangya tanfolyam elvégzése után 1934- 
ben Vitnyédre került. Felesége: Mészáros 
Ilona.

SZOMBATH BÉLA magy. kir. gazda
sági tanár * 1895-ben Keszthelyen. Ugyan
ott végezte a gazdasági akadémiát. 1923 
ban nevezték Id gazdasági gyakornoknak. 
1925-ben lett gazdasági segéd tanár és
1927-ben magy. kir. gazdasági tanár.

THALY LÁSZLÓ gazdasági segédtanár 
* 1902 Csep (Komárom m.). Gazdasági
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akadémiát végzett. 1926-ban diplomát 
nyert, azóta a gazdasági szakiskola se-, 
gédtanára.

VALOVITS JÓZSEF magy. kir. gaz
dasági gyakornok * 1902-ben HevesenJ 
Középiskoláit az egri állami főreáliskolá
ban végezte, majd gazdasági oklevelet 
a debreceni gazdasági akadémián nyerte. 
Mint gazdatiszt 1927—1928-ban magán 
gazdaságban működött, 1928 augusztus 
15-től állami alkalmazásban áll, mint 
gazdasági gyakornok. Ilyen minőségben 
több helyen, legutóbb az itteni gazdasági 
szakiskolában teljesít szolgálatot.

VÖLCSEJ.

CSUPY FERENC gazdálkodó * 1877- 
ben Völcsejen. Iskoláit is itt végezte, 
majd gazdálkodással kezdett foglalkozni, 
atyja: néhai Csupy Imre volt megyebi- 
bizottsági tag birtokán. 1916-ban bevo
nult a 18-ik gy. ezredhez és az orosz 
fronton küzdött. Felesége: Menyhárt An
na, akivel való házasságából öt gyerme
ke született.

CSUPY SÁNDOR gazdálkodó * 1866- 
ban Völcsejen, ahol atyja: néhai Csupy 
László hosszabb időn át a község bí
rája volt. A gazdálkodást ődesatyja mel
lett tanulta ki s 1890-ben lett önálló. 
1896-tól virilis alapon tagja a megyei 
törvh. b-nak.’ Felesége: Döbrőssy Ilona. 
Hét gyermeke van.

FOLKY JÓZSEF ny. tiszthelyettes, a 
völcseji postafiók vezetője Csepregen * 
1887-ben. Iskoláit is ott végezte, majd 
1908-ban bevonult a 18-ik honv. gy. ez
redhez, amelynek kötelékében 1925-ig 
szolgált. A világháborút az orosz és olasz 
fronton küzdötte végig és megsebesült. 
Kitüntetései: bronz vit. é., koronás vask.. 
Károly cs. k. stb. Mint t. helyettes sze
relt le. Utána 1927 májusában elvégezte 
a postaügynökségi tanfolyamot és azóta 
vezetője a völcseji postaügynökségnek.i 
Felesége: Menyhárt Ilona, akivel való há
zasságából öt gyermeke született.

Ozv. GALÖCZY GÁBORNÉ, községi szü
lésznő. A szülészeti tanfolyamot 1905— 
1906-ban a budapesti bábaképzőn vé
gezte el és pályáját először Budapesten, 
majd Zsirán kezdte meg. 1912 óta Völ-

csej községben szülésznő. Férjé: néhai 
Galóczy Gábor, régi völcseji gazdálkodó 
családból származik. Három gyermekük 
van.

Vitéz GERENCSÉR FERENC vendég
lős és mészáros * 1891-ben Árpáson. Is
koláit Zsebeházán végezte, majd gazdál
kodni kezdett és a mészáros mesterséget 
tanulta ki, amelyben 1920-ban felszaba
dult. Ezután önállósította magát Zsebe
házán és vendéglőt is nyitott, de tovább 
folytatta 21 holdas birtokának vezetését 
is. 1912-ben vonult be a 13-ik gy. ezred
hez, itt érte a háború s itt tovább szol
gálva, résztvett az orosz harcokban és 
1918-ban mint őrmester szerelt le. Ki
tüntetései: I. o. ezüst vit. é.. Károly cs. 
k., seb. é. és háb. emléké. 1927-ben vi
tézzé avatták. A gazdakör alelnöke, a köz
ségi képv. t. tagja. Felesége: Káldi Vilma. 
Négy gyermekük van.

HAUCZ LAJOS községi bíró * 1883- 
ban Páliban. Iskoláit Zsebeházán végez
te, utána édesatyjával közösen gazdálko
dott, majd annak 1919-ben bekövetkezett 
halála óta 32 holdas birtokát önállóan 
vezeti. A községnek két éve bírája, a gaz
dakör pénztárnoka és mint atyja is, ő 
is tevékeny részt vesz a társadalmi élet
ben. A háborút a 33-ik tüzérezreddel az 
orosz és olasz fronton küzdötte végig és 
1918-ban mint szakaszvezető szerelt le. 
Kitüntetései: II. o. ezüst és bronz vit. é. 
és Károly cs. k. Felesége: Major Róza. 
Egy gyermeke van.

HECKENAST JÓZSEF tejüzemvezető * 
1895-ben Völcsejen. Iskoláit és a közép
iskolákat Sopronban végezte, majd utána 
a kereskedői pályára lépett. 1916-ban be
vonult a 76-ik gy. ezredhez s az orosz, 
román és olasz fronton harcolt. Kitün
tetései: bronz vit. é. és a Károly cs. k. 
Jelenleg a völcseji tejüzemet vezeti. Fe
lesége: Simon Mária. Két gyermeke van.

Ózv. HECKENAST KÁLMÁNNÉ, szül. 
Szarva Ilona, a Hangya üzletvezetője. * 
1888-ban Zalaegerszegen, néhai férje, aki 
1920-tól 1932-ben történt haláláig mint 
Hangya üzletvezető Völcsejen működött, 
résztvett a 18-ik gy. ezreddel az orosz és 
olasz ütközetekben és sebesülésével mint 
őrvezető és a Károly cs. k. tulajdonosa
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szerelt le. Halála óta özvegye vezeti a 
völcseji Hangyafiókot.

Vitéz HORVÁTH DEZSŐ gazdálkodó * 
1892-ben Völcsejen. Iskolái elvégzése után 
gazdálkodni kezdett, majd 1911-ben be
vonult a 9-ik közös huszárezredhez és 
a háború kitörésekor továbbszolgálva a 
a szerb és orosz fronton harcolt. 1915 
okt. 29-én súlyosan megsebesült s mint 
33 o/o-os rokkant, az I. o. és II. o. ezüst 
és bronz vit. é., a Károly cs. k. tulajdo
nosa 1920-ig tényleges altiszti rangban 
tovább szolgált. 1926-ban háborús érde
mei elismeréséül vitézzé avatták. Felesé
ge: Reznyák Margit. Négy gyermeke van. 
A levente e., lövész e. és a nemzeti mun
kavédelmi osztag tagja.

Özv. NAGY ISTVÁNNÉ, szül. Horváth 
Ilona gazdálkodó. Néhai férje * 1876- 
január 30-án régi, tekintélyes gazda csa
ládból Völcsejen. Édesatyja: néhai N. 
Lajos, a község birája is volt, ő maga 
1907 óta önállóan gazdálkodott és 1921 
október 15-én bekövetkezett elhunytéig 
tagja volt a községi képv. testületnek. Ha
lála óta özvegye három gyermekével ve
zeti az 50 kát. holdas birtokot.

POLÄN GÉZA körjegyző * 1898-ban 
Lövö községben. Középiskoláit Sopronban 
és Győrött végezte, ugyanitt szerezte meg 
jegyzői oklevelét is. Pályáját Völcsej köz
ségben 1922-ben kezdte meg és azóta itt 
működik. 1930 aug. 1-én választották meg 
vezető körjegyzővé. 1916-ban a 76-ik kö
zös gy. ezredhez, majd a 48-ik gy. ezred
hez vonult be és 1918-ban frontszolgálat 
után, mint tartalékos zászlós szerelt le. 
Kitüntetései: II. o. ezüst (két Ízben), a 
bronz vit. é. és a Károly cs. k. A polgári 
lövész e., a levente e. elnöke.

ZSEBEHÁZA.

POÓS JÓZSEF gazdálkodó * 1864-ben 
Acsaládon régi nemesi családból. I s k o - 

láit Völcsejen végezte s előbb állatkeres
kedéssel, majd gazdálkodással kezdett fog
lalkozni. A községi képv. t-nek 40 év óta 
tagja, úgyszintén résztvesz a Hangya sz. 
és a gazdasági e. munkájában is. Felesé
ge: Kéri Zsófia, akivel való házasságá
ból négy gyermeke született. János fia, 
mint a 18-ik h. gy. ezred szakaszvezetője.

1915 június 6-án az orosz fronton hősi 
halált halt.

VIRÄGH ZOLTÁN községi s. jegyző * 
1906-ban Téllesvárpusztán. Középiskoláit 
Zalaegerszegen, a jegyzői tanfolyamot 
Szombathelyen végezte, ahol oklevelet 
1930-ban nyert. Pályáját 1931-ben Völcsej 
községben kezdte meg, ahol azóta, mint 
s. jegyző működik. A lövész e. ügyveze
tője.

Id. ZSUBRITS PÉTER kovácsmester * 
1861 június 16-án Hidegségen. Pályáját 
Nagylózson tanulta s a régi céhrend
szerben szabadult fel. Tíz évet tanító- 
mesterénél töltött, majd 1883-ban Hideg
ségen saját erejéből, szorgalmából ön
álló mester lett. A vármegye egyik legré
gibb és legtekintélyesebb mestere, akit 
50 esztendős jubileuma alkalmából a ke
reskedelmi miniszter 1934-ben kitünte
tésben részesített. A tűzoltó e-nek 40 
éven át szertárosa volt. Felesége: Véger- 
bauer Marcella. Öt gyermeke van. Ezek 
közül ifjú Zsubrits Péter szakmáját foly
tatja.

ZSIRA.

BALOGH SÁNDOR Hangya üzletveze
tő * Felsőszakonyban 1893-ban. Iskoláit 
ugyanott végezte, majd a kereskedői szak
mában 1900-ban felszabadult. Mint se
géd Csepregen, Fülöpszálláson és Buda
pesten fejlesztette szaktudását. 1919-ben 
lett a zsirai Hangya üzletvezetője és az
óta is itt működik. Az iparoskör elnöke 
és megalapítója. 1914-ben bevonult a 19- 
ik gy. ezredhez és 33 hónapot az orosz 
fronton töltött, ahol meg is sebesült. A 
szóig, vaskereszt és Károly cs. k. tulaj
donosa. Felesége: Suszter Mária. Három 
gyermekük van.

FRÖLICH ANNA m. kir. postamester 
* Répcevisen. Középiskoláit Győrött vé
gezte, 1917-ben lépett a m. kir. posta 
szolgálatába, majd letette a postamesteri 
vizsgát. 1925 óta a zsirai postamesteri 
hivatal vezetője. Néhai édesatyja: Frö
lich József 12 évig mint kántortanító Rép- 
oevisen működött.

Dr. GAYER FERENC körorvos * 1900- 
ban Lövőn. Középiskoláit Sopronban, 
egyetemi tanulmányait a budapesti Páz
mány Péter Tudományegyetemen végezte,



1 8 6 Zsira

ahol 1926-ban nyerte orvosi diplomáját. 
Mint magánorvos Zsirán kezdte meg mű
ködését, ahol 1928-ban választották meg 
körorvossá. Az OTI körzeti kezelő orvo
sa. A frontharcos szöv. elnöke, a községi 
képv. t. tagja. 1918-ban bevonult a 106- 
ik gy. ezredhez, az olasz fronton volt, 
majd a nemzeti hadseregben szolgált. 
Mint hadapródjelölt őrmester szerelt le.

Ozv. felpéczi GYÖRY KÁROLYNÉ, szül. 
östör Margit, ny. alezredes özvegye, föld- 
birtokos. Néhai férje Sopronban * 1876- 
ban. Középiskolái elvégzése után a kato
nai pályára lépiett és 30 évig állott a had
sereg szolgálatában. 1920-ban alezredesi 
rangban vonult nyugalomba. A világhá
borúban 40 hónapi frontszolgálatot telje
sített. Kitüntetései; a III. o. vaskorona- 
rend két ízben, a katonai érdem k. hét
szer, az ezüst és bronz érdemé., az ér
demkereszt szalagján a kardokkal, a 
bronz katonai érdem k. a Ferenc József 
rend szalagján, Károly cs. k. és seb. é. 
Katonai szolgálata alatt egy évet a 48-as 
gy. ezrednél, a többit a 11-es győri va
dászezrednél töltötte. Nyugalombavonulá- 
sa után, 1925-ben bekövetkezett haláláig 
Zsirán mint bérlő gazdálkodott. Egy fiuk 
volt, aki 1922-ben halt meg. Özvegye 
folytatja jelenleg a gazdálkodást.

KOLERITS JENŐ vendéglős és mészá
ros * 1890-ben Szakonyban. Iskoláit
ugyanott végezte, majd kitanulta a ven
déglős és mészáros szakmát és abban 
Locsmándon szabadult fel. Mint segéd 
Budapesten és Kőszegen fejlesztette szak
tudását. 1920-ban Meszlényben önállósí
totta magát, majd 1924-ben bérbevette a 
zsirai községi vendéglőt, amelyet azóta 
is vezet. E mellett 10 holdas birtokán is 
gazdálkodik. A frontharcos szöv. és az 
iparoskör tagja. 1911-ben bevonult a I l
ik vadászezredhez, itt érte a háború, ame
lyet az orosz és olasz fronton küzdött vé
gig s mint tizedes a bronz vit. é. és Ká
roly cs. k. tulajdonosa szerelt le. Fe
lesége: Thalabér Zsófia. Három leányuk 
van.

KOLNHOFFER MÁTYÁS malomtulaj
donos * 1904-ben Horvátzsidányon. Is
koláit ugyanott végezte, majd a molnár 
szakmát kitanulta s abban Peresznyén 
;szabadult fel. Mint segéd Lukácsházán,

Gyóróban és Gyülevészen fejlesztette szak
tudását. 1925 óta Zsirán apósával együtt, 
majd annak halála óla egyedül vezeti a 
malmot. Felesége: Mileder Erzsébet. Két 
gyermeke van.

LOVRANITS GYÖRGY malomtulajdo
nos * 1887-ben Zsirán. Iskoláit részben 
itt, részben Gyalókán végezte, majd ipari 
pályára lépett és Répcevisen szabadult 
fel a molnár szakmában. Mint segéd Gya
lókán, Szakonyban és Gyóróban fejlesz
tette szaktudását. 1913-ban lett önálló 
Zsirán abban a malomban, amely azelőtt 
édesatyja bérlete volt s azóta vezeti azt. 
A malom napi őrlőképessége 30—40 mm. 
A község részére a villanyáramot malma 
fejleszti. A frontharcos e. tagja, válasz
tott községi képviselő, az iparoskör alel- 
nöke. 1914-ben bevonult a 18-ik gy. ez
redhez, az orosz fronton megsebesült és 
mint szakv. szerelt le. Felesége: Németh 
Rozália. Három gyermekük van.

MAGÖ GYÖRGY vajmester * 1887-ben 
Moholon. Iskoláit Adán végezte, majd 
sárváron a tejipari szakiskolát is elvé
gezte s 1908-ban nyerte vaj mesteri ok
levelét. Még ez évben bevonult a 86os 
gy. ezredhez, majd leszerelése után gróf 
Endrődy uradalmában hat évig mint kul
csár működött. 1914-ben ismét bevonult 
iezredéhez s a szerb frontra került, ahol 
mint rokkant szakv. szerelt le. Az I. és 
II. o. ezüst vit. é. tulajdonosa. Leszere
lése után 10 évig Noszlopon önálló volt, 
majd 1930-ban Zsirán lett vajmester és 
azóta is itt működik. A gazdakör és ipa
roskör jegyzője, a frontharcos szöv. tag- 
meke van.

PANDUR JÖZSEF mészáros és ven
déglős * 1900-ban Gyülevészen. Közép
iskoláit Kismartonban végezte, majd az 
ipari pályára lépett és mint mészáros és 
vendéglős Zsirán szabadult fel. Mint se
géd édesatyja mellett dolgozott és 1927- 
ben önállósította magát s azóta a község 
legnagyobb vendéglőjét vezeti. Emellett 
24 holdas birtokán gazdálkodással is fog
lalkozik. 1918-ban a 6-ik honv. huszárok
nál teljesített katonai szolgálatot. Fele-i 
sége: Lovranits Mária. Két gyermekük 
van.

SCHWEIGER REZSŐ malomtulajdonos 
* 1894-ben Zsirán. Négy középiskolát vég-
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zett, majd ipari pályára lépett s a mol
nár szakmában édesatyja mellett szaba
dult fel. Mint segéd Stájerországban dol
gozott. 1921-ben vette át édesatyjának, 
S. Máténak 1848-ban alapított malmának 
vezetését. A malom napi 40—45 mm őr
lőképességű. A tejszöv .elnöke, az ipa
roskor alelnöke. 1914-ben a 18-ik gy. ez
reddel az orosz frontra került, ahol fog
ságba esett, ahonnan hat év után került 
haza.

SZIGETI JÓZSEF körjegyző * 1902 
máj. 12-én Sopronban. Ugyanitt végezte 
középiskolai tanulmányait is, majd Szom
bathelyen 1924-ben nyerte jegyzői okle
velét. Közigazgatási pályáját Csepregen 
mint aljegyző kezdte meg, majd 1930 
június 9-én Zsirán h. körjegyző lett s

még ez év aug. 27-én körjegyzővé válasz
tották. A község társadalmi életében ve
zetőszerepet játszik. Működése alatt köz
ségénél számos fontosabb építkezés tör
tént. 1919-ben bevonult a 76-ik gy. ez
redhez, ahol önkéntes! kötelezettségének 
tett eleget. Első felesége: Kiss Klára 1932- 
ben halt meg és 1933 január 22-én Né
meth Máriát vette nőül. Három gyerme
kük van.

ZSIRAI IPAROSKOR. Alakult 1929-ben. 
Elnök: Ralogh Sándor üzletvezető. Al- 
elnökök: Lovranits György molnár és 
Schweiger Rezső molnár. Pénztárnok: 
Szőke Kálmán cipész. Jegyző: Magó
György vajmester. Könyvtámok: Laho- 
vils Ferenc. A választmány tagjainak szá
ma: 10. Tagok száma: 62.



III.

SOPRON SZAB. KIR. VAROS 
ISMERTETŐJE

A - A
Dr. AJKAY ENDRE ny. postafelügyelő 

* 1871-ben Csornán. Iskoláit a pozsonyi 
evang. líceumban végezte, érett. 1889-ben. 
A 76-ik gy. ezredben szolgált mint egy 
éves önkéntes, a tiszti vizsga után akti
váltatta magát. 1898-ban saját kérésére 
áll. szolgálatba lép át a postához. 1912- 
ben tart. századosi kinevezését megkapja 
a 76-ik gy. ezredhez. 1914 aug.-ban a 
háború kitörésekor bevonul és a szerb, 
majd az albán fronton mint zászlóalj pa
rancsnok teljesít katonai szolgálatot. 1918 
nov. 20-án szerel le. Kitüntetései: Signum 
Laudis és a Károly cs. k. A háború után 
ismét a posta szolgálatába tér vissza, 
ahonnan negyven évi szolgálat után nyu
galomba vonul 1923-ban, postafelügyelő
nek kinevezve.

néhai ALBRECHT ALFRÉD ny. ezre
des * 1855 ápr. 2-án Brassóban. Katona- 
iskolát Kismartonban (alreál) és Bécs
újhelyen (kát. akad.) végezte. 1874-ben 
avatták. A 62-ik gy. e.-nél kezdte szolgá
latát, majd résztvett a boszniai okku- 
pációban, ezután Győrben, majd Erdély
ben szolgált. 1901-ben a 76-ik gy. e.-hez 
Sopronba került. Itt vonult nyugalomba. 
Volt ev. presbiter, konventtag stb. 1933 
ápr, 6-án halt meg.

ALMER JANOS városi vámos. 1878- 
ban Sopronban *. A vármegyénél kezdte 
működését és 1912-ben lépett a város 
szolgálatába. A mozgósításkor bevonult 
a 18-ik h. gy. e.-hez és a román és nyu
gati frontokon harcolt.

ÁGH KALMAN vendéglős. 1900-ban 
Csény községben *. A vendéglősiparban 
atyjánál szabadult fel. Mint segéd több 
helyütt, Így Ausztriában és Olaszország
ban fejlesztette szaktudását. 1933-ban ön
állósította magát és azóta vezeti és fej
leszti az «Uszoda»-vendéglőt. 1917-ben ön
ként jelentkezett a 9. huszárokhoz és az 
olasz fronton meg is sebesült.

kisjókai ÁGOSTON ELEK ny. sorha
jóhadnagy, Brünn 1880 *. Középiskoláit a 
bécsi Teresianumban, a katonai isk., teng. 
akadémia, Fiume. 1899 avatták tengerész
tisztté. Elsá beosztását a «Wien» nevű 
hajón nyeri, ezt több másik hajó követi, 
majd a «Donau» hajóval világkörüli ut
ra indul és 1909-ben saját kérésére nyu
galomba vonul. 1914-ben ismét bevonul. 
Több tengeri ütközetben vesz részt, a 
«Wien» hajóra volt beosztva, amikor a 
hajót megtorpedózták, ekkor csak úszva 
tudott partra menekülni. A háború végez
tével leszerelt, ismét nyugalomba vo
nult. Bécsben telepedik le, onnan 1931- 
ben jön Sopronba.
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B
BALTAY FERENC ny. I. o. p. ü. szám

vevőségi főtanácsos. * 1873 Kismarton. 
Középiskoláit az ottani polgári iskolában 
és a temesvári hadapródintézetben vé
gezte. Ezután zászlóssá avatták a 76-ik 
gy. ezredben. 1900-ban lépett a megye 
szolgálatába Sopronban, majd 1902-ben 
a számvevőség államosításakor a pénz
ügyigazgatósághoz. 1914 júl. 28-án bevo
nult és a szerb, olasz fronton az össze
omlásig harcolt. Tart. százados, az ezüst 
és bronz Signum Laudis a kardokkal, a 
Vöröskereszt tiszti érem, Károly cs. k. és 
háborús emléké, tulajdonosa. 1918 júl. I l
lői a soproni pénzügyigazgatóságon to
vább szolgált, 1924 nov. 25-én Székes- 
fehérvárra helyezték át, mint számvevő
ségi főnököt, 1926 máj. 1-én hasonló be
osztásban ismét Sonronba került, ahol 40 
évi szolgálat után 1927 máj. 1-én vonult 
nyugalomba, mint I. oszt. p. ü. számve
vőségi főtanácsos. 1929-ben a városi th. 
bizottság tagjává választották. Valameny- 
nyi helyi társadalmi egyesület tagja.

BAUMANN BÉLA, a Hild Lipót cég 
utóda, kőfaragó és cementárúgyáros. A 
cég 1835-ben Hild Károly által alapítta- 
tott. Fokozatosan fejlődlött és országszer
te ismert lett. Sj>eciális oltárépítésekkel 
foglalkozik, cca 200 oltárt épített az or
szág különböző templomaiban. Azonkívül 
több köz- és magánépítkezésnél is közre
működjek. Legújabb munkái: Isteni Meg
váltó Leányai Zárdía anyaháza, Erzsébet 
Tud. Egy. hittud. kara, Lövér-szálló. A 
jelenlegi cégtulajdt: Baumann Béla 1904- 
hen Sopronban *. Érettségi után a budia- 
pesti iparművészeti főiskolát végezte. 
Előbb a fővárosban működött, majd a 
Hild L. céghez lépett be, melyet 1934-ben 
vett át. Azóta a régi hírneves céget, — 
mely ezüst és arany éremmel is ki lett 
tüntetve, — a régi szellemben és a mo
dern kor követelményeinek megfelelően 
vezeti.

BÄNFI GÉZA szőnyeg-, függöny- és li
noleum árúháza, * 1885-ben Kapuvárott. 
Iskolái után a kereskedői pályán Sopron
ban szabadult fel. Mint segéd több kül
földi cégnél fejlesztette szaktudását. A 
világháború alatt a 76-ik gy. e.-nél szol

gált és az orosz frontról betegen jött 
haza. 1919-ben vette át mai üzletét, ame
lyet az alapító Schöll-család mai helyén. 
Várkerület 109 alatt állítólag már 1770- 
ben nyitott meg. Az üzletet a régi szel
lemben, de a mai kor követelményeinek 
megfelelően vezeti és fejleszti. Üzletköre 
az egész megyét felöleli.

BÁRSONY JÁNOS nyug. cukorgyári 
igazgató * Soprontamásiban 1860-ban. Kö
zépiskoláit a soproni becés gimn.-ban és 
a bécsi keresk. iskolában végezte. Pályá
ját a Pozsonyi Raktár Rt-nál i mintl 
lisztkezelő kezdi, majd Budapest székes- 
főváros szolgálatába kerül, mint tisztvi- 
viselő, onnan 1885-ben a Petőházi Cukor
gyárhoz. U. i. 1919-ben igazgatónak ne
vezték ki és 1928-ban vonul nyugalomba. 
Tagja volt hosszú időn át a várm. törvh. 
b-nak, előbb választott, majd virilis jo
gon. i

BEDY JÓZSEF terménykereskedő * 
1870-ben Sopronban. Itt végezte a kö
zépiskolákat és pályáját 1883-ban kezdte 
meg. 1892 óta önállóan, mint üzletvezető 
vezette az 1860-ban alapított Czeke Ágost- 
féle terményárúkereskedést, amelyet 1928 
óta mint saját tulajdonát vezeti tovább. 
Cége gabonát és magvakat árut nagyban 
és kicsinyben. A turista e-nek 20 éve 
pénztárosa, a kereskedelmi t-nek titkára 
volt. Az rk. konvent tagja.
-Rf f r  Nővérek  és tsa  női és férfi

ruhaárúháza. Cégt.: Fischer Árpád. A ki
lencvenes években alapította a céget Beer 
Karolin, aki női divatszalont nyitott. A 
gyorsan közkedveltté vált női divatsza
lon egyre fejlődött és 1911 óta áll a mai 
helyén, a Várkerületen. Ekkor lépett be a 
céghez a mai tulajdonos, aki a konfekció 
árut bevezette. Jelenleg a cég 12—15 
munkást foglalkoztat s emellett a legelő
kelőbb fővárosi cégekkel áll összekötte
tésben. Üzletköre az egész megyére kiter
jed és szakmájában vezető helyet foglal 
el.

BENKÖ MÁTYÁS Gysev. vasúti vendég
lős * 1877-ben Zoltánházán. Középiskolái 
elvégzése után 1895-ben Debrecenben a 
vendéglősiparban felszabadult. 1905-ben 
Balmazújvároson, 1908-ban Hajdúböször
ményben lett önálló. 1915-ben bevonult a 
3-ik gy. ezredhez és a déü harctereken
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küzdött az összeomlásig. Mint hadirok
kant I. o. számv. altiszt, a Károly cs. k., 
seb. é., rokkant és háb. emléké, tulajdo
nosa szerelt le. 1920-ban Sopronban a 
Benkő (Gruber) penziót először ő nyitot
ta meg, 1927 végén vette át a Gysev. ál
lomás vendéglő vezetését. 10 éve az ipar- 
testület elöljárója, az iparosszövetség al- 
elnöke, a Honsz, vendéglősök szakcso
portjának választm. és a férfidalkör, vá
rosszépítő és torna e. rendes tagja.

BERCELLER MIKSA dr. orvos, Lo
soncon * 1889-ben, ahol középiskolai ta
nulmányait is végezte. Egyetemi tanulmá
nyait és oklevelét Budapesten nyerte. A 
háborúban kezdettől a végéig résztvett, 
hosszabb ideig mint porosz III. tábori 
kórház parancsnoka, két évig egy had- 
tápi tüdőkórház vezetője. Háborús ki
tüntetése a magyar Vöröskereszt II. oszt. 
keresztje, a porosz katonai Vöröskereszt 
aranyérme. Hosszú évekig volt tagja a 
régi városi törvényhatóságnak és fon
tosabb albizottságainak és igen aktiv részt 
vett annak minden szociális, közegész
ségügyi stb. küzdelmeiben. Az újabb vá
lasztások alkalmával ismét virilis válasz
tott tagja a törvényhatóságnak, valamint 
tagja a törvényhatóság kisgyülésének, vá
lasztmányi tagja a helybeli Mentőegye
sületnek. A Soproni Takarék felügyelőbi
zottságának is tagja. Kezelőorvosa a m. 
kir. posta alkalmazottainak, valamint az 
osztrák munkáspénztár helyi megbizottja.

BERGMANN GYULA ny. uradalmi fő
intéző. ♦ 1869-ben Gyönkön. Középisko
lai tanulmányait Sopronban végezte, majd 
1895-ben a keszthelyi gazdasági akadémi
án oklevelet nyert. Pályáját a cenki cu
korgyárban kezdte, ahol intéző volt. Utá
na gróf Erdődy Sándor vasmegyei ura
dalmába került főintézöi rangban és 
1929-ben nyugalomba vonult. Azóta Sop
ronban él.
m*BISCHITZ salam on  borkereskedő * 
1883-ban Sopronban. Elvégezte a szőlő- 
szeti és borászati szakiskolát és 15 évig a 
Kláber borkereskedő cégnél működött.
1919-ben nyitotta meg az Uszoda-u. 12. 
sz. alatti borpincészetét. 1914-ben bevo
nult a 13-as tüzérekhez, az orosz fronton 
megsebesült és az összeomláskor szerelt 
le. Az orth. izr. hitközs. vál. tagja.

BRENNBERGBÄNYA. Magyarország leg
régibb szénbányáját Sopronnal 10 km 
műút köü össze. Az út Sopronbánfalván 
keresztül mindjobban összeszűkülő völgy
ben, hegyi patak mentén halad déli iránj'- 
ban.

Az 1750 és 1760 közötti években kezdő
dött meg a soproni hegység azon részén, 
melyen most Brennberg terül el, a szén 
bányászata. 1789-ben egy Schneider nevű 
bányász már 2000 bécsi mázsát termelt és 
12 évre 40 forintért bérbe is vette a bá
nyát. Hét osztrák nemessel társult, akik
nek a császári udvarban; úgy látszik, 
nagy befolyásuk volt, mert Ferenc csá
szár egész családjával 1797-ben meglá
togatta az üzemet, sőt szenet is fejtett. 
1800-ban Ferdinand főherceg, 1801-ben 
Lipót király fiai tettek látogatást. Ennek 
az lett az eredménye, hogy a bánya bér
letét a kincstár a társaságtól átvette és 
1835-ig közvetlenül, azután pedig 1878-ig 
bérlők útján művel tette a bányát.

1797-ből megmaradt okmányok szerint 
12 krajcár volt a város lakói részére 
megáUapított métermázsánkénti szénár s 
idegenek 17 krajcárt fizettek. Természe
tesen csak a nagy széndarabokat lehe
tett értékesíteni, a 2 cm-nél kisebb szén 
a hányóra került, ott a levegőn elégett. 
El lehet képzelni, hogy mily füst jelezte 
a helyeket, hol a széntermelés folyt s az 
ez időben először alkalmazott Brennberg 
elnevezés származása ez okban eléggé 
plausibilisnek látszik.

A külfejtéssel művelhető szénkibontá
sok a szénnek ily gazdaságtalan értékesí
tése folytán csakhamar kimerültek. A 
széntelep iránya mindinkább a mélység 
felé mutatott. 1810 körül a bérlők már a 
mélyműveléssel való rendszeres bányász
kodásra kényszerűitek áttérni. 1812-ből 
ismeretes az első táró Ferdinándi Stol
len néven s ennek légellátása céljából a 
Theresien-aknát kényszerültek megépíteni.

50 méternél nagyobb mélységre a szál
lító, vízemelő és szellőztető berendezés hi
ánya, valamint a rossz világító eszközök 
miatt sehol sem hatoltak le s a vizeket 
egy 400 méter hosszú altárón, melynek 
tárószája a jelenlegi óbrennbergi vendég
lő mögött volt, — vezették le.

1840-ben építették az első kazántele-
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pet egy gőzszállítógéppel kapcsolatban, 
melyet a Rudolf-akna gárdozata felett 
építettek fel. Ez volt a magyarországi 
szénbányászatnál alkalmazott első gőzgép.

Miután a széntelepeknek csak a víz
nívó felleti részeit művelték ki, a terü
letek lefejtése rohamosan haladt s az ó- 
brennbergi terület már 1856-ban kime
rült. 1857-ben a vízválasztón túl — a 
mai sportpálya helyén — kezdték az Er- 
zsébet-aknát mélyíteni, melynek számára 
vízlefolyásról nem gondoskodhattak s itt 
alkalmaztak első ízben szivattyút. En
nek segítségével 105 méter mélységbe ha
toltak s mintegy 100.000 vágón szenet 
tártak fel. Már 1840-ben szénhiány je
lentkezett, mely a kincstár bérlőit arra 
kényszerítette, hogy az óbrennbergi ma
radékpilléreket újból felkutassák s végül, 
hogy 1878-ban a bérletet meg is szüntes
sék.

A kincstár jogutóda lovag Dräsche Hen
rik volt, őt 1881-ben pedig egy részvény- 
társaság kövétte, amelynek főrészvényesei 
a szomszédos cukorgyárak voltak.

1883-ban volt a széntermelés mélypont
ja. A helyzetet megmentette Hamheyer 
bátor és és képzett bányaigazgató, aki 
amikor látta, hogy a széntelep mindenütt 
kimerült, feltételezte, hegy folytatása csak 
a mélységben lehet, ismeretlen rétegekben 
megkockáztatta az aknamélyitést és 200 
méterrel ment mélyebbre, mint a régi 
széntelep volt és talált egy uj hatalmas 
szénmezőt, amely lehetővé tette, hogy a 
bánya naponta 40 vagon szenet termel
jen. Ez a nevezetes kutató-akna a Her- 
mes-akna volt. 1884-től 1888-ig mélyitet- 
tték a hires Sopron-aknát.

Brennberggel majdnem paralel meg-i 
indult a bányászkodás a hegygerincen, 
mint vízválasztón túl eső völgyekben, Ré- 
cény és Nyék határában. Az 1880-as évek- 
gen kezd hg. Esterházg bányászkodni, 
később pedig gr. Arachwitz is. Itt a 
bányászat sohasem volt olyan életképes, 
mint Rrennbergben, mert a szén sokkal 
gyöngébb minőségű lignit volt, amely nem 
bírta a brennbergi szén versenyét.

A legnagyobb széninség idejében hirte
len egy külszíni telepre bukkantak, amely
ből négy évig födözték.a szükségletet. Ez

alatt ellehetett készülni a mélymüveletek- 
kel.

1927-ben indul meg az uj Hermes- 
akna lemélyítése. Ez 370 m. mély és 
Rrennbergtől nyugatra esik. Közben kitu
dódott, hogy ez sem elég mély. A szén
telep még lejebb sülyed a mélység felé 
és a bányász dacolva az elemekkel, csöf- 
könyös munkával követi és kikaparja, 
kibábázza, a napvilágra kényszeríti a 
technika legértékesebb kincsét; a kaló
riát.

Fütöértékre nézve a brennbergi szén 
nem áll utolsó helyen hazai szeneink 
közt. 4200—5400 kalória közt ingadozik 
a fütőértéke, aszerint, hogy melyik telep
ből való a szén.

Brennbergbánya bérlője 1912 óta a 
Poprádvidéki Kőszénbánya rt, mely 1928- 
ban beolvadt az Urikány Zsilvölgyi Ma
gyar Kőszénbánya rt.-be. Úgy Sopron vá
rosától, mint a hg. Esterházy hitbizo- 
mánytól bérli a szén kibányászásának 
jogát.

A termelés évről-évre növekszik és las
san eléri a régi idők csúcsteljesítményeit 
is. 175 év alatt a mai napig 6,000.000 ton
nát termelt a bánya, aminek legnagyobb 
részét Sopronban és környékén fogyasz
tották el. Régen keresett volt a brenn
bergi szén és még Bécs világítógáz szük
ségletét is brennberrgi szénből fedezték.

A bányatelep bejáratánál őrködik Bo- 
genriegel glédában álló munkásházikói
val. Itt feltűnik két hatalmas épület a 
legújabb építkezési sülúsban: nyugdíjas 
otthonok. A dolgozók emelték a mun
kában elfáradt társaiknak.

Nevezetes intézménye a kb. 800 főből 
álló munkásságnak, a társpénztár. Saját 
maga kezeli a betegsegélyezést, kitűnő 
orvost tart, a Borbála akna közelében, 
a munkásfürdőnél teljesen modern am- 
bulatóriumot szerelt föl, sok-sok munkást 
utal gyógyfürdőkbe, szanatóriumokba, a 
gyerekeket nyaraltatja és az óvodában, is
kolában mindennap tejjel látja el, a cse
csemőknek teljes kelengyét ad, a fiatal 
anyáknak jó táplálékot.

BRAUER TESTVÉREK fűszer és gyar
matárú nagykereskedése. Alapíttatott 1874- 
ben B. Mór és Sámuel által. A cég a 
háborúig szépen fejlődött, akkor némi
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visszaesés mutatkozott. A háborúban a 
cégtagok közül B. Sándor, Izidor, Ede, 
Béla, Arnold és Frigyes vettek részt. A 
cég 200.000 k. hadikölcsönt is jegyzett.

BRATBANEK ANDRÁS temetkezési 
vállalkozó, Sopronban * 1876-ban. Először 
a hentes és mészáros ipart itthon kita
nulta és azután kiment Ausztriába és ott 
folytatta mesterségét. Midőn katonai éveit 
itthon leszolgálta, ismét Bécsbe ment és 
csak 1906-ban tért haza, amikor átvette 
az atyja tulajdonát képező, soproni te
metkezési vállalatot. Tagja a városi tör
vényhatóságnak, a Goncordiának, Férfi- 
dalkörnek, Tűzoltó Egyesületnek és a 
Kathoükus Konventnek.

BREUER GYÖRGY bányairodafőnök. 
1887 okt. 10-én. * 1914-ben Szegeden tett 
érettségit, majd Budapesten, Németország
ban, Lupényben, mint tisztv. működött. 
1912-ben lépett be a Brennbergbánya R. 
T.-hez, ahol 1918 óta hivatalfőnök. A 
háborút a 18. h. gy. e.-ben az orosz 
fronton küzdötte végig, a bronz Sign. 
Laud, a kardokkal, Károly cs. k., háb 
eml. é., seb. é. tulajdonosa. A NER 
helyi titkára, a Magyar Ornithológusok 
Szöv. disztagja és orsz. alelnöke.

néhai dr. BREUER MÖR ny .tb. me
gyei tisztifőorvos * 1848 júl. 3. Kismarton
ban. Tanulmányait ott kezdte, majd a 
soproni rk. tanítóképzőbén folytatta, ahol 
1864-ben tanítói oklevelet nyert. Ezután 
3 évig, mint tanító működött Kismarton
ban, közben magánúton leérettségizett a 
soproni lyceumban. Utána Bécsbe ment, 
ahol, mint teljesen vagyontalan árva, sa
ját erejéből 1879-ben orvosdiplomát nyert. 
Előbb Bécsben kezdte orvosi működését, 
majd Sopronba került, ahol körorvosnak, 
majd később GySEV orvosnak nevezték 
ki. 1919-ig működött, amikor 35 évi szol
gálat után nyugalomba vonult. Ezután 
még 1932-ig folytatott magánprakszint. 
1929-ben ünnepelte 50 esztendős orvosi 
működését, amikor tb. megyei főorvossá 
nevezték ki. Az izr. hitk. iskolaszék^no^  ̂
és az izr. hitk. v. alelnöke. 1934 nyarán 
halt meg.

BREZNITZ VILMOS, a Divatcsarnok 
női divatárúház tulajdonosa. A céget 1928- 
ban Schiller Jolán által alapították és 
1931-től jelenlegi tulajdonosa vezeti. A

cégtulajdonos 1895-ben Szener Pozsony- 
megyei községben. * Ugyanitt érettségizett, 
majd a tisztviselői pályára lépett. 1915- 
ben bevonult a 20. tüzérekhez és az ösz- 
szeomlásig a román és olasz fronton 
harcolt. Eml. lapos hadnagy, a Sign. 
Laud., I. és II. o. ezüst vit. é.. Károly 
cs. k. tulajdonosa. Üzlete ma egyike a 
város vezető cégeinek.

BRÖSZTEL GYULA királyi vezető tan- 
felügyelő * 1870-ben Rozsnyón. Középis
koláit ugyanott, egyetemi tanulmányait 
Budapesten és Kolozsvárott végezte. Pá
lyáját mint gimnáziumi tanár kezdte meg, 
ez állásában nyolc és fél évig működött. 
1907-ben került a tanfelügyelőséghez. 1918 
februárjában lett Ugocsa vármegye ve
zető tanfelügyelője, innen a cseh megszál- 
ronvármegye tanfelügyelőségének vezető
iás miatt Kiskunhalasra került, majd Ba
ján működött. 1927 dec. 17-ike óta Sop- 
je. A várm. th. és közigazgatási fegyelmi 
választm., valamint több helyi kultúrális 
és társadalmi e. tagja. Pedagógiai szak
lapokba több cikket irt. Jelenleg egy na
gyobb etikai munkán dolgozik.

néhai BOKOR IGNÄCZ ny. várm. iro
daigazgató * 1861 okt. 31-én Alsópéter- 
falván. A megye szolgálatába katonai köt. 
eleget téve lép>ett és ott 46 évet töltött. 
Ezután ment nyugalomba, mint vm. iroda 
ig. 12 évig volt a Kath. Népszövetség ve
zetője. Özvegye: Németh Terézia, aki a 
háború alatt a vöröskereszt munkájából 
vette ki részét. Öt gyermeke van, két fia 
Ignác és Rudolf vitézek és aktiv katona
tisztek.

BORSI ADOLF főiskolai főművezető * 
1884-ben Selmecbányán. Előbb az ipari 
pályán működött, katonai évei után 1910- 
ben lépett a főiskola szolgálatába Sel
mecbányán. 1914-ben bevonult a 26. gy. 
e.-hez és az orosz és olasz frontokon 47 
hónapig küzdött és mint seb. rokkant 
szerelt le. A II. o. ezüst, bronz vit. é. 
3 sávos seb. é.. Károly cs. k., rokkant 
jelv. és háb. eml. é. tulajdonosa. A cseh 
megszálláskor a főiskolával menekült és 
Sopronban nevezték ki főművezetővé. A 
Credo egy. stb. tagja. A háborúban fivére 
hősi halált halt.

BOÖR GUSZTÁV és NÁNDOR építő
mesterek. 1907-ben alapították a céget,
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mely ma a Dunántúl első szakmabeli vál
lalata. Főbb építkezései: Tűzérlaktanya, 
kismartoni székház, villanytelep, theoló- 
gia, kórház, p. ü. palota, Elite és Városi 
Mozgók, vasúti sporttelep, stb., valamint 
számos magánépülel.. B. Gusztáv 1908 
óta tagja a v. th. b.-nak és 10 éve az 
iparkamarának. A világháborúban mind
ketten katonai szóig, teljesítettek.

BOÖR KÁROLY ny. erdőfőtanácsos * 
1865 Zalamegyében. Középiskoláit a sop
roni lyceumban, főiskolai tanulmányait 
a Selmecbányái akadémián végezte. Erdő
mérnöki diplomáját 1889-ben nyerte. Pá
lyáját gr. Esterházy Móric vértesi és Ná- 
dasdy Ferenc gr. bakonyi erdőgazdaságá
ban kezdte. 1893-ban lépett az állam 
szolgálatába a horvátországi m. kir. áll. 
erdőhivatalhoz. 1919-ben Sopronba he
lyezték át a csornai m. kir. áll. erdőgond
nokság kezelőjévé. 1928 dec. 31-én erdő
főtanácsosi rangban nyugalomba ment. 
Az ÉME alelnöke, a Hangya fogy. szöv. 
felügy. biz. elnöke.

BORSICZKY OSZKÁR pápai kamarás, 
soproni kanonok. Budapesten, 1876-ban*. 
Középiskoláit Esztergomban, Győrött és 
Sopronban, az egyetemi theológiai tanul
mányokat pedig Innsbruckban végezte. 
1899-—1906-ig Győrött képezdei tanár volt, 
a következő hat éven át Ferenc Ferdi- 
nánd udvarában volt a trónörökös ma
gyar társalgója. A volt trónörökös mellett 
töltött időről egy előadás keretében be 
is számolt a soproni közönségnek. 1912—
1920-ig a győri középiskolai internátus 
igazgatója lett, 1918—1924-ig megint mint 
képezdei tanár is működött. 1924—1927- 
ig Ácson volt plébános, azóta soproni ka
nonok. Itt újból az «Isteni Megváltó Leá
nyainál» a zenei szakot tanítja a ta
nítóképzőben s Így harmad Ízben tanár- 
kodik. Több tankönyvet is irt, az Eré
nyek Gyöngye című aszketikus művét a 
Szt. István Társulat adta ki. Aktuális hit
életi cikkei a soproni Kath. Életben je
lennek meg.

BORS IMRE cipészmester * 1891-ben 
Sarlódban. A cipészmesterségben 1907-ben 
Sopronban szabadult fel. Mint segéd Sop
ron, Bécsújhely, Baden, Bécs, Ischl és 
Berlinben folytatta szakmáját. 1912-hen 
bevonult a 76-ik gy. ezredhez, majd a

háború alatt két Ízben az orosz, román 
és olasz frontokon harcolt. A II. o. ezüst, 
bronz vit. é., Károly cs. k., seb. é. és hat 
éves szóig, érdem, tulajdonosa. 1918 dec. 
23-án önállósította magát és azóta Sop
ronban szakmájában vezető helyen áll. 
Az ipartestület elöljáróságának és a ci
pész szakcsoport választmányának tagja. 
1925-ben a soproni kiállításon aranyérmet 
nyert.

BORSOS IMRE városi törvh. b. tag * 
1874-ben Balatonkilitán. Iskolái elvégzé
se után a Déli vasút szolgálatába lépett, 
innen a MÁV-hoz került s 1923-ban mint 
üzemi altiszt vonlult nyugalomba. Három 
évig a dohánynagyárúda ellenőre volt 
s mint ilyen 1925-ben a soproni kiál
lításon elismerést nyert. A városi törvh. 
b. virihs tagja, a savanyukuti közs. képv. 
t. volt tagja, a Katii. ,Kör, Credo és VOGE' 
tagja. Fia: ifj. dr. Borsos Imre a buda
pesti vámhivatal jogügyi osztályán mű
ködik. T. hadnagy.

BORCHNER LÁSZLÓ dr. róm. kath. 
prépost. Tatán * 1889-ben. Középiskoláit 
ott és Győrött végezte el, főiskolát Bu
dapesten. 1911 október 6-án szentelték 
pappá Győrött, első szentmiséjét az év 
október 8-án mondta Szombathelyen az 
apácák templomában. Várady L. Árpád 
győri püspök a Szent Ágostonról elne
vezett pécsi felsőbb papképzőben helyezte 
el, ahol 1913-ban nyerte el a theol. dok
torátust. 1913—17-ig Tatán volt káplán, 
1917-ben a győri kisebb papnevelő lelki 
igazgatójává nevezték ki. Ebben a mi
nőségben egyszersmind a Jézus szent 
gyermeksége művének egyházmegyei igaz
gatója, a győri Szent Orsolya-rend pol
gári leányiskola hitoktatója, a győri fel
nőtt leányok kongregációjának prézese és 
az ájtatossági társulatok központi igazga
tója volt.

1921-ben a püspöki nagyobb papnevelő 
lelki igazgatója és a hittudományi fő
iskolán a hitelemzéstan és neveléstan ta
nára, valamint a szerkesztője volt az 
Eucharisztikus Értesítő című papi folyó
iratnak, amelyet még ma is szerkeszt. 
Ezután bízta meg a megyéspüspök a 
győri zárda lelki irányításával és kine
vezte a győri úrnők kongregációjának 
prézesévé, 1924-ben zsinati vizsgáló, 1925-
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ben tb. szentszéki biró, 1926-ban a püs
pök felterjesztésére XI. Pins pápa a sop
roni társaskáptalan prépostjává nevezte 
ki. A püspök pedig megbízta a Szent 
György plébánia vezetésével.

Vezetője az oltár-egyesületnek, több 
kongregációnak, az összes zárdák megha
talmazott gyóntatója, a Szent Orsolya- 
zárda igazgatója és püspöki biztosa, be
tölti a püspöki biztosi tisztet több sop
roni középiskolánál és tagja az összes jó
tékony egyletnek. A fiatalkorúak elnöke, 
th. biz. tag, stb.

C-Cs
néhai CAESAR GYULA cs. és kir. fő

törzsorvos. Mint katonaorvos sok helyen 
teljesített szolgálatot. Székesfehérvár, 
Pécs, Ruma, (Slavoma), Losonc, Kassa, 
Rudapest, Szarajevó, Sopron, itt mint kór
házparancsnok ment nyugalomba. 1866- 
ban részt vett Königrátznél levő csaták
ban, ahol kitüntetést is kapott. 1905-ben 
nyug. vonul és 1910-ben halt meg. Neje: 
Caesar Gyuláné, született Kéry Emma; 
Kéry Rudolf volt orsz. gyűl. képviselő le
ánya. Gyermeke: Caesar Rezső nyug. ezre
des, az 5. h. gy. e.-ben teljesített katonai 
szolgálatot. Háború alatt a szerb és olasz 
fronton harcolt, III. kát. érd. kereszt, 
ezüst és bronz Signum, k. u. k. hág. em
lékérem tulajdonosa, 1930-ban Kaposvá
ron nyug. vonult. Caesar Emma a sop
roni háziipar vezetője. Több elismerő ki
tüntetést nyert még külföldön is, éspedig 
Barcelóna, Antwerpen, itthon Kaposváron 
és Sopronban.

lébenyi CHAPÖ GYULA ny. ezredes. 
Családja nemességét 1621 március 13-án 
Ferdinánd királytól kapta, őse Chapó 
de Lébeny Mihály, ugyancsak ez őse ka
pott február 12-én Dőr községben két 
nemesi kúriát. A család legtöbb tagja 
Dőrben a nemesi földbirtokon gazdálko
dott, Chapó Máhály 1740-től 1775-ig Má
ria Terézia szolgálatában udvari titkár 
volt. Ennek fia, csornai tablabiró és a 
napóleoni hadjárat alatt a soproni és 
megyei nemesi századparancsnoka volt. 
Fia József Csornán főbiztos volt, de erről 
az állásról a szabaságharc idején lemon
dott. Fia, Chapó Gyula Sopronvármegye 
ny. árvaszéki elnöke 1843. 18-án Dőrben *

Tanulmányait Magyaróvárott, Győrött, az' 
egyetemet Budapesten és Wienben végez
te, 26 éves korában választották meg a 
csepregi járás főszolgabírójának, majd 
1896-ban árvaszéki elnökül választottáky 
1903-ban vonult nyugalomba s 1934 nya_ 
rán halt meg. Fia, lébenyi Chapó Gyula * 
1882 dec. 30-án Csepregen. Tanulmánya
it a kőszegi katonai alreálban és a temes
vári hadapród iskolában végezte és 1901 
aug. 18-án, mint hadapród t. helyettest 
avatták fel, a cs. és kir .48-as gy. ezred
ben Sopronban. 1905-ben elvégezte a gya
logsági tábori tanfolyamot, melynek ké
sőbb tanára lett. 1912-ben áthelyezték a 
vasút és távíróezredhez, a háború ki
törésekor mint tábori századparancsnok 
bevonult a lembergi 11-ik hadtestparancs
noksághoz, melynek később távíró főnöke 
lett.Ezután a Marsall-nevü német lovas
hadtestnél és a báró Flanzerbartin had
sereg parancsnokságánál mint táviró osz
tályvezető nyert beosztást. Az összeomlás 
után a nemzeti hadseregbe került a hon
védelmi minisztérium távíró osztályába, 
1927-ben pedig mint ezredest kinevezték a 
híradócsapat szemlőléjévé és hat évig 
működött e magas beosztásban, majd egy 
helytelen orvosi kezelés folytán szívbaja 
miatt 1934. febr. 1-én kénytelen volt nyu
galomba vonulni. A III. o. vaskoronarend 
lovagja, a háborús katonai érdemkereszt, 
a háborús ezüst és bronz Signum Laudis 
és a békebeli Signum Laudis, valamint 
a kormányzó Signum Laudisának tulajdo
nosa. 1934-ben a kormányzó a II. o. 
magy. érd. kereszttel tüntette ki.

CSATKAI ENDRE dr. író. Darufalván, 
Sopron mellett* 1899-ben. Középiskoláit 
a soproni líceumban végezte, az egyete
met Bécsben és Budapesten. A budapesti 
egyetemen 1925 januárjában bölcsészdok
torrá avatták ,azóta Sopronban él és írás
sal foglalkozik. Nyaranta mint volontőr a 
kismartoni Wolf-múzeumban működik, 
melynek katalógusát is elkészítette. Első 
cikke 1917-ben jelent meg a Sopronvár
megye c. napilapban, azóta kb. 300 cikk
ben Sopron múltjának számos kultúrtör
téneti momentumát feltárta. Munkatársa 
a soproni lapoknak, továbbá műtörténeti 
cikkeket ír a Pesti Hírlapba, Magyar Mű
vészetbe, Képzőművészetbe.
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CSÁSZÁR FERENC hírlapíró. * 1898- 
ban Zalacsében. Középiskoláit Zalaeger
szegen végezte, majd bevonult és az 
olasz hadszíntéren teljesített szolgála,- 
tot s mint t. hadnagy szerelt le. Az uj- 
ságiránt Zalaegerszegen kezdte a «Vidék» 
c. lapnál, majd 1920-ban a «Zalamegyei 
Ujság»-hoz, ment, melynek 1921-től két 
évig fel. szerkesztője volt Zalegerszegen 
jelent meg a «Magyarok a kálvárián» c. 
irredenta könyve is. Sopronba 1924-ben 
jött s itt a «Soproni Hirlap»-nál dolgo-J 
zott 1926-ig, majd a «Sopronvármegyé»-“ 
hez ment, ahol 1934-ig volt 1927-től a 
«Felsődunántuli Hétfői Újság» munka
társa is volt, 1930 óta a lap fel. szer
kesztője. Az amerikai magyar «Szabad- 
ság»-nak is dolgozott.

CSISZÁR ISTVÁN th. útmester. ♦ 1876- 
ban Uk zalamegyei községben. 1897-ben 
ben bevonult a nagykanizsai 48. gy.-hez, 
majd a csendőrséghez minősítette át ma-< 
gát. Itt 1912 febr. 1-ig szolgált és akkor 
kezdte meg útmesteri működését. A mozi' 
gósításkor bevonult a 6. h. gy. e-hez, a 
szerb és orosz frontokon telj. szolgála
tot. 1918 máj. hivatalból felmentették, 
újvidékről a megszállók hazafiasságáért 
kiutasították. Ezután Budapesten ismét 
katonai szolgálatot teljesített és 1923 okt. 
1-én foglalta el mai állását.

CSIZMADIA JÁNOS ny. járásbirósági 
altiszt. * 1865 ápr. 29-én Répcecsáfordon. 
1886-ban bevonult a 76. gy. e.-hez és le
szerelése után a kir. törvényszéknél, mint 
fogházőr kezdte meg a működését. 1907- 
ben a törvényszékhez, később a járás- 
bírósághoz, mint altiszt került és 1926- 
ban vonult nyugalomba. 1905-től tagja 
a Soproni Férfiak Mária Cong., a Kath. 
Népszövetségnek és több ciklonon át a K. 
Conventnek. Felesége Szekendy Ágnes és 
három gyermeke van.

CSUPPAY LAJOS a soproni állami pol
gári leányiskola igazgatója. * 1878 márci
us hó 6-án Szentesen. Gimnáziumi ta
nulmányait szülővárosában, főiskolai ta
nulmányait Budapesten végezte. Tanári 
oklevelének megszerzése évében, 1900-ban 
a kismartoni áll. polgári fiú- és leány
iskola tanára lett s e minőségben taní
tott egészen 1921-ig, az osztrák megszál
lás idejéig. Az osztrák megszállás kez

detén a felkelőktől rettegő osztrákok túsz
ként letartóztattál s eltiltották a tanítás
tól. Akkor kinevezték soproni népműve- 
ilési titkárnak. Gévay-Wolff Lajos alispán 
hathatós és megértő támogatásával, fa
natikus lelkesedéssel szervezte meg Sop- 
ronmegyében az iskolánkívüli népműve
lést. 1922 óta több száz kulturális és 
népművelési vonatkozású cikket írt a he
lyi lapokba. Az 1925 évi soproni országos 
dalosversenyen a sajtóbizottság elnök; 
tisztét töltötte be. 1926ban rövid időre el
távozott Sopronból, mert a siófoki új 
polg. fiúiskola szervezésével bízták meg, 
azonban alig egy hónapi távoliét után 
visszahozták Sopronba és az állami pol
gári leányiskola élére állították igazgatói 
minőségben. 1929-ben megírta Sopron vá
ros ismertetését.

Dr. CZILLEHERT MAYER AURÉL ny, 
min, tanácsos. * Pozsony 1869. Tanulmá
nyait a bécsi Terezianum-ban végezte. 
Jogot 2 évig Bécsben és 2 évig Bpesten 
hallgat. 1892-ben a pozsonyi p. ü. igazga
tóságnál kezdi pályáját. 1893-ban Segesvá
ron fogalmazó. 1894-ben egy évi szabad
ságra, tanulmányútra megy Franciaor
szágba. Visszatérése után a bpesti p. ü. 
minisztériumba kerül, mint fogalmazó — 
onan a közös p. ü. minisztériumba Bécs- 
be, ahol nyug. vonulásáig, 1922-ig dolgo
zik. 1904-ben már osztálytanácsos, 1913- 
ban min. tanácsossá kinevezve. 1932-ben 
ben jön Sopronba. Kitüntetései: III. vas. 
kor. rend és polgári hadi érdemkereszt. 
1894 ápr. 14-én örökbefogadta nagy
bátyja, báró Mayer Ernő cs. és kir. 
rendkív. követ és meghatalmazott minisz
ter és ezért viseli a iCzillehert-Mayer ket
tős nevet.

CZILLINGER JÓZSEF DR. a soproni 
járás főszolgabírája. A sopronmegyei 
Süttörön *. Középiskoláit Sopronban és 
Győrben végezte, majd Budapesten hall
gatott jogot a Tudomány egyetemen és 
megszerezte a doktorátust. Miután leszol
gálta önkéntesi évét, 1908-ban a vármegye 
közigazgatási szolgálatába lépett. 1911-ben 
aljegyzővé választották s mint aljegyző 
1913-ban főispán! titkári teendőket tel
jesített. A világháború kitörésekor, mint 
tartalékos tüzérhadnagy azonnal bevonult 
a 13-as tábori tüzérezredhez. Részt vett
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Przemysl hősies védeltnében s mikor a 
vár elesett, sok ezer bajtársával együtt 
Czillinger doktor is fogságba került, hon
nan a különböző fogolytáborok kálváriái
nak megjárása után csak 1922 áprilisában 
térhetett vissza hazájába. Már egy hónap
pal visszatérése után másodfőj egy zövé vá
lasztották meg. E minőségben 1927-ig mű
ködött a központi megyeházán, amikor a 
törvényhatósági bizottság bizalma neki 
juttatta a megüresedett soproni járási 
főszolgabírói széket.

CZOBOR MIKLÓS főiskolai főműveze
tő. * 1879-ben Bakabányán. Négy gimnázi
um elvégzése után a gépészi pályára lé
pett. Működött a diógyöri vasgyárnál, a 
m. kir. bányaüzemnél Hadszerbányában 
és 1907-ben került a bányászati és erdé
szed főiskolára, ahol azóta működik. Ré
gi nemesi családból származik, ősei 1652- 
ben nyerték nemességüket. Predikátumuk 
a hagyományok szerint hátai és csenger- 
bázi volt.

CZUCZOR IGNÁC ny. főkalauz. * 1861 
dec. 22-én Andod községben. Tényleges 
katonai szolgálatot a Nádasdy huszárok
nál töltött és 1886-ban lépett a Gy. S. E. 
V. szolgálatába. Győrött és Sopronban tel
jesített 30 évig szolgálatot és ezután vo
nult nyugalomba. Utána még 2 évre visz- 
szahívták szolgálattételre. Kiveszi részéi a 
város minden hazafias megmozdulásában. 
Fia, Ignác tanárjelölt.

CZULLIK TESTVÉREK műkertészete. 
A 60 év óta fennálló virágüzletet 1912-ben 
vették át Steiner Károlytól. Azóta veze
tik és fejlesztik e régi, nagyhírű céget. 
Tulajdonosok : Czullik Josepfina és Bor
bála.

DAHNER SAMU városi főkertész 1874- 
ben Sopronban *. Iskolai tanulmányai 
után a kertészeti pályára lép. Sopronban 
szabadul 1892-ben. Mint segéd Grázban 
kezdi pályáját, ahol 1895-ig van. Utána 
bevonul katonának a 76. gy. e.-hez Sop
ronba három évre, s mint alüszl szerel 
le. A város szolgálatába lép, mint segéd, 
majd 1901-ben elvégzi a kertészeti isko
lát Wienben. Bécsben több helyen dolgo
zik, köztük a Hochewarte-n, Schönbrunn- 
ban 1. Ferenc Józsefnél és mint az or

chidea gyűjtemény vezetője van alkalma
zásban. Következő állomáshelye a gróf 
Nicky uradalom, ahol már uradalmi fő
kertész. 1911-ben mint kertész Sopron 
város szolgálatába lép. 1926-ban főker
tésznek nevezik ki. Számos díjat és el
ismerő oklevelet nyer kiállításokon.

DANKO ISTVÁN főiskolai főművezető 
* 1881-ben Topolyán. A főiskola kötelé
kébe 1907 dec. 1-én lépett Selmecbá
nyán. A cseh megszállás következtében 
hazafias magatartása miatt menekülnie 
kellett. A KANSz tagja. Atyja D. János, 
tanító volt a Felvidéken, aki sokat tett 
a magyarosítás érdekében, ami miatt a 
csehek állandóan üldözték haláláig.

DEÁK ALBERT hírlapíró. * 1901-ben 
Makkfalván (Marostorda megye). A közép 
iskoláit Kolozsváron végezte, hol a refor
mátus főgimnáziumba járt. Tagja volt a 
székelyhadoszlálynak, majd a nemzeti 
hadseregből mint e. é. ö. szakaszvezető 
szerelt le. Budapesten a műegyetemre 
iratkozott, majd a soproni erdőmérnöki 
és bányamérnöki főiskolára. Újságírói pá
lyáját Sopronban kezdte. A «Soproni 
Hírlap»-nak 1928 óta belső munka
társa.

DUNÁNTÚLI ÁG. EV. EGYHÁZKERÜ
LET SOPRONI LÍCEUMA. 1557-ben a 
Sopronban már teljesen megerősödött re
formáció hatása alatt a polgárság, élén 
Hummel Kristóf polgármesterrel és a vá
rosi tanáccsal, az az eddigi kis városi is
kola rozzant épületét lerombolva, annak 
helyén, hozzávéve a polgármester kert
jét is, a «Pflaster»-on egy nagyobbszerű, 
négy osztályt és minden osztályban két- 
két évfolyamot magába foglaló iskolát 
emelt. ligyi jött létre az első evangélikus 
gimnázium Sopronban. Fenntartója a vá
rosi tanács, illetőleg maga a város volt. 
Első rektora Nusser Boldizsár (1557—61). 
Szépen megindult fejlődését azonban meg
akasztotta a Rudolf uralkodása alatt kez
dődött ellenreformáció. 1584-ben az egész 
városi tanácsot Bécsbe idézték és fog
ságba vetették s csak azzal a feltétellel 
engedték szabadon, hogy papjaikat és 
tanítójukat elbocsátják. így 22 esztendeig 
üresen állott az iskola épülete. Csak a 
bécsi béke után, 1606-ban nyilhatott meg 
újra az intézet két osztállyal és két tani-
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tóval. De 1663-ban már hat osztályú.
Emellett a német-latin gimnázium; 

mellett már a bécsi béke óta volt Sop
ronnak egy kis magyar evangélikus is
kolája is. A XVll. század közepétől fogva 
az itt és a vidéken élő magyar nemesek, 
különösen a lelkész- és tanítóképzésre 
való tekintettel ezt igyekeznek kifejlesz
teni. A német polgárság a városi tanács
csal buzgón támogatja őket. Megveszik 
Türk Lászlónak, az akkori Hosszúsorban 
álló házát és tágas telkét és ott ahol a 
líceum ma is áll, építik fel az új magyar 
gimnáziumot 1657-ben. Ezzel ünnep-; 
lik meg az első év , iskola alapításá
nak 100 éves fordulóját. Ennek az új 
magyar gimnáziumnak, melyről már ez 
időben (1661-ben), «Lyceum Soproniense 
Hungaricum» néven történik említés, tan
tervét a városi tanács már 1659-ben azo
nossá teszi a német gimnáziumével.

A Wesselényi-féle összeesküvés után be
következett vallási üldözés idején a sop
roni ev. papokat és tanítókat is a pozso
nyi rendkivüli törvényszék elé idézték s 
több egyházi épülettel együtt mindkét 
gimnáziumot elvették az evangélikusok
tól. A szentgyörgyuccai Vittnyédi-házban 
a már 1626 óta erős ellenállás után Sop
ronba telepített kis jezsuita gimnáziumot 
költöztették be. Ezt a házat, valamint a 
régebbi külvárosi iskolájukat nem is kap
ták vissza az evangélikusok. Az épületet 
elveszítették, az intézet pedig beolvadt a 
8 évi szünetelés után 1682-ben (a soproni 
országgyűlés után) újra megnyílt magyar 
gimnáziumba, illetve líceumba, melyet 
időközben újra kellett felépíteni, mert 
az 1676-ik nagy tűzvész alkalmával leé
gett. : i I

1682-től fogva új korszaka kezdődött 
a líceumnak, mert ez időtől kezdve egé
szen 1851-ig az ev. egyházközség a fenn
tartó és az intézet az 1668-ban készült 
szervezettel alkotott egyháztanácsnak van 
alárendelve. Az újonnan megnyílt iskola 
csakhamar új fejlődésnek indult.

1925-ben az iskola épületét újra építet
ték és ebben az alakjában állott fenni 
183-ig. Akkori homlokköve «Aedes Musis 
Erectae 1825* felirattal most is megvan  ̂
az udvar felöli bejárat fölé a falba il
lesztve.

1829-ben a líceum keretében megkezdi 
a gyülekezet a külön tanítóképzést is; 
Szabó József líceumi tanár vezetése mel
lett. 1836-ban pedig kétosztál3'os külön 
reáliskolát állít fel, mely 1868-ig fenn
állott, A líceum virágzását mutatja az,, 
hogy 1827-ben 408 tanulója van, köztük 
96 alumnista. Az 1825—27-iki országgyű
lés szülte nemzeti ébredés hívta életre 
a «Deákkuti vármegyé»-t, melyben az if
júság az autonóm prot. egyházkerület 
vonásaival színezett magyar vármegye 
formájában alakult egyesületté a magyar 
viselet, magyar zene,, magyar tánc és a 
magyar nyelv ápolása céljából.

A szabadságharc után bekövetkezett 
a Thun-féle Organisationsentwurf-ot erő
szakolta prot. iskoláinkra is és azzal a 
középiskolánk 8 osztályúvá való fejleszté
sét követelte 12 tanárral, megfelelő mú_ 
zeumi és szertári felszereléssel. A gyü
lekezet az ezzel járó terheket nem bírta 
volna el, azért az 1851-ben kötött meg
egyezéssel az intézet (épületet, könyv-, 
tárt, tanszereket, gyűjteményeket a tu
lajdonjog fenntartásával) átadta a du
nántúli ág. h. ev. egyházkerületnek. Míg 
azonban egyházközség és egyházkerület 
megegyeztek egymással, letelt az új tan-i 
terv elfogadására kitűzött határidő és; 
az abszolút kormány az iskolától meg
vonta a nyilvánossági jogot. Csak 1885_ 
ben adta azt vissza, mikor kemény küz
delem után az egyházkerület rá tudta 
kényszeríteni annak a feltételnek az elfo
gadására, hogy néhány tantárgyat néme
tül fognak tanítani. Valójában azonban 
egyetlen tantárgy tanítása se történt né-i 
met nyelven, csak annyi, hogy iskola
vizsgálat alkalmával a németül is tudói 
soproni fiuk feleltek. 1

1853-ban lépett életbe a megegyezés 
s így ezídőtöl fogva a dunántúli ev.,' 
egyházkerület az iskolafenntartó. Az Or-, 
ganisationsentvvurf csak 1861-ig maradt; 
érvényben, a nyolc osztályt és érettségi 
vizsgálatot azonban továbbra is fenn
tartotta az egyházkerület.

Az 1925-ben épült iskolaépület nem! 
felelhetetett meg többé a fokozott köve
telményeknek, 1894-ben tehát átépítet
ték, kétemeletes hosszú szárnyépülettel, 
és külön tágas tornateremmel kibőví
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tették és szeptember 11-én a kormány, 
a város és az egyázkerület képviselőin 
nek jelenlétében ünnepélyesen felavatták. 
Ebben az alakjában áll ma is.

Ugyanez időben, 1892-ben, válik el egy
mástól és nyer külön igazgatást a the-, 
ológia és gimnázium. A tanítóképző már, 
1857-ben, az intézet háromszázados fenn-, 
állásának megünneplésével kapcsolatbanj 
nyert külön hajlékot s lett önállóvá.' 
Ugyancsak 1892-ben történt az iskola^ 
orvosi állás, vele az egészségtan tanítá-l 
sának rendszeresítése is.

Az 1924. évi szeptember 1-én életbe 
lépett új középiskolai törvény (az 1924. 
évi XI. t. c.) 5. §-a értelmében a fő‘-̂, 
gimnázium az V. osztálytól kezdve a 
görög helyett angol nyelvet tanító reál- 
gimnáziummá alakult át. Az átalakulód 
befejeződött az 1931—32-ik tanévben s‘ 
így lett teljes címe: Soproni ág. h. ev.i 
liceum (reálgimnázium).

DOPPLER ADOLF vasgyári műveze-, 
tő • 1879-ben Vágón. A lakatos iparban 
felszabadulva Salzburgban és München
ben segédeskedett Ekkor bevonult a 76. 
gy. e.-hez, majd leszerelése után a sop
roni vasgyár kötelékébe lépett és itt gyor
san előrehaladva,, 1908-ban múvezetövél 
nevezték ki. Az ev. Konvent tagja. Fe-i 
lesége: Kerling Teréz, nyolc gyermekük 
van.

DÖME KAROLY főiskolai főművezető 
• 1892-ben Vácott. Iskolái elvégzése után 
Balfra került, ahol mint fürdőgondnoki
1922- ig működött. Ekkor lépett a fő-i 
iskola szolgálatába, mint műszaki s. tiszt 
és 1933-ban főművezetővé nevezték ki.;
1919-ben részt vett az ellenforradalom
ban, miért bujdosnia kellett. Felesége: 
Lipp Magda.

DRESCHER JÓZSEF városi vízmű ve
zető gépész • 1889-ben Vízváron. A gép-( 
lakatos iparban felszabadulva, többszak-i, 
vizsgát tett és az országban és Ausztriá-i 
ban dolgozott. 1914-ben a mozgősítás-i 
kor bevonult a 4. vonat e.-hez és 30 
havi szóig, után szerelt le, 'mint örmes-i 
tér, a kor. vas. érdem k. tulajdonosa.'
1923- ban nevezték ki a városi vízművek
vezetőgépészévé. A KANSz tagja. Báty
jának fia: Lajos, a román fronton hősi; 
halát halt '

DROBNITS KAROLY fűszer- és ve
gyeskereskedő * 1892-ben Sopronban. Ke
reskedelmi érettségi után a budapesti 
Mercur banknál, mint hivatalnok műkő-' 
dött majd 1913-ban önkéntes! szolgálatra 
bevonult a 18-ik gy. ezreddel, amellyel 
a háború kitörésekor az orosz frontra 
került, ahol 1915-ben fogságba jutott.: 
Innen 1924-ben visszakerülve, mint zász-, 
lós az I. o. ezüst ívitézségi érem tulajk 
donosa szerelt le. Ekkor átvette Drob- 
nits Antal 1842-ben alapított üzletét az 
Eötvös-u. 7. sz. alatt, amelynek 1929- 
ben a Károly-magaslati-u. 12. alatt fió
kot nyitott. A füszerkereskedők csoport
jának ügyvezető elnöke, a kereskedők 
e. alelnöke, a kereskedők társulatának 
választmányi tagja.

DUGLADITS JANOS ny. igazgató 
tanító Kópházán 1866-ban • Középisko
láit Sopronban, tanítóképzőt Budapesten 
oklevelet 1890. nyer. Mint kántortanító 
Vas megyében kezdte pályáját, 1893-ban, 
kerül Szil községbe, Sopron megyébe,, 
szintén kántortanító minőségben, 1924- 
ben igazgató-tanítói kinevezést nyer. A 
háború alatt a hat tanerős iskolában 
a tanítást egyedül látta el. ,Volt községi 
képv. test. tag. Az iskolánkivüli ,népműve
lés vezetője, hosszú időn át a tűzoltó ze
nekart, levente egyesületnél is élénk sze
repet vitt

EGAN IMRE ny. főispán • Borostyán
kőn 1881-ben. Első hat gimnáziumot Dan- 
zigban, VII—VIII. Kassán végezte, 1900- 
ban tett érettségit. Egyéves önkéntes a 4’ 
tűzérezrednél Budapesten, ahol tiszti vizs
gát is tett, gazdasági akadémiát végzett 
Magyaróváron, oklevelet 1904-ben nyert. 
Az Aradmegyei Gazdasági egyesülethez 
kerül segédtitkámak, rövid időre majd 
küjföldi tanulmányútra metgy. Az ak
kori néppárt Vas-, Sopron és Moson. 
megyékben egy gazdasági egyesületei) 
szervez s ennek a titkári tisztségét töl
tötte be, 1905—1906-ban megnősül és az 
állam szolgálatába lép. Közben elvégzi 
jogi tanulmányait. Ekkor kerül Maros- 
vásárhelyre, ahol 1908—11—ig, mint a 
minisztérium székelyföldi kirendeltje mű
ködik. Ekkor egy évet ismét Francia-
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országban gazdasági tanulmányokkal tölt. 
Világkereskedelmet tanulmányozza. A 
nagyváradi min. kirend.-hez kerül, után 
segédtitkámak, 19914-ben bevonul a 9. 
huszárezredhez Marosvásárhelyre. A 
Szurmay hadtestnél parancsőrtiszt, 3 évig 
teljesít front szolgálatot az orosz fronton. 
Ezüst és bronz signumot kap. Önként 
a román frontra megy, ahol megbeteg
szik, a nagyváradi kórházba kerül, itt 
éri a forradalom, 1918 nov. szerel lej 
mint főhadnagy. '

Háború után Budapestre kerül a mi 
nisztériumba, mint korm. biztos-helyettes 
pestmegyei hatáskörrel.

Jásznagykunszolnok megyében lesz fő
ispán, majd Békés megyében. Nyuga-' 
lomba vonulása után ismét Franciaor-. 
szágba megy, onnan visszatérve Sop
ronban telepszik meg. Résztvett a nyug  ̂
magyarországi felkelésben.

EILMESS FRIGYES fűszer- és cse
megekereskedő * 1888-ban. Iskolái után 
a kereskedői szakmát tanulta ki, majd 
1918-ban Sopronban telepedett le, ahol
1920-ban önállósította maát. Üzlete 1932 
óta Mátyás király-u. 11. sz. alatt van. A 
háború alatt az orosz és oláh fronton 
harcolt, a II. o. ezüst ívit. é., szóig. é. 
tulajdonosa. Mint t.-helyettes szerelt le. 
Békében 11 éven keresztül továbbszsol- 
gáló altiszt volt. I

EISNER VILMOS vegyeskereskedő * 
1891-ben Nagymartonon. A kereskedel
mi szakiskolát 1908-ban végezte ésWie- 
nerneustadtban szabadult fel. Mint segéd 
Bécsben dolgozott. 1925-ben Ferenc Jó- 
zsef-tér 2. sz. alatt fűszer- és vegyes
kereskedést nyitott. 1912—1918-ig a 76-ik 
gy. ezrednél szolgált. Volt az .orosz, szerbi 
és oláh harctereken, megsebesült és mint 
első o. számvevő őrmester szerelt lej 
szóig, ezüst, koronás érdem k., bronz 
vit. é., seb. é., a kér. test. oki. t.

ELITE MOZGO. Cégtulajdonosok 
Hartmann Jakab és Keresztély. 1908-1 
ban a Hartmann-fivérek az Ikvahid 2i 
alatt megnyitották az első soproni moz
gót. Innen 1911-ben a Lackner-utcába 
költözött a mozi, ahol 1926-ig «Electro-y 
Bioscop» néven működött. Ekkor nagy 
áldozatkészséggel felépítették a Torna

utcában az «Elite mozgót», mely 460 
személyes befogadóképességű és a leg
modernebbül van felszerelve. Tulajdo
nosaik nagy körültekintéssel vezetik a 
mozgót, mely kitűnő filmjeivel vezet.

ENGLERT JÓZSEF fűszerkereskedő * 
1900-ban Rácsán. Középiskolákat Sop
ronban végzett, majd utána a kereskedői 
szakmában Keszthelyen 1917-ben szaba
dult fel. Ezután bevonult a 41-ik tábori 
ágyúsezredhez, mellyel az orosz fronton 
volt. A háború után a pemzeti hadsereg
ben 1928-ig szolgált és mint szakv. szerelt 
le. Keszthelyen lett először önálló 1928- 
ban, majd 1932-ben átvette Rosenberg 
Béla ötvös-utcai 5. sz. üzletét .és azt ve
zeti tovább. Felesége: Feigelstock Róza 
szakképzett fényképész. Keszthelyen ön
álló műterme volt.

Dr. ERNYEI JÁNOS főorvos * 1889-, 
ben Budapesten. Középskoláit Nyíregyhá
zán és Késmárkon, egyetemi tanulmá
nyait Kolozsvárott és Budapesten végezte,, 
ahol 1913-ban orvossá avatták. Pályáját 
Szabolcs vármegyében kezdte meg, majd 
ezredhez, később a dunai monitorok kór
házhajó parancsnoka lett. Az orosz, szerb 
én román harcokban vett részt s mint 
tartalékos főorvos szerelt le. Kitüntetései-.! 
koronás arany érdemk. a kardokkal, a 
vit. é. szalagján, II. o. ihadiékitm. vö- 
rösk. é. a kardokkal, seb. é. és Károly 
cs. k. Pályáját ezután Püspökladányon, 
majd Veszprémben mint körorvos, Pé
csett és Nyíregyházán folytatja, 1931-ben 
telepedett le Sopronban, ahol azóta ma- 
gánprakszist folytat. Foglalkozik az elek- 
troterápátiával, nagy előszeretettel a pszi- 
hoanalizissel, e téren több szakcikket’ is 
irt különféle orvosi szaklapokba. A 
Frankenburgi Irodalmi Kör, Kaszinój 
Emericana, öreg urak e. és n Kath. Kör 
választm., valamint a pszihoanalitikusok 
társaságnak tagja

ESZLER JÁNOS kádármester * 1866- 
ban az alsóausztriai Lampachban. 1881-. 
ben telepedett le Sopronban és itt ta
nulta apósánál a kádármesterséget. 1893- 
ban lett önálló, akkor vette áti apósa üz
letét. Jelenleg két fiával, Jánossal és Fe-. 
renccel vezeti a kádárműhelyt. Két fia 
végigküzdötte a világháborút.
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FODOR BÉLA postaszállító és autótuva-i 
rozó * 1900-ban Sopronban. A felső ipar- 
isk. elvégzése után a géptechnikai pá
lyára lépett és 1921-ben autófuvarozói 
vállalatot alapított. 1933 szept. havában 
vette át a postai szállítást. vl918-ban be
vonult a 33. nehéztűzér e.-hez, harcolt 
az olasz fronton és az összeomláskor,, 
mint e. é. önk. főtűzér szerelt le. A 
kommun után résztvett a rendcsinálás 
munkájában. Atyja volt v. th. biz. tag, 
a Hitelszöv. v. ig., a Győri Mezőgazd. 
Kamara r. tagja. 1933-ban halt még

FODOR 1GNÄCZ ÉS TSA, Brennbergi 
szénraktára. Alapíttatott 1800 körül. F 
Ignác által. A deg fokozatosan fejlö-v 
dőlt és ma már üzletköre három me-,' 
gyére terjed ki. A brennbergi szenet a 
cég tette ismertté, mint a ibányh r. t. első' 
képviselője.

FRÜHWIRTH KÁROLY GySEV. főfel
ügyelő * 1884 nov. 27-én Sopronban. 1903- 
ban tett érettségit, majd elvégezte a bu
dapesti műegyetemet, ahol 1907-ben gé
pészmérnöki oklevelet nyert. Pályáját 
a MÁV-nál kezdte el, majd 1910-ben a 
Kov. mint mérnök lépett be, ahonnan
1921-ben a megszállás miatt kellett el
mennie. Innen a Déli-vasúthoz került, 
majd 1926-ban a GySEV-hez Sopron
ba mint főfelügyelő és mííhelyfőnök. 
A polgári hadiérem tulajdonosa, a 
GySEV sportegyesület és cserkészcsapat 
elnöke. A mérnök egyesületben több fel
olvasást tartott.

FÜREDI OSZKÁR oki. építészmémöfc. 
Építési irodáját 1918-ban nyitotta meg 
Sopronban. Ezt megelőzően a háború 
alatt a koronázási dombemléket első Li- 
pót király koronázási emlékére tervezte.! 
Nagyobb soproni építkezései: Pócsidom
bi városi kiscsalád báztelek, soproni 
Haas-szövőgyár új posztótelepe, festődé- 
je, és 30 lakásból álló munkásháztelepe, 
valamint az igazgatósági épület. A lő
szergyár új kazánháza, Trebits-féle se
lyemgyár, Győri-úti városi bérházak. Ma
darász-féle selyemgyár alaptervei, zsidó 
polgári otthon, Gergely-villa, Drobnits- 
épület, Betelheim családi ház, Brenn
bergi templom és nyugdíjotthon, Ka

roly-hegyi kilátó, a vármegyeház restau
rálása, Petőházán a Söller-féle kastély, 
Pesterzsébeten két iskola, Győrött a szín
ház pályaterve, valamint a Rába vasbe
ton hídja. Több pályázat nyertese, így a 
zágrábin intemacionális klinika pályázat, 
a kaposvári gimnázium és a soproni 
ev. kollégium, kath. templom és iskola. 
0  készítette a Lövér-uszoda és a zene 
pavilion tervezetét és kivitelezését is. Az
1930- as nemzetközi építészeti kongresszus 
brüsszeli kiállításán dicsérő elisme
rést nyert.

FÜRST és ROSENBERGER rőfös és 
divatárúkereskedése. 1890 aug. havában 
alapíttatott F. Zsigmond és R. Henrik 
által. Azóta állandóan fejlődik. 1920-ban 
ifj. R. József lépett a cégtagok sorába 
és 1929-ben a F. Zsigmond visszavonult 
az üzlettől. A Várkerület 111. sz. alatti: 
cég üzletköre nemcsak a városra, ha
nem a megyére és Vasmegyére is kiter
jed. Nagy és megbízható árúraktára és 
régi hírneve a vezetőcégek sorába emelte 
már régóta.

FARKAS ISTVÁN dr. városi tanácsos,, 
a népjóléti ügyosztály vezetője. Kősze
gen * 1885-ben. Középiskoláit Sopronban, 
a bencések gimnáziumában végezte el. 
Érettségi után a Pázmány ,péter-tudo- 
mány egyetemre iratkozott be és ott sze
rezte meg a doktorátust. 1909-től 1911- 
ig Sopronvármegye szolgálatában állott 
mint tb. aljegyző, majd 1911-ben a sop
roni rendőrkapitányság bűnügyi osztályá
nak lett a vezetője és ebben az állásban 
főkapitányi ranggal működött. 1919-ben 
lett városi tanácsos és a népjóléti osz
tály vezetője. A kommun alatt ^Farkas Ist
ván dr. tb. főkapitány a rendőrség veze
tője lett, A Heimler Károly dr. elmozdí
tásával ő került a rendőrség élére. Ké
nyes és rendkívül nehéz helyzete volt.: 
A vörös diktatúra politikai szolgálatába 
akarta állítani a soproni rendőrséget s' 
hogy ez nem sikerült, nagy érdeme van 
abban.

FEILER JÓZSEF vegyeskereskedő * 
1908-ban Szombathelyen. Középiskolákat 
Sopronban végzett, majd a gépszerelői 
szakmában 1925-ben szabadult fel. Mint 
segéd Jugoszláviában dolgozott, majd
1931- ben átvette bátyja. Feiler Tamás'
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által alapított Vadász-u. 7. sz. alatti üz  ̂
letét, melyet azóta vezet és fejleszt. Fe
lesége; Buhhast Zsuzsánna. Két fia van.

Kőmáli FLANDORFFER IGNÁC or
szággyűlési képviselő, földbirtokos * 
1878-ban Sopronban. Itt végezte el közép
iskoláit és azután a gazdasági pályára 
lépett és a magyaróvári gazdasági aka
démián nyert oklevelet. Oklevelének meg
szerzése után 1900-ban államszolgálatba 
lépett az állami ménesbirtokoknál, majd 
1907-ben Zalavármegyében gazdasági fel
ügyelő lett. Ebben az állásban 16 éven 
át- volt a vármegyei gazdasági felügyelő
ség vezetője. 1923-ban nyugdíjba ment 
és gyertyánospusztai gazdaságában gaz
dálkodott. A világháborúban huszárfő
hadnagyi rangban vonult be. Przemys-) 
linél fogságba esett és csak 1918-ban jött 
haza. Mint százados szerelt le. TagjW 
Sopronvármegye th. biz. és kisgyülésé- 
nek. A kormányző gazdasági főtanácsossá 
nevezte ki. Igazgató választmányi tagja 
a Sopronmegyei Gazd. Egyesületnek,! 
nagyura a soproni Emericana konvent-i 
jének és tagja a megye valamonnyi na
gyobb gazdasági és kulturális egyesület- - 
nek. A csepregi választókerületben kétj 
Ízben választották meg országgyűlési. 
képviselőnek. j

GALLUS SÁNDOR dr. kir. közjegyző. 
Ősrégi soproni patrícius családból szár
mazik. Neje: Lenek Ilona szintén a régi 
Lenck-családból. Atyja is soproni köz
jegyző volt. 1870 december 31-én Sop-. 
ronban *. A bencés gimnázium elvégzése 
után a budapesti egyetem jogi fakul
tására iratkozott be és a doktorátust 
megszerezve, 1896 december 9-én ügy-, 
védi vizsgát tett. Ekkor Rupp Zsigmondi 
budapesti kamarai elnök mellett telje
sített titkári szolgálatot 1900-ig Buda
pesten s csak azután jött haza szülő
városába, ahol egyideig Geiszler József 
közjegyző helyettesi tisztjét töltötte be.i 
1904 novemher 2-án nevezték ki sop
roni kir. közjegyzővé, úgyhogy 1929-ben 
már megünnepelte negjedszázados köz
jegyzői tevékenységének jubileumát. Tag
ja a városi törvényhatósági bizottság
nak, választmányi tagja a közjegyzőii

kamarának, tiszteletbeli tagja a Soproni 
Jótékony Nőegyletnek stb. 1928-ban m. 
kir. kormányfőtanácsossá nevezték k;.

GALATIK MÁTYÁS női fodrászmes
ter * 1878-ban Temesszentandráson. Szak
májában 1894-ben Bécsben szabadult fel, 
majd három évig női fodrászati szakis
kolát végzett és 1903-ban önállósítottál 
magát Sopronban. Előbb a Kossuth-úton, 
majd 1913 óta a Széchenyí-téren ve
zeti speciális női fodrászati szalonját 
és illatszertárát. A háború alatt a 13-ik h. 
gy. ezreddel a montenegrói és Albán 
fronton az összeomlásig, mint tizedes .tel
jesített szolgálatot. 1907 óta a városi 
törvh. b. tagja, a fodrász ,e. elnöke, jelen
leg diszelnöke, az ipartestület elöljárója, 
a Kath. Kör és Kaszinó tagja. Bécsben 
több nemzetközi fésülőversenyen első és 
második díjat nyert.

GÁRDONYI ISTV.ÁN hirlapiró *1911- 
ben a Gömör megyei Putnokon. Közép
iskoláit Zalaegerszegen végezte. Újságírói 
pályáját a Zalaegerszegen megjelenő «Za- 
lamegyei Ujság»-nál kezdte, majd egy 
éídg a «Sopronvármegyé»-nél dolgozott., 
1933 óta a «Soproni Hírlap» belső mun
katársa. Újságírói működése mellett szép- 
irodalommal is foglalkozik. Több novel
lája jelent meg különböző lapokban.

Rábapordányi GÉVAY-WOLFF LAJOS, 
Sopronvármegye alispánja * 1870 szep
tember 25-én Rábapordányban, ahol édes
atyja az Esterházy hercegi uradalom bér
letének volt tiszttartója. Középiskoláit' 
Győrben, jogi tanulmányait a győri jog
akadémián és a budapesti egyetemen, 
végezte. Ezután 1891-ben vármegyéje 
szolgálatába lépett. 1892-ben Kismarton
ban választották meg szolgabirónak, 1897- 
ben pedig, mint főszolgabíró került la 
járás élére, melyet mintaszerűen veze
tett 1920-ig. Már itt kitűnt nagyszerű 
szervező és alkotó képességével, mely 
szinte predesztinálta Gévay-Wolff Lajost 
a háborús és forradalmi iválságoktóll 
megviselt, lerongj'olódott és megcsonkí
tott vármegye élére. 1920 óta alispán és 
ez az idő a rend és konszolidáció és; 
az építőmunka történelmi ideje volt. A 
vesztett háború és forradalmak lelki 6ú 
gazdasági rengései és rázkódtatásai ai
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vármegye közigazgatását is erősen meg
viselték.

Úgyszólván a semmiből előteremtett 
és évről-évre s z ív ó s  következetességgel 
előbbre vitte grandiózus útépítési ter
vezettel a megye út- és vhidhálózatát, s 
szinte tökéletességre fejlesztette. Nagyi 
szerepe van még az építkezések fedeze-i 
teinek előteremtése körül és neki kön 
szönLjíő számos járási székház, községi 
'..ultúrház és a vármegyeház nagyszabásúi 
restaurációja. Működése egyik legértéke-, 
sebb kultúrmunkája a vármegye ősi lê  
vállárának rendbehozatala. Neki köszön
hető emellett a népszavazás előtti napK)k-| 
han a várost fenyegető megszállás ve
szedelme elől a megyei levéltár iratn 
tárának a megmentése. Emellett nagy 
szerepe van az iskolánkivüli népműve
lési ügy sopronmegyei fellendülésében ési 
annak országos viszonylatban is elsői 
helyre emelésének. Ugyancsak nagy párt
fogója a levente-intézménynek és a tűn 
dővész elleni küzdelemnek. i

GOLDSCHMIED SÁNDOR nyomdatu- 
lajdonos * 1894-ben Szárföldön. Közép-i 
iskolái után a nyomdaiparban szabadult 
fel és mint segéd Győrött, Wienben éa 
Berlinben fejlesztette szaktudását. 1925- 
ben vette át mai nyomdáját, mely azelőtt 
Corvina rt. néven működött. Nyomdá
ját azóta fokozatosan *ejlesztette és ní
vóját emelte. Résztvet. az ipartestületi 
által 1932-ben rendezett kiállításon.

GRAF SAMU, a soproni evang. népis
kola igazgatója. * 1879-ben. A tanítóképző 
elvégzése után Kolozsvárra ment taní
tónak és ott öt évig tanított. Itt felhasz
nálva az alkalmat, az egyetemen dr. 
Schneller István pedagógiai és Böhm' 
Károly filozófiai előadásait hallgatta. 
Majd Jénába ment pedagógiai tanfolyam
ra. 1904-ben a soproni evang. egyház- 
község megválasztotta iskolájához taní
tónak, 1924-ben a soproni evang. nép
iskolák igazgatója lett és ezt a hivatást 
tölti be ma is nagy szaktudással és pél
dás eredményekkel. Az ő érdeme nagy
részben a 21 tanítói állás megszervezése 
és most van folyamatban a 22. és 23. ál
lások megszervezése is. Egyháza kebe
lében többféle funkciót tölt be. E/nöke a 
soproni felső evang. egyházmegyei tanító

egyesületnek, alelnöke a sopronvármegyei 
általános tanítóegyesületnek, egyházme
gyei világi aljegyző, az egyházkerületi 
törvényszék tagja, valamint az egyház- 
kerület és egyházmegye tanügyi bizott
ságának,, az egyházközség tanácsának és 
az egyházmegyei iskolavizsgálóbizottság
nak tagja. Alelnöke a Dunántúli Turista 
Egyesületnek, amelynek érdekében hosz- 
szú időn át nagy munkásságot fejtett ki. 
A városi múzeum tb. őre, a városszépítö 
eg3'esület választmányimányi tagja éy 
minden kultúrális és humánus egyesület
nek is rendes számottevő tagja. Érde
kes néprajzi dolgozatai bel- és külföldi 
lapokban jelentek meg. A népnevelés te
rén elért eredményeiért a Magy. Tud. 
Akadémia Wodiáner-díjával tüntették ki.

GRAFL MIHÁLY gazdálkodó * 1899- 
ben Sopronban régi gazdálkodói család
ból. Gazdálkodással foglalkozik saját bir
tokán. A világháborúban a tüzéreknél laz 
orosz és olasz fronton szolgált és olasz! 
hadifogságban is volt. A bronz vit. é. és 
a Károly cs. k. tulajdonosa. A magyaror-i 
szági német művelődési e. alelnöke, a 
városi törvh. b. választott tagja. A dalos 
e. működő tagja.

GRUBER A. UTÓDA PRINKE JENŐ 
üveg- és porcellánkereskedő és üvege
zés iváll. Alapíttatott 1846-ban a mai 
cégt. anyai nagyatyja által. 1928-tól áll a 
jelenlegi cégt. kezében, aki 1876-ban Sop
ronban *. Középiskoláit itt, gazdasági 
iskolát Horvátországban és Halleben a 
gazd. egyetemen, ahol oklevelet nyertj 
végezte. Közben egy évet Franciaország
ban töltött, 1899-ben hazajött és atyja bir-i 
tokán és bérgazdaságában működött. 
1928-ban vette át a régi, jóhírű cég veze
tését, melyet azóta még jobban fellení 
dített. A cég több kiállításon díjakat 
nyert.

GRUBER JÁNOS penziótulajdonos *> 
1884-ben Középpályán. Középiskoláit Sop
ronban és Szegeden végezte, 1910-beni 
mint csemegekereskedő Sopronban ön
állósította magát és üzletét 1930-ig ve
zette. 1931-ben alakította át a Gruber- 
penziót, amelyet bérbeadott. A világhá
borúban az orosz és román frontokon a 
76-ik gy. ezred kötelékében harcolt és 
megsebesült. A városi törvh. b. tagja,
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jelenleg gyümölcstermeléssel foglalkozik.,
GRÜNZEISZ FERENC városi alkalma

zott * 1888-ban Sopronban, ahol atyja 
40 évig állott a város szolgálatában s 
annak örökébe 1910-ben lépett. A hábo  ̂
rú kitörésekor bevonult a 76-ik gy. ez-̂  
redhez és az orosz fronton megiebesűlt, 
majd újból kivezényelték a harctérre,! 
ahol ismét megsehesült. Ezután felgyó
gyulva a város által felmentették. RészG 
vesz a város minden hazafias megmoz
dulásában.

GYENESE LAJOS, a Rókalyuk vendég
lő tulajdonosa • 1905-ben Pusztaszent- 
péleren. A vendéglősipart a szülői ház
nál tanulta ki és szaktudását az ország 
különböző helyein gyarapította. 1933 ok- 
tóherétől vezeti a «Rókalyuk» nevű köz
kedvelt vendéglőt.

H
HACKSTOCK KAROLY vaskereskedő* 

Agfalván 1856-ban. Iskoláit elvégezve be
vonult a honvédséghez, majd amidőn! 
leszerelt, a Trinkl és Társa cégnél vál
lalt állást és ott működött 43 esztendeig! 
Később üzletvezető tett. Trinkl I-tól 
1895-ben átvette a Trinkl-féle üzletet. 
Mai üzletét 1908-ban nyitotta meg és! 
csakhamar forgalmas, virágzó üzletté tet
te, amelynek jó hírét, szolidságát nem-í 
csak Sopronban, hanem környékén is 
jól ismerik. Preshitériumi tag, Agfalván 
templomfelügyelő. A Városszépítő Egye
sület tagja. Két fia: Vilmos és Károly 
1929 óta a cég beltagjai.

néhai simonyi HAJAS ANTAL alispán 
1852-ben Kisgeresden *. Iskoláit Pozsony
ban és Pápán végezte. Az ügyvédi diplo
ma elnyerése után négy évig ügyvédi 
gyakorlatot folytat, utána lép megyei szol
gálatba, mint árvsz. ülnök, majd árva
széki elnök. 1906-ban alispán, 1919-Sg 
tölti be ezt a tisztséget, amikor nyuga
lomba vonul. 1929-ben halt meg. HL. 
Vaskoronarend lovagja és az I. o. pol
gári érdemkereszt lovagja. Résztvett a 
boszniai hadjáratokban, ahol ki lett tün
tetve.

HAJGATÖ JANOS villanytelepi fősze
relő • 1897 jül. 31-én Szombathelyen., 
Négy középiskola elvégzése után az elek- 
trótechnikai pályára lépett és több szak

tanfolyamot végzett. 1915 okt. 15-én be
vonult a 83-ik gy. e.-hez, majd saját ké
relmére a repülőkhöz osztották be. 30 
havi frontszolgálatot teljesített az orosz, 
oláh és olasz frontokon. Elsők között 
résztvett a nemzeti hadseregben és 1921- 
ben, mint szakv. szerelt le. vA szóig. é,,d. 
k. tulajdonosa. 1927 máj. 23-án lépett 
a városi villanytelep szolgálatába és köz
reműködött az átépítésnél.

néhai hilibí HALLER JÓZSEF hercegi 
urad. jószágkormányzó, udvari tanácsos, 
Fraknón 1849-ben *. Középiskoláit Vas- 
és Sopronmegyében, a jogot Budapesten 
végezte. Előbb mint ügyvéd dolgozott 
Eszterházán és Kapuvárott. 1894-ben Kis
martonban az urad. szolgálatába lép; 
mint urad. igazgató. 1906-ban uradalmi 
kormányzó, 1908-ban kilépett a hercegi 
szolgálatból, 1917-ben Sopronban halt 
meg. Sokat dolgozott a kismartoni vasút 
kiépítésén és az ottani villanyvilágítás 
létesítésén.

HALVAX IMRE vendéglős és gépke
reskedő * 1898 okt. 6-án Vágódon. Ke
reskedelmi érettségit Sopronban tett. 
majd 1916 áprilisában előbb a 76-osj 
majd a 19-ik és 48-ik gy. ezredeknél az 
orosz fronton teljesített szolgálatot ési 
1918 nov. 23-án mint t . ,hadnagy a II. o. 
ezüst és bronz vitézség! érmek. Károly 
cs. k. és a háborús emlékérem tulajdono
sa szerelt le. Ezután kitanulta a vendég
lős ipart, majd később gépkereskedéssel 
és bércsépléssel kezdett foglalkozni. A 
városi törvh. b. választott tagja, a Du
nántúli Turista Egyesület, SFAC és ai 
vasúti lövész e. tagja. 1933 okt. 16-án; 
mint a megye és a város legjobb lövésze 
megnyerte Papp Kálmán prelátus által 
adományozott ezüst cigarettatárcát.

HAMAR LÁSZLÓ oki. mérnök, szállít
mányozási és vámkezelési iroda cégtulaj
donosa. Skarahon * 1897-ben. Ott vé
gezte középiskoláit is, ahol 1915-ben érett
ségit tett. Majd a soproni 3ánya- és Er
dőmérnöki Főiskolán 1924-ben mérnöki 
diplomát kapott. Mint főiskolai hallgató 
az azóta megszűnt Allatvásárpénztámál 
volt mint cégvezető, mikor az már nem 
működött, önálló export-irodát nyitott és 
azt vezeti ma is. A világháborúba mint 
egészen fiatal ember vonult be és csak
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29 hónapi harctéri szolgálat után került 
haza. A 31-ik honv. gy. ezred keretében! 
az orosz és olasz fronton harcolt ési 
hősies magatartásáért több kitüntetést ka
pott: az I. o. ezüst érmet, kétszer a IL 
o. ezüst érmet és bronz érmet, a Kán 
roly cs. keresztet és sebesülési érmet. 
1918-ban mint t. hadnagy szerelt le.

HAMBACH JÁNOS városi törvh. b. 
tag * 1865-ben Sopronban. A mészáros
mesterséget édesatyjánál, néhai Ham
bach Nándornál tanulta ki és 1892-ben 
lett önálló. A 100 év óta fennálló családi] 
üzletet 1929 márc. 1-ig vezette. Három 
évtizede tagja a városi törvényh. b-nak, a 
kereskedelmi és iparkamarának 20 évig 
bel-, jelenleg levelező tagja, a kath. kon-i 
vent és iskolaszék régi tagja. Fia, végig 
harcolta a háborút, egy évig olasz hadi-̂  
fogságban volt, majd 1929-ben meghalt.

HANZMANN KAROLY evang lelkész, 
Sopronban * 1884-ben. A helybeli ev, 
líceumban érettségizett, s ugyancsak 
Sopronban hallgatott három évet a teol. 
főiskolán. Azután Németországban, á 
halle-wittenbergi egyetemen folytatta teo
lógiai tanulmányait. 1907-ben szentelte 
pappá Gyurátz Ferenc püspök Szombat-) 
helyen. Először a vasmegyei Répcelakon 
káplánkodott egy évig, majd a tolname
gyei Varsád nagyközségbe küldte 1908 
őszén püspöke, ahol néhány havi kápláni 
és adminisztrátori szolgálat után rendes 
lelkésszé választották meg. Népének jó 
s rossz napokban lelkes gondozója volt 
mindenkor, aki tollal is szolgálja egyhá
zát, s a nagykiterjedésű tolna-baranya- 
somogyi egyházmegye gyámintézetének, 
éveken át pénztárosa, úgyszintén az egy
házmegyei pénzügyi bizottságnak elnöki 
tisztét is viselte. 1920 május 1-én egy
hangú választás alapján, rajongva sze
retett szülővárosának lett lelkésze. Elnö
ke a helyi gyámintézetnek, és az ifjú
sági egyesületnek, választott tagja több 
egyházmegyei, egyházkerületi és egyete
mes evang. egyházi bizottságnak, ügyvi
vője az egyházmegyei lelkészi gyámoldá- 
nak, főszámvevöje a dunántúli evang.- 
egyházkerületnek, elnöke az egyházkerü
leti népiskolai bizottságnak, jegyzője az 
egyházkerületi gyámintézetnek és előadó

ja az evang. egyetemes egyházi adóalap
nak. !

HARTNER TERÉZ ÉS TESTVÉREI ké
ményseprőmesterek. 1748-ban került a 
jog birtokába a család Láng Keresztély 
néven. 1773-ban leányágon Necsy Péter
re, majd 1825-ben Hartner Józsefre szál-, 
lőtt az engedély. 1852-ben idősebb fia 
kapta a jogot, jelenleg unokái a jogbir
tokosok. Üzletvezető: ifj. SchusterichRe
zső dédunoka. A család mindenkor ki
vette részét a jótékon5’ságból és a köz
életből.

HASENÖHRL FERENC téglagyáros. A 
gyár kb. 100 éve áll fenn jelenlegi he
lyén. 1854-ben épült és 1890 óta a Ha- 
senöhrl-család birtokában áll. Átlag 200 
embert foglalkoztat. Gyárt: falitéglát, mo-' 
dern üreges téglát, tetőcserepet, alag- 
csövet stb. Tulajdonosa: H. Ferenc 1873- 
ban Sopronban *. Középiskolái után édes
atyja mellett a téglagyárban működött. A 
háborúban a 76-ik gy. e.-ben harcolt. Fia: 
ifj H. Ferenc 1903-ban Sopronban *. Ke
reskedelmi érettségit 1920-ban tett, azóta 
a gyár vezetésében működik.

HAUER LAJOS vegyeskereskedő * 1901- 
ben Sopronban. Négy középiskola elvég
zése után 1926-ban szabadult fel szak
májában, s mint -segéd is a köztisztvi
selőknél dolgozott. 1933-ban saját ere
jéből önállósította magát és azóta vezeti 
Ujteleki-utca 6. sz. alatti üzletét. A ke
reskedők e. tagja.

HAUER NÁNDOR fű szer kereskedő * 
1899-ben Sopronban. Iskolái után atyja 
mellett gazdálkodással foglalkozott. 1917- 
ben bevonult a 18-ik gy. ezredhez és a 
román és francia frontokon harcolt. 1924- 
ben a Flandorffér-utca 29. sz. alatti fű
szerkereskedést megvette és azóta ő ve
zeti az üzletet. A keresk. e. tagja.

néhai HAUPT JÓZSEF templomi kegy
szerkészítő 1848-ban Sopronban *. Is
kolai tanulmányait is itt végezte. Nagy
apja óta a család ezzel az iparral foglal
kozik. ö maga édesapjától tanulta a 
mesterségét. Pályáján kiválót produkált.' 
A templomok Sopronban még ma is az 
ő általa készített kegyszereket használ
ják. 1878-ban nősül. Felesége: Pauko- 
vich Anna. Több díjat és elismerő okle-
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velel nyer, köztük a milléniumi kiállítá-i 
son. 1910-ben halt meg.

HARS György építészmérnök * 1898-' 
ben Rogyoszlón. Középiskoláit Baján, 
egyetemi tanulmányait Budapesten vé
gezte, ahol 1920-ban mérnöki oklevelet 
nyert. Pályáját Eszterházán a herceg Es
terházy hithizománynál mint uradalmi 
építészmérnök kezdte meg, majd 1926- 
ban Sopronban önálló építési irodát nyi-' 
tott. Nagyobb építkezései: Deák-téri her
cegi ház, református templom és pap
iak, Erzséhet-utcai társasház, Sotex, Szt. 
Imre Kollégium kivitelezése, a Kuruc
dombi iskola és Sopron új büszkesége: 
a Lövér-szálló. Kapuvárott a hercegi hus- 
árúgyárat, az apácazárdát és a kórházat 
építette. 1916-ban bevonult a 8-ik h.! 
huszárezredhez, amellyel az orosz fron  ̂
ton harcolt. Tartalékos hadnagy, a II. 
o. ezüst, bronz vitézség! érmek és a Ká
roly cs. k. tulajdonosa.

Vitéz HAZY JENŐ dr. városi főlevél-, 
táros. A pozsonymegyei Vásárut község
ben * 1892 április 16-án. ,Pozsonyban 
érettségizett 1910-ben, majd elvégezte a 
budapesti Pázmány Péter Tudomány e-i 
gyetem bölcsészet szakát és 1917-ben 
megszerezte a doktorátust. A világháború 
alatt katonai szolgálatot teljesített a 94- 
es, végül a 82-es közös gy. ezrednél,; 
megjárta az orosz és a vTomán harcteret.; 
Kétszer megsehesült. Rokkant. Vitéz ma
gatartásáért az arany vit. é., a kardos 
Signum Laudissal, a német vask., a seb., 
é. és a Károly cs. ,k.-el tüntették ki, 1922- 
ben pedig vitézzé avatták. Közben 1917- 
ben Sopron város levéltára élére állí
tották, mely minőségben nemcsak a fel
becsülhetetlen értékű oklevél anyagot 
rendezte a modern tudományos követel
ményeknek megfelelően. Történelmi köz
leményei úgyszólván minden számotte
vőbb magyar szakorgánumban napvilágot 
láttak és a helyi sajtóban is gyakran je
lentek meg Sopron múltjával foglalkozó: 
cikkei. «XVI. századbeli magyar leve
lek» címmel önálló munkája jelent meg. 
Egyik általa felfedezett magyar nyelv
emléket a Magyar Tudományos Akadémia 
is bemutatott. Igazgató-választmányi tag
ja a Magyar Történelmi Társulatnak stb.

HEIMLER KAROLY dr. városi főjegy

ző, árvaszéki elnök. Sopronban * 1887-, 
ben. Középiskoláit a soproni ev. liceum- 
ban, egyetemi tanulmányait a pozsonyi 
s budapesti és kolozsvári egyetemeken 
végezte, ahol jogi doktorátust is szerzett. 
Előbb ügyvédi pályára készült, később 
a rendőrséghez jött s inikojr ,a soproni vá
rosi rendőrség átszervezése megindult, 
egész fiatalon ő lett 1908-tól kezdvfc, 
mint főkapitány, a soproni rendörfőka- 
piítányság vezetője. 1918-ban érdemei el
ismeréséül a II. o. polgári érdemkereszt
tel tüntették ki. Mikor a kommunisták 
Sopront is megszállották, a direktórium 
első ténykedése az volt, hogy elmozdí
totta Heimlert állásából. 1925-ben lelt 
városi főjegyző, mely állásában két mun
kakört tölt be, mert az árvaszéknek is 
elnöke. Rendkívül érdeklődéssel és tel
jes munkaerejével karolta fel a Város
szépítő Egyesület ügyeit, amelynél az el
nöki tisztséget tölti be.

HERN JANOS ny. bányatisztviselő * 
1867 márc. 10-én Lauterbachon. Kato
nai szolgálatot 1880-tól 1891-ig őrmes
teri rangban teljesített, majd a brenn- 
bergi bánya szolgálatába lépett. 1916- 
ban nevezték ki számfejtőnek, 1919-ben 
pénztárossá és 1933-ban vonult nyuga
lomba. Az énekkar megszervezője és an
nak karmestere, az rk. hitközség pénz
tárosa. Négy gyermeke van. Vilmos fia 
Délamerikában igazgató. 43 évi szolgá
latáért a Signum Laudis kitüntetést kap
ta a kormányzótól.

id. HESZ ZSIGMOND magánzó. 1863- 
ban Lakompakon *. Fiatal korában, mint 
kereskedő működött. 20 éve; korában ön
önállósította magát és 41 évig vezette üz. 
letét. Volt törvh. biz. tag és hitközségi 
elöljáró. Felesége: Kaufmann Rozália.

HESZLER SAMUEL ny. fegyintézeti. 
evang. lelkész. * Modor község, Pozsony 
megye. 1857. Modorban végzi el a pol
gári iskolát, egy évet Sopronban, a VI., 
VII. és VIII. osztályt Pozsonyban végzi, 
1877. tett érettségit. Teológiai főiskolát 
Pozsonyban és Halle an der Saal-ban 
végzi. Utána 1880—1881. egy éves ön
kéntes az 52. gy. ezred kötelékében. 1878. 
boszniai okkupációban is résztvett. Ka
tonai szolgálata után tartalékos katonai 
lelkésznek lett kinevezve. Papi pályáját
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a soproni ev. gyülekezetnél kezdi, inneni 
1884. Ferenchalomra, Torontálmegyébe 
kerül, 1886. a kőhidai fegyházhoz lett 
lelkésznek kinevezve, ahol negyvenkét 
éven át teljesíti nehéz szolgálatát, 1928.. 
nov. 1. vonul nyugalomba és ma a sze-i 
gényügyek felkaroló ja az ev. gyülekezet 
keretén belül.

HlRSCHL JENŐ férfi, fiú, gyermekru
ha és kalapárúház. Cégt. özv. Hirschl Je- 
nőné. Alapíttatott 1919-ben. Azóta fokoza
tosan fejlődik és üzletköre az egész me-i 
gyére kiterjed. Az alapító 1931-ben halt 
meg, azóta özvegye vezeti és fejleszti 
a céget.

Vitéz HÖFALVI JÁNOS szikvizgyáros 
* 1888 Sopron. Iskolái elvégzése után 
gazdálkodással foglalkozott, majd 1909- 
ben a 76 gy. e.-hez bevonult és 3 évig 
szolgált. 1914-ben ismét bevonult és 3 
Ízben az orosz fronton, majd az olasz 
harctéren küzdött. Három Ízben meg
sebesült. 1917 szept. 16-án őrmesteri 
rangban leszerelt. Kitüntetései: 1. és II. o. 
ezüst vit. é., bronz érdem érem. Károly 
cs. k., 3 sá\_s seb. érem, háborús em
léké.. 1922 jún. 20-án vitézzé avatták. A 
városi törvh. biz. választott tagja, a kis- 
gyülés, gazdasági, esküdt, erdész biz. t. 
dec. 18-án szódavizgyárat alapított.

HOFFMANN SÁNDOR textilárúkeres- 
kedő * 1907-ben Csornán. Iskolái után a 
kereskedésben atyjánál, kinek megye- 
szerte híres csornai Nagy árúháza van,̂  
szabadult fel. Kellő szakismerettel ren
delkezve 1934-ben nyitotta meg a Vár
kerület 18. sz. alatti textilárúházát. Min-i 
den igyekezetével arra törekszik, hogy 
kiérdemelje a soproni közönség támo-i 
gatását.

HoFFMANN LAJOS Máv. állomáselől- 
járó * 1884-ben Nagyigmándon. Közép
iskoláit Budapesten végezte, ezután a déli 
vasút, majd később a Máv. szolgálatában 
működött. Nagykanizsán, Szombathelyen; 
Savanyukuton, Szlavóniában, Márcfalván 
és 1919 óta Sopronban teljesít szolgá-* 
latot. A városi törvh. biz. .választott tag
ja, a Credo titkára és jegyzője, a Kathí 
Konvent volt tagja. i

HOLL JENŐ dr., a Győr-Sopron-Eben- 
furti Vasút üzletigazgatója m. kir. kor-i

mányfőtanácsos, Kecskeméten • 1885-benj 
Középiskolai tanulmányait Budapesten a 
piaristáknál végezte, azután a kolozsvári 
tud. egyetemre iratkozott be és ott is fe
jezte be egvetemi tanulmányait. 1907-ben 
avatták doktorrá. Közben elvégezte a ke
reskedelmi akadémiát is. A kolozsvári 
«Egyetemi Kör«-nek mint harmadéves jog
hallgató elnöke volt. Vasutas pályáját a 
Máv. igazgatóságánál kezdte, ahol mint 
igazgatósági előadó hamarosan felügyelő 
lett. Hosszabb ideig volt főszerkesztője 
a «Vasúti és Közlekedési Közlöny» cí
mű szaklapnak, amely állásától 1924-ben 
vált meg. 1924 óta van iSopronban, mint 
a Gy. S. E. V. helyi üzletigazgatóságának 
vezetője és ez idő alatt sok üdvös re
formot valósított meg hatáskörében. Se
gítő tagja a helybeli társadalmi, kultú-i 
ráUs és szociális egyesületeknek. 1934- 
ben érdemeiért a m. kir. kormányfö-i 
tanácsosi címet nyerte.

HOLZER ZSIGMOND szabómester • 
1886-ban Szentmártonban. Polgárit Kis
martonban végzett, a szabóipai-ban Bécs-i 
ben szabadult fel 1904-ben. Mint se-i 
géd Bécsben, Berlinben, Párizsban fej
lesztette szaktudását. 1911-ben önállósí
totta magát Sopronban s azóta vezeti sza
bóműhelyét, amely a város legelső cégei 
közé tartozik. 1915-ben bevonult a 18- 
ik h. gy. ezredhez és .az orosz és román 
fronton 36 hónapi szolgálatot teljesített. 
Mint szakv. szerelt le. A Károly cs. k.̂  
vasérem k., bronz vitézség! érem és a 
hadosztályparancsnokság elismerő okleve
lének tulajdonosa. Az ipartestület ésizn  
hitközség elöljáró tagja és a várm. törvh.] 
b. tagja.

HORVÁTH ANTAL vegyeskereskedő * 
1872-ben Vámoscsaládon. A kereskedői 
szakmát kitanulva, abban felszabadult. 
Sopronban 1928 óta gróf Tisza István-Uj 
35. alatt vezeti üzletét. Felesége: Pékj
RozáUa. Hét gyermekük van.

HORVÁTH ANTAL cipészmester * 
1875-ben Gyalókán. A cipészmesterségben 
1894-ben Szakonyban szabadult fel, majd 
10 évig mint segéd dolgozott Sopronban 
és 1904-ben önállósította magát. A háborúi 
alatt a 18-ik gy. ezred cipészműhelyét 
vezette, mint tizedes szerelt le. Az ipár-
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testület elöljárója, a tanonc- és mester- 
vizsgáztató bizottság elnöke, a Kath. Kör 
tagja.

HORVÁTH FERENC cipészmester és 
bőrkereskedö * 1899-ben Salamonfán. Is
kolái elvégzése után Sopronban szaba
dult fel 1914-ben. 1917-ben bevonult a 
gróf Nádasdy 9-es huszárezredhez, majd 
1919 decemberében a soproni rendőr  ̂
ség kötelékébe lépett és ,1920-ban szerelt 
le. A Károly cs. k. tulajdonosa. 1920-banj 
Sopronban mint cipészmester önállósF 
tóttá magát, 1931-ben cipőfelsőrészkészi 
tő és bőrkereskedő üzletet nyitott és! 
azóta vezeti nagyforgalmú üzletét. 14— 
15 munkaerőt foglalkoztat állandóan és. 
műhelye a legnagyobb soproni cij>ész- 
műhely. 1925-ben a soproni kiállításom 
nagy ezüst érmet nyert, a magyar hél 
rendezéséért kormányzói emlékokíratot 
kapott

HORVÁTH GYULA az Országos Gyer
mekvédő Liga, Széchenyi Fiú Otthonának 
igazgatója * Szekszárd 1895. Iskoláit Szek- 
szárdon, tanítóképzőt Pécsen végzett, ok
levelet 1914 nyert. A háború alatt a 17. 
h. gy. e. szolgált. Pályáját különböző he
lyeken mint oktató és családfő működik, 
1931-ben az intézet alapításakor jön Sop
ronba családfői tanárnak, 1933 óta igaz
gatónak kinevezve.

j.!^ORVÁTH IMRE a Lövér-szálló bérlő
je * 1896-ban Bőben. Szakiskolát Szom-̂  
bathelyen és Récsben végzett, a vendég
lős iparban 1912-ben Szombathelyen sza
badult fel. Mint segéd Pozsonyban, Pécs
ben és Sopronban fejlesztette szaktudá
sát. 1918—1919-ig a Royal, 1922-ben az 
Erzsébet-kert, 1923-ban a Pannonia, és 
1928 óta a Gruber-penzió bérlője, 1934-' 
ben a várostól ő kapta bérbe a Lövér- 
szállót, szakértelme garantálja, hogy az 
új szálló jó kezeikben van. A vendéglősök 
ipartestületének választm. tagja. A 76-os 
gy. e.-del az orosz, román, szerb, albán 

\frontokon 37 és fél hónapi szolgálatot tel
jesített. Az I. és II. o. ezüst és bronz vit. 
é. és a Károly cs. k. tulajdonosa. 1917-ben 
mint szkv. szerelt le.

HORVÁTH JÓZSEF szabómester * 1867- 
ben Vádon. A szabóiparban 1883-ban Sár
váron szabadult fel. Segédéveit Sopron
ban, Récsben és Budapesten töltötte és

1895- ben önállósította magát Sopronban.
A városi törvh. b. tagja, az iparkamar- 
ntak 25 éve beltagja, az ipartestület és az 
iparosszöv. választm., a Kath. Kör, nem- 
zeU liga, Konvent, ÉME, kath. népszövets. 
stb. tagja. A soproni kamara kiáUításán 
aranyérmet nyert. 1933 óta nyugalomba 
vonult. I

HORVÁTH ISTVÁN főiskolai főműve
zető • 1889-ben Sopronban. A géplaka
tos és gépszerelői iparban szabadult fel 
és többhelyütt, így Récsben iis segédes- 
kedett. Ezután a GySEV-hez került, ahol 
1917-ig mint mozdonyvezető dolgo
zott. Ekkor a német hadi vasúthoz vo
nult be, majd leszerelése lután 5 évig a 
városi villamosműveknél volt gépész, 
1924-ben lépett át a főiskola kötelékébe, 
ahol jelenleg a fizika-electro tanszékhez 
van beosztva. A Soproni Magy. All. Al
tisztek Temetkez. és Segély Egy. elnöke.

HORVÁTH LÁSZLÓ hírlapíró ‘ 1907- 
ben Hegyfalún. Középiskoláit Szombat
helyen végezte, majd Budapesten a köz- 
gazdasági egyetemre iratkozott. Újságírói 
pályáját Budapesten kezdte. 1928-ban a 
szombathelyi «Nyugatmagyarország» című 
polit. lap. felelős szerkesztője ,és kiadója. 
1929 óta soproni újságíró. 1931-ben meg
indította a «Soproni Notesz» c. társa
dalmi, kritikai riportlapot, amelynek az
óta szerkesztője és kiadója. A «Soproni 
Hírlapnak» 1930 óta belső munkatársa.

HORVÁTH LAJOS ny. elemi isk. ig. 
tanító • 1869 dec. 15. Saríród. Tanuk 
mányait a soproni kath. tanítóképzőben, 
1890-ben végezte. Pályáját 1891-ben Fer- 
tőszentmiklóson kezdte, 1892-ben Csor
nán tanított, 1893-ban Nagylózson, 1894- 
ben Sopronkövesden osztálytanító, majd 
1894 jún. 26-án íg. tanítóvá választották 
meg. E tisztségét 1930 szeptembet 1-ig 
töltötte be, amikor nyugalomba vonult. 
Sopronkövesdi működése alatt a Hangya 
szöv. elnöke, a tűzoltótestület megszer
vezője és parancsnoka, az iskolánkivüli 
népm. elnöke, a megye járási tanító egy. 
tagja volt.

HORVÁTH MIKLÓS író és hírlapíró •
1896- ban Agyagosszergény (Sopron me
gye). Középiskoláit Pozsonyban végezte. 
A világháborúban mint huszárönkéntes' 
szakaszvezető vett részt. Leszerelése utáni
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a «Pozsonyi Híradó» munkatá'sa, utánái 
a «Mosonvármegye», majd a MTI s a 
miskolci «Magyar Jövő» belső munkán 
társa lett. 1925-ben jött Sopronba, ahol 
a «Soproni Hirlap»-nak lett a belső mun
katársa. 1933 óta a «Soproni Hírlap» 
felelős szerkesztője. Több könyve jelent 
meg. Legnagyobb sikert a «Nagyisten 
ölén» című regénye aratta.

HOLLER KÁROLY gazdálkodó * 1881 
niárc. 30-án Sopronban. A gazdálkodást 
1911 óta négy holdas szőlőbirtokán ön
állóan végzi. 1914-ben bevonult a 18-i,_ 
honv. gy. ezredhez és az orosz és szerb 
frontokon harcolt és mini szakv. sze
relt le. Tagja a törvh. b-nak, a mezőgaz
dasági b. alelnöke, a bortermelők egye
sületének választm. tagja.

HUBER ISTVÁN gépgyáros * Locs- 
mándon 1873 ápr. 6-án. Iskoláit szülő
falujában végezte. Lakatosipart Kősze
gen tanul 1886—1890. Mint segéd Sop
ron, Ruszt, Erlach, Bécsújhely, Pozsony, 
Kőszeg, ismét Sopron, Budapest, majd a 
soproni Schiller-gyárban üzletvezető. 
1900-ban Ruszton önállósítja magát, on
nan 1904-ben jön be Sopronba, azóta itt 
dolgozik a mai napig. Lakatosüzemmel; 
kezdi 1907—1908. Kibővíti csavargyárrá, 
1913-ban jelenlegi helyére költözik (Kos- 
suth-ut 5.), 1919-ben berendezkedik gép
üzemre, gépek javításával és új gépek 
készítésével foglalkozik. Ipari és gőz
gépeket, valamint motorokat készít gyá
ra. Az ev egyház presbitere és konvent 
tag, volt városi törvh. b. tag.

I - J
IKER ISTVÁN oki. kovácsmester * 

1895-ben Söptén. Iparát atyjánál tanulta 
ki, aki 1909 óta Sopronban dolgozott. 
1915-ben bevonult a 9. huszárezredhez és, 
az összeomlásig szolgált. Leszerelése után 
átvette atyja műhelyét, melyet azóta ve
zet. Az Ipartestület és a város társ. életé
ben részt vesz. 1922-ben sajáttermésö 
boraival bronz é.-t nyert.

ISTENI MEGVÁLTÓ LEÁNYAI kong
regációja. 1849 szept. 5-én Eppinger Er
zsébet alapította Franciaországban. Ma-i 
gyarországon 1863 nov. 29-én telepedett 
le Sopronban. Először a győri püspökségi 
soproni lakásában kezdte meg a kong

regáció működését, majd 1866 szept. 29- 
én a Fürdő-utcában székházat vásárol
tak. Ezután függetlenné vált a kong
regáció a francia anyaháztól és gyors 
fejlődésnek indult. 1874—1883-ig 12 fiók
házat alapított, 1886 áprilisában új temp
lomot és kétemeletes szárnyépületet épí
tettek, melyet 1887 okt-. 10-én szenteltek 
fel. 1896-ban nyílt meg az intézet polgári 
leányiskolája és 1899-ben a tanítónő és 
óvónőképző. 1900 júniusában avatták fel 
a mostani iskolaházat. A világháború alatt 
sebesült katonákat ápoltak. 1922-ben meg
nyílt az intézet női felsőkereskedelmi is
kolája, 1923-ban kezdte meg működését 
a női ipariskola. Jelenleg Magyarorszá
gon 45, Csehszlovákiában 8, Burgenland- 
ban 9, Jugoszláviában 1, Amerikában 8, 
összesen 71 fiókháza van. A fogadalmas 
nővérek száma 640.

JALUSCHKA LAJOS oki. mérnök, tb. 
műszaki főtanácsos, a városi vízmű igaz
gatója. Lövőn * 1880-ban. A középis
kolát Sopronban, a műegyetemet Buda
pesten végezte. Már az oklevél megszer
zése előtt különböző mérnöki irodákban 
dolgozott, azután két és ,fél évig Szesz- 
tay László műegyetemi tanár irodájá
ban, ahonnan 1910-ben a város szol-, 
gálatába lépett és a háború kitöréséig a 
mérnöki hivatalban működött. A háború 
kitörésekor bevonult az 5-ik hadtest vo- 
tához, mint élelmezési hadnagy, utóbb 
mint főhadnagy teljesített szolgálatot az 
egész háború alatt. A koronás arany ér
demkereszttel, és a Sígnum Laudissal 
tüntették ki. A háborúból visszatérve foly
tatta városi szolgálatát és 1921 óta a víz
mű élén működik. ,

JAUK .áNTAL ásványvizkereskedő, A 
céget kb. 50 éve alapította jelenlegi tu
lajdonosa, aki 1870-ben Sopronban *. 
Előbb a kovácsipart tanulta ki, majd 
balti és keresztúri ásványvíz forgalomba 
hozatalával kezdett foglalkozni. A 76-ik 
gy. ezrednél teljesített háborús szolgá
latot. A Concordia tagja. .Fiai: Antal és 
József szintén a cég kötelékébe léptek!

JAUK JÓZSEF városi vízmű főgépész 
* 1888-ban Sopronban. Bécsben a gáz- ési 
vizvezetékszerelést tanulta ki, majd gép
kezelői vizsgát tett. 1908-ban önként a ha- 
tengerészethez vonult be. Leszerelése:
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után a balkáni mozgósításkor azonnal 
bevonult és 8 hónapig Konstantinápolyi 
ban szolgált. A világháború alatt több üt
közetben vett részt. Mint vtörzsőrmester, 
a koronás ezüst é. k., Károly cs. k. és, 
szóig. é. tulajdonosa szerelt le. Ezután 
Bécsben dolgozott és 1920-ban a városi 
vízmű főgépésze lett. A haditengerész 
bajt. kör. elölj, tagja.

JANDL ANTAL tetőfedőmester * 1888- 
ban Sopronban. Iparát atyjánál tanulta 
ki és 1924-ben vette át dédapja által 
1830-ban alapított üzemét. Számtalan
középület, gyár és magánház tetőfedését 
végezte. Kiveszi részét minden iparos meg
mozdulásból.

Id. JÄGER MIHÁLY vendéglős és bor
termelő * 1873-ban Balfon. A vendéglős 
iparban 1887-ben szabadult fel Sopron
ban és 1895-ben alapította várkerület! 
vendéglőjét, amely ma a megye úriközön
ségének találkozó helye. A világháború
ban a 18-ik gy. e.-ben teljesített ka
tonai szolgálatot. Elnöke a soproni ven
déglősök szikvizgyáros szövetkezetének, 
volt városi törvh. b. tag, az ev Konvent- 
nek, presbiter, a vendéglősök szakcso
portjának választm. tagja. Évtizedek óta 
foglalkozik bortermeléssé/, amely téren 
nagy eredményeket ért el, ,az 1934-es orsz. 
rnezőgazd. kiállításon palackozott borai
val első dijat, aranyérmet nyert. Fiaia 
Mihály, a Pannonia bérlője. Károly Né
metországban él, Gusztáv oki. gazda, köz- 
gazd. egyetemet végzett, jelenleg a pin
cészetet vezeti, Ernő a vendéglőben se
gédkezik.

Ifj. JÄGER MIHÁLY a Pannonia-étte- 
rém bérlője * 1901-ben Sopronban. Ipa
rát atyjánál tanulta ki. Szaktudását Bécs
ben, Badenben és Budapesten fejlesz
tette. Bécsben 5 évig vezette a családi 
vendéglőt. 1933 május 1-én vette bérbe 
a Paimonia-éttermet, melyet újításaival 
közismertté tett a külföldiek előtt is.. 
Felesége: Schneeberger Margit, aki az 
étterem kitűnő konyháját vezeti.

JÄGER PÁL fűszer- és vegyeskereskedő 
• 1907 március 13-án Balfon. Középis
kolákat Sopronban végzett, majd a ken 
reskedői szakmában is itt szabadult fel 
1925-ben. Mint segéd is itt dolgozott és 
1933-ban Rozália-út 23. szám alatt fű

szer üzletet nyitott, amelyben sajátter
mésű borainak palackozott kimérése és 
dohányárúsítás is engedélyezve van.

K
KARL JÁNOS ny. cukorgyári igazgatói 

* 1871-ben Darufalván. Középiskoláit Sop
ronban (reál) és Bécsben (felsőkereske
delmi) végezte. Nagycenken kezdte meg 
működését 1880-ban és ugyanitt ment 
nyugalomba. Tagja minden számottevő 
társ. és kult. egyesületnek.

KARNER LAJOS vászon és fehérneműi 
kereskedő. 1860-ban alapították a cégei, 
mely 1894-től áll a család birtokában. 
A jelenlegi cégi 1867-ben * Ruszotn. A ke
reskedői szakmát 1875-ben a cégnél kezd
te meg, 1894-ben társa és 1905-ben ön
álló tulajdonosa lett a cégnek. Fia: Lajos 
itt érettségizett, majd Bécsben a Handel- 
acad/emiát. Jelenleg a cég kötelékében van. 
ö tagja az ev. egyh. tanácsának. Kér. Test. 
vál.-nak stb., fia a Liszt Ferenc zene e. 
pénztárosa.

KATTER SÁNDOR fűszer- és gyarmat
árú nagykereskedő * 1886 ápr. 26-án 
Szentmargitbányán. A kereskedői szak
mát Sopronban tanulta ki, mint segéd 
itt és Kismartonban dolgozott. 1920-ban 
alapította mai üzletét, mely csak nagy
bani árúsítással foglalkozik. A háború 
alatt 11 hónapig szolgálatot teljesített. 
Több egy. tagja.

néhai KEGLOVICH JÓZSEF vendég
lős * 1878-ban. A vendéglős szakmát ta
nulta ki s 1908-ban vette át a Palatinus 
című régi és nevezetes soproni szálloda 6a 
vendéglő vezetését. A nagyhírű szállodát 
1933-ban bekövetkezett haláláig vezette. A 
vendéglősök szikvízgyárának ig. tagja volt.

Ifj. KEGLOVICH JÓZSEF vendéglős * 
1905-ben Kőszegen. Középiskoláit Sopron
ban végezte. Szakmájában 1925-ben sza
badult fel. Mint segéd Bécsben, Balaton- 
füreden és Budapesten dolgozott és 1933- 
ban vette át édesatyjától a Palatinus vei 
zetését. Ugyancsak ő a bérlője és vezetője' 
a közkedvelt Hatvani Ferenc turistaház
nak, mely 1919-ben épült mint menedék
ház, 1926-ban nyilott meg mint vendéglői 
és 1932-ben a Dunántúli Turistaegyesület 
felépítette a penziót is. Azótja ő a bérlője.

KELÉNYI GÉZA nyug. postafőigazgaló,
14
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helyettes államtitkár, a III. oszt. Vaskó-“ 
ronarend tulajdonosa Somogyváron * 
1865-ben. Középiskoláit a soproni Szenté 
benedekrendiek főgimnáziumában végezte, 
majd a Pázmány Péter tudomány egyete
men 1887-ben fejezte be egyetemi ta
nulmányait. Sopronban 1887-ben kedzte 
meg pályáját mint napidíjas és innen ke
rült 1904-ben segéd titkárként a keres
kedelmi minisztériumba. 1913-ban posta
igazgató lett Sopronban, 1917-ben főigaz
gató és 1925-ben (helyettes-államtitkári 
ranggal ment nyugalomba. Érdemei elis
meréséül a III. oszt. Vaskóronarenddell 
lett kitüntetve. Tulajdonosa a bajor Szt.i 
Mihály érdemkeresztnek is. Szakirodalom
mal is foglalkozott.

KNER ADOLF vegyesárúkereskedő * 
1877-ben Sopronban. A rőfösárú kereske
désben szabadult fel 1914-ben. Mint se
géd itt és Zalalövőn dolgozott. 1915-ben 
bevonult a 76-os gy. ezredhez, az orosz 
fronton megsebesült, majd az olasz fron
ton is harcolt 1918-ban szerelt le. 1921- 
ben ismét Sopronban mint segéd dolgo
zott, majd 1932-ben átvette anyósától, 
özv. Mandl Henriknétől Ujteleki-u. 30.' 
sz. alatti üzletét és azt vezeti azóta 
tovább.

KÉKESSY MÁTYÁS vendéglős *1896 
aug. 8-án Lajtaszentmiklóson. Négy pol
gárit Sopronban végzett. A vendéglős ipar
ban Bécsújhelyen szabadult fel 1913-ban. 
Mint segéd Bécsben, Badenben, Triest- 
ben és Pozsonyban működött. 1925-ben 
Sopronban a Flandorffer-utcai ecetgyár
nak űzletvezője volt, 1927 dec. 1-én a 
«Hubertus» kiránduló vendéglő bérletét 
kapta meg. A Városszépítő e. tagja. Veze
tése alatt a «Hubertus», mely Sopron leg
kedveltebb kiránduló helye, a trianoni 
határ mellett, nagy fellendülésnek indult.

KIRÁLY JENŐ dr. m. kir. egészség- 
ügyi főtanácsos, a soproni Erzsébet-köz- 
kórház igazgató főorvosa. Celldömölkőn 
18855-ben * Pozsonyban tett középiskolai 
érettségit. A budapesti egyetemen szerezte 
meg 1908-ban az orvosi diplomát. A 
gyógyszertani intézetben és a főváros kü
lönböző kórházaiban folytatott gyakor
latot. A Dollinger sebészeti klinikán két 
évi praxis után 1911-ben műtői okle
velet is nyert. Ez év elején már a Ferenc

József kórházban találjuk, mint segéd
orvost, majd a Rókus-kórházban Herczeg 
tanár osztályán működik hasonló minő
ségben. A háború alatt a hadikórházban 
és a magyar vöröskereszt bolgár misz- 
sziós kórházában teljesít szolgálatot 1918 
májusig, amikor a soproni Erzsébet-kór- 
ház élére kinevezték. Azóta Sopron büsz
keségét sikerült fokozatosan a Dunántúl 
egyik legjobb hirű és legmodernebb köz
egészségügyi intézményévé fejlesztenie.

KISS MIKLÓS csizmadiamester * 1874- 
ben Petöházán. Szakmájában Sopronban 
szabadult fel 1891-ben. 1902-ben Sopron
ban önállósította magát. 28 éve az ipar
kamara beltagja, az ipartestfdet elöljá
rója, a cipészszakcsoport volt elnöke és 
alapítója, jelenleg választm. tagja. A vá
rosi törvh. b. volt tagja.

KISS ISTVÁN m. kir. postaigazgató. 
Gy önkön 1884-ben * Középiskoláit Kecs
keméten végezte el, 1902-ben. Jogi ta
nulmányait szintén a kecskeméti ref. jog
akadémián 1907-ben végezte el, 1905-ben 
egyéves önkéntes a temesvári 21. tábori 
tüzéreknél, ahol tiszti vizsgát is tett. 1907- 
ben a soproni posta ig. kerül mint napi- 
dijas fogalmazó, azóta állandóan itt tel
jesít szolgálatot. 1913—1918 Kelényi főig, 
titkára, 1918-ban kerületi biztos,, 1926. 
ban pesterzsébeti ügyosztály h. oszt. ve
zetője, 1929-ben a táviró és távbeszélő 
ügyosztály vezetője, 1933 nov. 1. óta 
a postajárati ügyosztály vezetője. 1933- 
ban kapta az igazg. cím és jelleget.

KLAUSZ TESTVÉREK (Gyula és La
jos) liszt, gabona, termény és magkeres
kedése. 1883-ban a cégtulajdonosok nagy
atyja által alapíttatott. Az alapító utó
da 1927-ben balt meg, -akitől két fia 
vette át a cég vezetését. K. Gyula részt 
vett a világháborúban a 7. tűzérezreddel, 
s mint t. hadnagy szerelt le. Tagja a v. 
th. bizottságnak.

KLEIN MÁRKUS papirzacskógyár és 
nagykereskedés. Az 1880-as években aj.a- 
píttatott K. Márkus által. A gyár, mely 
kb. 30 évig Nagymartonban volt, azóta 
fokozatosan fejlődött. 1926-ban halt meg 
a cég alapítója. K Rezső 1885-ben * és 
iskolái után bekapcsolódott a cégbe. A 
háborút végig szolgálta. K. Béla 1900-ban 
* szintén résztvesz a cég vezetésében.
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1932-ben alapították a «Pannonia» fa
kereskedelmi vállalatot.

KLEIN MÁRKUS FIAI. A céget K. Már
kus 1870-ben alapította, aki a magyar- 
országi mészégetés nesztora volt. Előbb 
fiát, K. Sándort, majd később K. Gyu
lát vette fel a cégbe. Ez utóbbi tervei 
szerint épült fel Szentgálon az akkori 
idők egyik legmodernebb mészégetője és 
így a korábban létesített ajkai telepe
ket leállítva, az egész mészégetési üzem 
Szentgálra lett koncentrálva. A szent- 
gáli telep már a 90-es évek végén 12 
darab egy kamrás kemencével és egy 
kettős rumpford kemencével dolgozott; 
és az évi termelés égetett mészben, trá
gyázás! mészporban és cukorgyártásra 
alkalmas kavicsban meghaladta a 4000 
vagónt. Később a cég üzletkörét kibő
vítette és úgy a gyártási, mint az admi
nisztratív iroda Szentgálon volt, majd 
az utóbbi később Klein Sándor veze
tése alatt székhelyét Sopronba helyezte 
át. Rövid idővel később a cég Székesfe
hérvárott is létesített fióktelepet. Né
hány évvel a háború előtt a szentgáli 
telephez hozzávásárolta a cég az ugodi 
mészégetőket is, majd röviddel később 
megalakult családi részvénytársaságként 
a Dunántúli Mész, Tégla és Kőipar rt., 
amely új alakulatba beolvadt úgy a 
szentgáli, mint az ugodi mésztelep. A 
jelenlegi cégtulajdonosok Oláh Miklós és 
Oláh László. Mindketten tapasztalataik 
kibővítése céljából hosszabb ideig tar
tózkodtak külföldön, Németországban és 
Franciaországban. Oláh László 1927-ben 
tért vissza a céghez, míg Oláh Miklós 
1930-ban. O. Miklós az Orsz. Magy. Ke- 
resk. Egy. Tűzifa Szakoszt. alelnöke, 
míg O. László a Magyar Fatermelők, 
Fakereskedők és Faiparosok Felsődunán
túli Csoportjának alelnöke.

KLUGE Gyula  ny. huszárhadnagy * 
Laibach 1898-ban. Iskoláit Bécsben vé
gezte. Lovassági kadettískolát Fehértemp
lomban (Magyarország). 1917 aug. 17. 
avatták tisztté. Háborúban az olasz fron
ton küzd, ahol 1918. fogságba esik sebesü
lése folytán, ahonnan csak 1919 októberé-  ̂
ben tér vissza, mint 75o/o-os rokkant. 
Nyugalomba vonulása után átvette a Klu-

ge-féle kékfestő gyár vezetését. A gyárt 
maga 1843-ban alakult és azóta a csa
lád birtokában van. Alapította Kluge La
jos, aki 1872-ig vezette, annak fia Gyula 
ny. testöralezredes. 1925-ig vezette, azóta 
ifj. Kluge Gyula mint tulajdonos képviseli 
a család üzemét. '

KOLZMANEK JÓZSEF gazdálkodó * 
1883-ban Sopronban. Gazdálkodással fog
lalkozik 12 kát. saját szőlőbirtokán és a 
városi plébánia bérletén. A 18-ik gy. ez
reddel végig harcolta a háborút az orosz 
és oláh frontokon. A bronz vit. é.. Károly 
cs. k. és a magyar vaskereszt tulajdo
nosa. Tagja a város törvh. b-nak, a 'me
zőgazdasági b-nak, a kath. konventnek 
és az egységes pártnak. ;

KOMOR GÉZA a Soproni Szőnyeg és 
Textílművek R. T. titkára és mérnöke. 
Budapesten * 1901 július 4-én. Ugyanitt 
végezte a Markó-utcai főgimnáziumban 
a középiskolát, majd Bécsben a kereske
delmi és a textil-ipari főiskolán fejezte 
be szaktanulmányait. Évekig működött 
a gácsi-bajai posztógyárnál, továbbá 
az OrientáUa Szőnyegipari R. T.-nál. 1928-' 
ban került Sopronba a volt Haas Fü- 
löp és Fiai Szőnyeggyárába, melynek 
egyik legkiválóbb és legképzettebb vezető; 
tisztviselője, valamint a vállalat vezér- 
igazgatójának személyi titkára is. Mint 
publicista a soproni lapok népszerű mun
katársa.

KOPSTEIN BÚTORÁRUHÁZ 1887- 
ben alapíttatott Kopfstein Lipót által., 
A cég üzlete Sopron Várkerület 62. Fió
kok: Szombathely, Nagykanizsa és Bé
késcsaba. Raktáron tartja az összes lak- 
berendezési cikkeket. 1887-ben a jelen
legi tulajdonos édesatyja kis keretek kö
zött kezdte meg a ma már országosan) 
ismert céget. Már a háború előtt a me
gye határain tuI ismertté lett a cégy 
amelyhez ekkor léptek be gyermekei, akik 
az üzletet az alapítók szolid és meg- 
bizható elvei és szellemében vezetik to
vább. A háborút követő időkben a cég 
jóhirneve a tulajdonosokat további ter
jeszkedésre késztette, olyannyira, hogy 
az ma Magyarország legjobb és legna
gyobb vállalatái sorába tartozik. A család, 
mint a város egyik legtekintélyesebb pat-

14*
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ricius családja, kiveszi részét Sopron min
den hazafias, társadalmi és jótékony meg
mozdulásaiban is.

KOPSTEIN BÉLA műszerész 1894-ben 
Sopronban * Iparát itt tanulta ki, majd 
Németországban dolgozott. 1912-ben Sop
ronban önállósította magát. A mozgósí
táskor a tábori pilótákhoz vonult be és 
1918 novemberében, mint őrmester, ,a 
bronz vit. é., seb. é. tulajdonosa sze
relt le. A kommun alatt résztvett az el
lenforradalomban, emiatt a terroristák 
fegyházba zárták, ahol a kommun letöré
séig volt. Ezután részt vett a rendcsi
nálásban.

KOPSTEIN SAMU női divalárúkereske- 
dése. A céget 1866-ban alapította. Azóta 
olyan fejlődésnek indult, hogy ma a 
megye vezető szakmabeli cége. A cégtulaj
donos részt vesz a város társ. életében, az 
izr. hitközség vál. tagja. Fia: Árpád szin
tén tagja a cégnek és háborús katonai 
szolgálatot a 24 tűzérezrednél teljesített.

KORENIKA ÖDÖN vegyeskereskedő * 
1886 máj. 13-án Sopronban. Iskolái el
végzése után a szakmában 1884-ben sza
badult fel és azóta mint kereskedő, ill. 
könyvelő működik. 1904-ben a Kis-u. 4. 
sz. alatti üzletét megnyitotta. A soproni 
kereskedők egyik nesztora. A magántiszt
viselők, városszépítő, tűzoltó e. tagja, a 
Soproni Dalfüzérnek 16 évig volt mű-: 
ködő tagja. Felesége: Nitsch Zsuzsanna  ̂
aki az üzlet vezetésében tevékeny részt 
vesz. Fia: Ödön textilkereskedő Sopron
ban.

KOVÁCS FERENC gyümölcskereskedő 
* 1891-ben Égenföldön. Gazdálkodással 
foglalkozott, majd 1919-ben Sopronban 
gyümölcskereskedéssel kezdett foglalkoz
ni. 1912-ben bevonult a 11. huszárokhoz, 
a háborúban az orosz fronton gránátlég
nyomást szenvedett, majd az olasz fron
ton is volt. 1918-ban szerelt le és a nem
zetőrségi szolgálatban is. A vask.. Károly 
cs. k., szóig. é. és háb. eml. é. tulajdo
nosa. 500/o-os rokkant. Az ÉME vál. tagja. 
Két fivére: József és István hősi ha
lált haltak.

KOVÁCS JÁNOS vegyeskereskedő * 
1906-ban Sopronban. Középiskolái elvég
zése után a kereskedői szakmát tanulta ki 
s abban 1923-ban szabadult fel. Utána

mint segéd dolgozott, majd 1933-ban Pap
rét 2. sz. alatt vegyeskereskedő üzletet 
nyitott. Felesége: Sárovsky Erzsébet. Egy 
fia van.

KOVÁCS LAJOS városi vámszedö •
1895-ben Répcevisen. 19155-ben bevonult 
a 18. h. gy. e-hez, az orosz fronton har
colt, 1917-ben balszemét vesztette, felgyó
gyulva, mint altiszt tovább szolgált és 
1918 májusában, mint 500/o-os rokkant, 
a II. o. ezüst, bronz vit. é.. Károly cs. 
k. és seb. é. tulajdonosa szerelt le. Se
besülésekor 14 lövést és négy szúrást 
kapK)tt. 1921 óta áll a város szolgálatában.

vitéz KOVÁCS REZSŐ ny. alezredes. 
Sopronvármegye vitézi székének kapitá
nya * Tapolca (Zala m.) 1888 április 21, 
Iskoláit Keszthelyen, katonai iskoláit 
Nagyváradon végezte, 1907-ben avatták, 
beosztást a 6. h. gy. e.-hez nyer. 1908 

■ hadnagy, 1912 főhadnagy. Háború kitö
résekor 1914 aug.-ban szerb frontra megy, 
oiman 1915 márciusában az orosz front
ra vezénylik (Kárpátok), 1915 aug..-ban 
hazajön és a póttart.-nál Szabadkán tel
jesít szolgálatot. 1916 júniusban ismét 
vissza az orosz frontra, ahol megsebesül, 
egy hónapi kórházi ápolás után Erdélybe 
a román frontra megy, ahol 1916 júl. 
2. orosz fogságba esik, ahonnan 1920 
júniusában tér haza. Fogságba esése előtt 
1916 május 1-én századossá kinevezve. 
Kitüntetései: III. Vaskoronarend utólago
san elismerve, III. katonai érdemkereszt,j 
ezüst Signum Laudis kétszer, bronz Sig
num Laudisz kétszer. Károly cs. k., seb.i 
é., háb. emlék é. Zalai gyalogos ezrednél 
nyer háború után beosztást. 1926 nov. 1 
jön Sopronba, az 5. gy. e.-hez, ahol mint 
beosztott törzstiszt és később három, 
éven át mint zászlóaljparancsnok telje
sít szolgálatot. 1932 óta Sopron várm. vi
tézi székkapitánya, 1929 jún. 16. avatták 
vitézzé.

KOVÁCS SÁNDOR ny. honv. őrmester * 
1862-ben Kapuvárott. Katonai szolgálatra 
1882 okt. 6-án vonult be a 18. h. gy. e.- 
hez. 20 évi szolgálat után nyugalomba 
ment és 13 évig, mint kantinos műkö
dött. 1891-ben vette feleségül Varga Vil
mát, két leánya van, Vilma férj. Wehofer 
Ferencné, Irma férj. Vámos Ferencné ka
puvári főjegyzőné. 1898-ban a kor. ezüst
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érdem k.-val tüntették ki.
KOVÁCS VINCE a Tómalom-fürdő és 

szálloda bérlője • 1895 szept. 4-én Sziln 
ben. A vendéglős! iparban 1911-ben sza
badult fel. Mint segéd Brassóban, Nagy
szebenben, Segesváron, Budapesten és 
Sopronban működött 1914-ben bevonult 
a 76-osokhoz, majd áthelyezték az 58-as 
bosnyák rohamosztaghoz, amellyel az 
orosz és olasz harctereken 36 hónapi 
frontszolgálatot teljesített. A bronz, két 
II. o. ezüst vit. é.. Károly cs. k., seb. 
é. és háb. emlék é. tulajdonosa. 1919—; 
1928-ig Sopronban mint főpincér mű
ködött. Ekkor bérbevette a Tómalmoty 
amelyet azóta vezet és amelynek felvirág
zása nevéhez fűződik. Kiépítette a Tó-; 
malmot, modernizálta a strandot, nagy, 
reklámot csinált a strandfürdőnek, amely 
azóta nemzetközi viszonylatban is is
mert. A genfi szövetkezet elnöke volt s 
neki köszönhető a százalékrendszer meg
tartása a soproni pincéreknél. A város- 
szépítő e., turista e,, és TESz tagja.

KBAMMER GÉZ.\ építési és tüzelő 
anyagkereskedés és műkő, cementárú 
gyár, vmt. tervező-építési vállalat tulaj
donosa * 1889-ben Szombathelyen. Keres
kedelmit stb., járt a technikai képzett
séget Berlinben szerezte meg. 1924-ben' 
Sopron város mérnöki hivatalához ne
vezték ki, majd egy év múlva önállói 
vállalatot alapított. 1929 óta cége Kőfa
ragó-tér 2. alatt van. A városnak állandó' 
szállítója és üzletköre országos. 1914-beh 
a 18. gy. e.-hez vonult be, az orosz 
és román frontokon harcolt és 1918- 
ban több kitüntetéssel szerelt le. Volt 
leventeoktató.

KRAUSZ KÁROLY posztógyára. A cég 
az 1600-as években alapíttatott. Azóta 
fokozatosan fejlődött s ma is a régi 
céhrendszerek alapján működik. Gyártja 
az összes posztó, szövet és kamgarn. 
árúkat. Az 1876-tól 1925-ig tartott fon
tosabb országos és helyi ipari kiállításo
kon töbh dijat nyert. A család ősidők 
óta nagy szerepet játszik a város életéhen. 
A háború alatt 400.000 koronás hadi- 
kölcsönt jegyeztek, A cégtulajdonos fia, 
Lajos Németországban textiliskolát vég
zett és 1926 óta áll a cég kötelékében.,

KREMSER SZAPPANGYÁR Sopronban

a 19. sz. elején 12 szappanos volt, köz
tük Kremser Mihály, akinek unokája,, 
Kremser Jenő, mai napig is üzemben 
tartja úgy az Iv-utca 3. sz. alatti szappan
gyári telepet, mint a hozzá tartozó Vár
kerület 99. sz. alatti szappanszaküzletet. 
A Kremser-cég egyike a legrégibb szap
pangyártó cégeknek Magyarországon, a- 
mely nagyapáról unokára szállt és jelen
leg is a maga eredeti formájában, gyár 
ral és üzlettel együtt üzemben van.

A ma is fennálló; Első Soproni Szap
pan- és Gyertyagyár Kremser Károly törv. 
bej. cég alapítója Kremser Mihály szap
panosmester 1805. április 22-én * Sop
ronban. Atyja: Kristóf ugyancsak Sop
ronban volt több vizi- és szélmalomnak 
tulajdonosa. A család osztrák származású,, 
ősi nemzetség, ezidén 407 éves, családi 
cimerük az aranyoroszlán fekete alapon. 
Utóda Ki-emser Károly, akit 1904-ben 
kiállítási ezüstéremmel tüntettek ki. Tőle 
a céget Kremser Jenő vette át, aki 1897 
február 12-én * és édesapja korai halála 
után annak örökébe lépett. 1914-ben a 
soproni felsőkereskedelmi iskolában érett
ségizett, 1915 márciusában gépkezelői 
vizsgát tett, ugyanaz év júniusában pe
dig a szappanos mesterségben szabadult 
fel. 1915 október 15-én bevonult a 76-ik 
gy. e.-hez, ahonnét a 60-ik közös gy e. lett 
áthelyezve Kuttenbergbe, innét a harc
térre került. A nagy Bruszilov offenzi- 
vánál orosz hadifogságba esett. 1920-han 
szökés útján hazaérkezett Sopronba. 1920 
júliusában mint t. hadapródjelölt-őrmes- 
ter szerelt le és ma emléklapos hadnagy,; 
a Károly cs. k. és a hadi é. tulajdonosa. 
Ezóta tovább vezeti cégét.

néhai dr. KUGEL JÓZSEF főtörzsorvos 
Trencsén megyében 1840-ben * Közép
iskoláit Nagyszombatban, egyetemi tanul
mányait Bécsben végezte. Sopronban már 
mint ezredorvos működik. Később törzs
tiszt, majd főtörzsorvos lesz Sopronban.' 
Négy gyermeke van. Kettő fiú és két 
leány. Legidősebb fia: Ernő a Krupp-gyá- 
rak, Magdeburg hengermű oszt. igaz-í 
gatója. Második fia az orosz fronton 1914- 
ben hősi halált halt. Részt vett a világ
háborúban, orosz fogságban hat évet síny
lődött.

KUND TÓFOR bőrkereskedés és ti-
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márűzem tulajdonosa. * 1891-ben Sopron
ban. A tímár ipart atyjánál tanulta ki 
és 1920-ban vette át a Kund Samu, által 
1800-ban alapított céget. Azóta a régi 
szellemben vezeti. 1914-től az összeom
lásig a 18. h. gy. e.-nél teljesített katonai 
szolgálatot. A család régóta tevékenyen 
kiveszi részét a közéletből.

KUNZ OTTÓ nagykereskedő Morvaor
szágban, Prounitz községben *. Tanulmá
nyai elvégzése után a keresk. pályára lé
pett. 1901-ben alapította Sopronban szén- 
nagykei-eskedését, mely ma a város vezető  ̂
cégei közé tartozik. 1914—17-ig a 18.‘ 
tűzérezrednél teljesített háborús szolgá
latot. Tagja a városi th. biz.-nak, a ke
resk. és iparkamarának,, stb.

LAKATOS E. BORBÁLA állami óvónő. 
Jászladányban *. Lippán végezte közép
iskoláit, majd Budapesten az orsz. óvó
nőképzőben 1905-ben oklevelet nyert. Pá
lyáját Máríaradnán kezdte, majd Csa- 
nádmegyében különböző helyeken mű
ködött. 1930-ban a brennbergi bányaii 
ovóda vezető óvónője lett. Azóta itt mű
ködik. 1

LAST VILMOS városi gázmester. * 1883 
júl. 31-én Bánhidán. Szakmáját Berlinben 
tanulta ki, több helyütt működött kül
földön és 1911-ben került Sopronba a 
gázmüvekhez, hol azóta is, mint szerelő 
működik. A Városszépítő Egyesület tag
ja. A háború alatt mérnök hiányában, 
mint a gázgyár városi átvétele előtt, ismét 
önállóan vezette az üzemet. Egy fia van, 
Vilmos, aki mint tisztviselő a telepen 
működik.

LÁNG GYULA gőzfűrésztelepe és fake
reskedése. Az 1860-as évek elején a mai 
tulajdonos atyja, L. Frigyes alapította,, 
mint társas céget, mely 1892-ben saját 
tulajdonába ment át. Mai tulajdonosa, 
1900-ban lépett be a céghez és 1918-tól 
saját tulajdonát képezi. 1923-tól a hg. 
Esterházy uradalom erdő és fűrészter
mékeit értékesíti saját üzletkeretében. A 
mai cégt. 1879-ben Sopronban ♦, itt vé-’ 
gezte középiskoláit A háború alatt mint 
t. főhadnagy 2 évi frontszolgálatot telje
sített a 13-ik tüzéreknél. A Signum Lau
dis stb. tulajdonosa. Városi törvh. biz.

tag, a Kaszinó vál. t., keresk. és iparka
mara beit., automobil e. aleZnöke, stb.

LENK SAMU UTÓDA VARGA FERENC 
fűszer-, gyarmat- és spiortárúkereskedés. 
Ctul. Stöckert Gyula ♦ 1892-ben Sopron
ban. Az 1792-ben Lenk Samu által ala
pított céghez 1908-ban mint tanuló lé
pett be és azóta is ott működött. Hosz- 
szú ideje már üzletvezető volt és ez év
ben átvette teljesen a céget, melyet azóta 
tovább fejleszt. \  városi törvh. b. póttag
ja. 1915-től az összeomlásig a 18-ik gy.

LÉDERER SÁNDOR régiségkereskedő 
e-nél teljesített szolgálatot.
1858-ban Fülesen. A kereskedői pályán, 
46 évig működött önállóan. 1909 óta 
Sopronban mint magánzó él. Volt v., 
törvh. b. tag, az izr. Szentegylet stb. vez. 
:t. Négy fia: Sándor, Mói.r, József és Lipót 
vett részt a világháborúban. Mór fia 100 
o/oos rokkant lett, József 1918-ban Pia
vénái hősi halált halt és Lipót is megse
besült. I

LEDERER SÁNDOR régiségkereskedő 
* 1886-ban Malomvárán. Gimnáziumi
érettségit Sopronban tett. A keresk. aka
démiát Bécsben végezte. Mint banktisztv. 
Né,met- léis Franciaországban működött, 
Angliában már régiségkereskedéssel fog
lalkozott. Innen internálás után 1919-. 
ben jött haza és 1920-ban vette át az 
1911 óta fennálló régiségkereskedést. A 
család már 52 év óta foglalkozik régi
ségkereskedelemmel, központja Szom
bathelyen van, fiókjai vannak még Győ
rött, Budapesten és Bécsben.

néhai LÖSKAY GÁBOR altábornagy, 
a III. o. vaskoronarend és Lipótrend lo
vagja 1853-ban * Pápán,- ahol atyja: Lós- 
kay János az Esterházy grófi uradalom 
jószágkormányzója volt. Fia, Gábor, 1875- 
ben végezte a bécsi hadmérnöki akadé
miát s ugyanezen évben hadnaggyá avat
ták. Első állomása Bécs volt, hol előbb 
Bécsben (1878) két éven át az egy évi 
a 2. közös ezrednél teljesített csapat
szolgálatot, majd a bécsi robbantó mű
szaki iskola elvégzése után ugyancsak 
önkéntesek iskolájának volt a parancs
noka. A századosi kinevezés (1885) még 
Bécsben érte. A következő évben átlé
pett a honvédség kötelékébe s mint hon
védszázadost a Ludokiva Akadémia taná-
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rává nevezték ki. A fegyvertant és a 
mathematikát tanította négy évig. Ezen 
működéséért legfelsőbb elismerésben ré
szesült. 1890-ben újra csapatbeosztást 
nyert, mely időtől kezdve szédületes gyor
sasággal emelkedett pályáján. 1892-ben 
már őrnagy és a 18-as honvédgyalogez
red kőszegi zászlóaljának parancsnoka.
1896-ban alezredessé és a besztercei 22-esi 
honvédgyalogezred egyik zászlóaljának 
parancsnokává nevezte ki a király. 1898- 
ban a soproni 18-as honvédek ezred
parancsnoka lesz s mint ilyen, a követ
kező évben ezredes. 1901-ben újabb ma
gas kitüntetés éri, kinevezik a nyitrai 
honvéd gyalogdandár parancsnokává. 
1905-ben tábornok és a III. oszt. Vaskó- 
ronarend lovagja. Még ugyanezen évben 
Budapestre helyezik, ahol a honvédelmi 
minisztériumban a 3. csoport főnöke lesz. 
Budapestről 1907-ben kerületi parancs
noki minőségben Kassára kerül, mig 1909- 
ben a székesfehérvári 5. honvédkerület 
parancsnoka lesz. Ezen minőségben 1912- 
ben nyugdíjazzák, közben azonban 1910- 
ben a Lipót-rend lovagkeresztjével tün
tette ki az uralkodó. Nyugdíjazásakor ál
landó lakóhelyének Sopront választotta.

Már nyugalomban, a kommunizmus bu
kása után, igen nehéz feladatot róttak 
rá katonai részről azáltal, hogy az iga
zoló bizottsági elnöki tisztét ráruházták. 
1922—24-ben a törzstisztek és főtisztek 
számára alakított becsületügyi tanácsnak 
ő volt az elnöke. A városi egységespárt 
diszelnöke, a v. th. bizottság örökös tagja 
volt. 1934 jan. 24-én a város osztatlan 
részvéte mellett halt meg. Özv. szül 
Pfeiffer Irma.

LOBENWEIN HARALD fényképész és 
fényképészeti szakcikkek kereskedője * 
1875-ben Klagenfurtban. Sopronban 1899- 
től működik iparában, mint a város leg
régibb fényképésze'. 1914-től az össze
omlásig, mint hadifényképész teljesített 
katonai szolgálatot. Az 1904-es és 1925-ös 
soproni kiállításon elismerő oklevélben 
részesült.

LOBENWEIN OSZKÁR üveg, porcellán 
és edényárú kereskedő * 1902-ben Sop
ronban. Érnettségi után Ausztriában ta
nulta ki szakmáját, majd katonai szol
gálatot teljesített és mint eml. hadnagy

szerelt le. 1927-ben nyitotta meg Várke
rület 75. sz. alatti üzletét, mely azóta 
közkedvelt lett.

LOVAS JÁNOS vegyeskereskedő ♦ 
1903-ban Sopronban. Középiskolákat itt 
végzett és 1919-ben szabadult fel szak
májában. 1922-ben RibaricSi Tamás cég
hez került és azt 1932-ben átvette ési 
azóta vezeti a Hid-u. 17. sz. alatti fél
század óta fennálló üzletét. Felesége: 
Rails Erzsébet. Két gyermekük van.

LÖWINGER FERENC ásványolaj nagy- 
kereskedő * 1895-ben Sárváron. Érettségi 
után a kereskedői pályára lépett, majd a 
76-al végigküzdötte a háborút. 1926-ban 
alapította cégét, melynek üzletköre fel
öleli a Dunántúl északi részét. Karteien 
kívül áll és így a város olcsóbban jut| 
mindenféle olajárúkhoz. A mezőgazd. 
szöv. stb. szállítója.

M
MACZNÁK RUPERTNÉ szül. Sima Mar-- 

git ny. tanítónő * Kluknó községben. A 
tanítónőképzőt a soproni Orsolya-zárdá- 
ban végezte, oklevelet 1876-ban nyer. Pá
lyáját Lajtaujfalun mint segédtanítónő 
kezdi, ahol egy évig működik, onnan 
Brennberg bányára kerül, már mint ren
des tanítónő, ahol 24 évig szolgál. 1920- 
ban nyugalomba vonul. Munkásságának 
fő érdeme a magyar nyelv ismeretének 
és szeretetének terjesztése. 1920 óta Sop
ronba vonult vissza.

MALLER KÁLMÁN ref. lelkész. A ko- 
márommegyei Bana községben * 1904-ben. 
Középiskoláinak eR'égzése után az ősrégi 
pápai kollégiumban kezdette theológiai 
tanulmányait, amelyet 1923-ban Svájcban 
fejezett be. Pályáját Győrött kezdte, ahol 
segédlelkész lett. 1929-ben jött Sopronba 
és itt a református gyülekezet vezető 
lelkésze.

MANKOWSKY LUCIÁN bél- és bőr
kereskedő * 1894-ben Bukovinában. Az 
ipari pályára lépett és 1916 aug. 24-én 
jött Sopronba, ahol 1923 márc. 3-án ön
állósította magát és üzletét 1933-ban bő
vítette ki nyersbőrkereskedéssel. Ma a 
megye első szakmabeli kereskedője. A 
41. gy. e.-vel az orosz fronton megsebe
sült és mint 50o/o-os rokkant szerelt le. 
Felesége: Weiszbeick Terézia, négy gyér-
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mekük van.
MANNINGER FRIGYES szappangyáros 

* 1884-ben Sopronban. Itt érettségizett, 
majd szaktanulmányokat Németország 
ban, Budapesten és Erdélyben folytatott. 
1908-ban vette át atyjától M. Sándortól, 
az 1828-ben M. György által alapított 
szappangyárat. Szegeden és Sopronban 
ezüst érmet nyert a gyár, az 1905-ös ki
állításon. A gyár speciális készítménye 
a «Mókus-szappan». i

MARLOVICH FERENC ny. főjegyző. 
Szabar községben 1876-ban * Középisko
láit Kőszegen és Pápán végezte. Közigaz
gatási gyakornok Sopron m. Okka község
ben és Nagyhőflányban 1912-ben lett. Tu- 
rócnémetin mint jegyző 1918 teljesít szol
gálatot a cseh megszállásig, onnan isi 
dányba kerül jegyzőnek 1921-ig, azután, 
nyugalomba vonul Sopronba. Tagja a 
Kath. Körnek és az ÉME-nek.

MARLOVITS ISTVÁN sertésnagykeres
kedő. Vasszabar községben * 1878 március, 
7-én. Iskolái elvégzése után .az atyja tu
lajdonát képező Wr.-Neustadti üzletében 
fejezte be szaktanulmányait 1896-ban. A 
sertésvész bekövetkezése alkalmával az 
édesatyja megszüntette az üzletet, ő maga 
pedig Győrött 1906-ban mint sertés ke
reskedő önállósította magát, majd a há
borúban 1914-ben vonult be a 14-es tű-i 
zérekhez, az orosz harctéren megsebesült, 
kitüntetései: k. ezüst érdemkereszt és al 
német vask.. 1918-ban szerelt le, amikor 
megalapította helyben az üzletét, amelyet 
ma is vezet. Tagja a városi törv. bizott
ságnak, a katholikus konventnek. |

MARTINI RÖRERT ny. ezredes * 1870 
Segesvár. Tanulmányait Székelyudvarhe
lyen és Triesztben végezte. 1895-ben az 
53. zágrábi gy. e. hadapródj elölt-tisztbe 
lyettese lett. 1896-ban nevezték ki had
nagynak. 1899-ig Lipót Salvátor főher
ceg segédtisztje volt. Ezután a 19. cs. és 
kir. győri gyalogezredhez, majd 10 év 
múlva a légügyi szolgálathoz a vártűzér-' 
séghez került. Innen a .pozsonyi 72. házi
ezredhez, majd 1912-ben a cs. és kir. 
hadsereg lőiskolájába, Királyhidára ne
vezték ki tanárnak. 1913 okt. 1-én a 18.i 
honv. gy. ezredhez helyezték át saját 
kérelmére. A 18. gy. e. 7. századának pa
rancsnokaként vonult az orosz frontra.

Ezután résztvett 1915 tavaszán a déli né
met hadsereg ütközeteiben, majd az 1. 
honv. gy. e. 2. zlj, később ezredparancs
noka lett. 1915 őszén a 308. honv. gy. e. 
2. zlj parancsnokává nevezték ki, 1916- 
ban az oláh harctérre .ment a kassai 9. 
honv. ezreddel. 1917 végén az I. had
sereg tisztitanfolyamának parancsnoka 
volt, majd 1918 aug. 20-án a 18. gy. e.-el 
az olasz frontra vezényelték, innen ké
sőbb külön rendelettel a montenegrói 
és albániai portyázó csapatok parancs
nokságával bizták meg. Kitüntesései: III. 
o. vaskoronarend a kardokkal, III. o. ka
tonai érdemkereszt a kardokkal, ezüst és 
bronz Signum Laudis a kardokkal, hadi- 
ékítményes vöröskereszt tiszti érem. Ká
roly cs. k., II. o. német vaskereszt, stb., 
Az összeomlás Sopronban érte, a kom
mun alatt haditörvényszék elé citálásá- 
val kényszerítették tovább szolgálásra, 
melynek során számos ember életét sike
rült megmentenie és az ellenforradalmat 
titokban támogatnia. Számuelly emiatt 
le akarta fogni, de idejében Pécsbe mene
kült. A nemzeti hadseregben 1922-ig to
vább szolgált, amikor saját kérelmére át
meneti, majd 1924-ben nyugállományba 
került. 1930-ig a vm. cserkészszövetség 
főtitkára, majd elnöke volt, a frontharcos: 
szövetség V. elnöke, MOVE ügyv. elnöke, 
Kér. Egy. Nemzeti Liga, ÉME stb. vál. 
tagja.

MATAUSCHEK FERENC, a Jezsuita 
kertészet főkertésze * 1890-ben Sopron
ban, ahol a kerteészetet is kitanulta. 11 
évig Német- és Franciaországban és 
Egyiptomban dolgozott. A háborúban a 
70. gy. e.-nél szolgált, majd mint arab 
tolmács a vezérkarnál Palesztinában mű
ködött. Mint szakv. szerelt le, a bronz vit. 
é.. Károly cs. k. tulajdonosa. 1921-ben 
lépett be a mai állásába, ahol külföldi 
tapasztalataival újjászervezte a Jezsuita 
kertészetet. >

MAYER DÁVID építési anyagkereske
dése. Alapította 1910-ben. Azóta állanl 
dóan fejlődött és ma már fontos ténye
zője lett Sopron kereskedelmi életének. A 
ctul. tagja a keresk. és iparkamarának és 
az Egys. Pártnak. Szállítója több intéz
ménynek és a városnak. A cég vezetésé
ben fia, Sándor is közreműködik.
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MAYER KÁROLY ny. kir. járásbíró, * 
1867 Miserdi (Pozsony m.)- Középisko
láit a pozsonyi ev. lyceumban végezte. 
Egyetemi tanulmányai befejezése után
1897-ben bírói vizsgát tett. Utána a 
pozsonyi kir. törvényszéken joggyakornok 
lett. Ezután a nagyszombati kir. járás
bíróságon, majd az ipolysági kir. törvény
széken aljegyző volt, azután pedig a szom
bathelyi kir. törvényszék jegyzőjévé, 
majd a szentgotthárdi kir. járásbíróság
hoz albiróvá nevezték ki. 1908-ban lett 
járásbiró. 1915-ben vonult nyugalomba. 
Azóta Ránfalván, majd 1926 óta Sop
ronban él.

MECHLE RÉLA oki. kőfaragómester 
Nemeskéren * 1887-ben. A felső keres
kedelmit Sopronban végezte. Az ipart 
részben a helyi, részben Budapest és 
Wien legelső vállalataiban tanulta ki, 
a mesteri oklevél megszerzése után kül
földön szerzett tanulmányokkal tökélete
sítette iparművészeti tudását. A sopro
ni jubiláris és egyéb kiállításon vett 
részt, ahol oklevelet, nagy ezüstérmet, 
és első díjat nyert 1914—1918-ig a 7. 
és 8. h. tábori tüzérezred kötelékeiben 
az orosz, olasz és román harctereken 
teljesített 35 havi tűzvonalszolgálatot. Ki
tüntetései; bronz és ezüst Signum Lau
dis a kardokkal,, a Károly cs. k. és a 
hadtestparancsnokság dicsérő elismerése.] 
T. főhadnagy. A kommun alatt a vörös 
hadseregbe való bevonulás megtagadása 
miatt menekülnie kellett. Tagja a front
harcosok szövetségének stb. Cége 1815- 
ben alapíttatott. Soproni főüzeme mellett 
Beleden fióküzletet tart fenn. Főbb mun
kái közül kiemeljük a bécsi Südbahnhof^ 
grázi, leobeni vasútállomások, József fő
herceg alcsuti kastélyának és az ottani 
templomnak, stb. stb. kőfaragó munká
latait, számos templom díszítését és hősi 
emlékszobrot (Fertőrákos stb.).

MEIER JÓZSEF fűszer-, festék- és cse
megekereskedő * 1895-ben Mosonszent- 
péteren. Középiskoláit Kapuvárott végez
te. Pályáját Győrben tanulta ki és 1912- 
ben szabadult fel. Mint segéd Budapes
ten a Meinl-cégnél dolgozott. 1927-ben 
vette át Remesberger József több évti
zede fennálló Várkerület 3. sz. alatti üz
letét, amelyet azóta is vezet. 1917-ben

bevonult a 76-ik gy. ezredhez, volt az 
orosz és olasz frontokon. A II. o. ezüst, 
két bronz vit. é. és a Károly cs. k. tulaj
donosa. A kereskedők e. tagja.

MENYHÄRDT FERENC vegyeskereske
dő * 1895-ben Sopronban. Négy közép- 
és három kereskedelmi iskola után 1909- 
ben felszabadult és 1912-ig mint segéd 
működött. 1915-ben bevonult a 24-ik tá
bori tüzérezredhez, az orosz és olasZ 
frontokon harcolt, elvégezte a telefon ési 
táviró tanfolyamot s mint telefonista műJ 
ködött. 1918 végén tizedesi rangban sze
relt le. 1928-ban Sas-tér 4. sz. alatt ön-í 
állósította magát és azóta vezeti fűszer- 
és vegyesárűkereskedését. Felesége: Hol
ler Róza. Egy gyermekük van.

MERZLANÖVICH JÁNOS nyug. p. ü. 
min. irodafőtiszt Oszlopon 1872-ben *. 
Iskolai tanulmányai elvégzése után a hon
védelmi minisztériumban kezdi pályáját  ̂
onnan 1898-ban a p. ü. min.-ba lép át̂  
előbb mint segédtiszt, később, 1918-ban 
irodafőtiszt, 1924-ben vonul nyugalomba.' 
Mint műszaki rajzoló is sok szolgálatot 
tett a honv. min.-nak. Nyugalomba vonu-i 
lása után az állami nyomdában ellenőrző 
tisztséggel bízzák meg. 1930-ban jön Sop
ronba, ahol megtelepszik.

METZNER OTTÓ hentesárú és cseme
geke eskedő * 1895-ben Sopronban, ahol 
érettségit is tett. Ezután a kereskedői pá-< 
lyára lépett. 1914-ben bevonult a 18-iki 
h. gy. ezredhez, az orosz fronton púlyosan 
megsebesült és 1917-ben, mint 75 »/o-os 
rokkant szerelt le. A háború után a  ̂
Esterházy-fiók vezetője lett, majd 1932- 
ben saját tulajdonába vette át a P. Mül
ler és Várkerület sarkán levő üzletet.' 
.\ruit azonban továbbra is az Esterházy 
üzemekből szerzi be. '

MÉSZÁROS GYULA ny. vizsgáló fő-i 
kalauz * 1873-ban Ujkéren. Tényleges 
katonai szolgálatot a 76-ik gy. ezrednél 
1894—97-ig teljesített, mint szakv. sze
relt le. Utána a Gysev.-hez lépett be és 
1931 május 1-én történt nyugalombavonu-i 
lásáig itt teljesített szolgálatot Sopron
ban. Lelkiismeretes szolgálatáért több el
ismerésben részesült. Tagja a városi th.i 
b-nak, alapítója és első elnöke volt a vo-. 
natkisérők helyi szakcsoportjának. A 
Gysev. vezérigazgatója 50 éves jubileuma
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alkalmával kitüntette, 1915-ben pedig Fe
renc Józseftől nyert dicséretet. Felesé.- 
ge: Szabó Anna, 7 gyermeke van.

MILLENOVICH FERENC ny. I, o. m. 
kir. áll. számvevőségi főtanácsos. * 1867 
Budapest. Iskoláit a temesvári főreál- 
iskolában fejezte be. Utána pályáját Te
mesváron a p. ü. igazgatóság számvitelé
nél kezdte. 1892-ben Selmecbányára he
lyezték és ott 27 éven át a bányaszámve-' 
vőségnél működött. A cseh megszálláskor 
4 hétig a Teréziumstadtban internálták,, 
majd Sopronba menekült, ahol a p. ü. 
számvevőséghez helyezték. 1927—28-bani 
a hivatal főnöke volt. 1928 júl. 1-én 40 
évi szolgálat után, mint I. o. számvevő
ségi főnök-főtanácsos nyugalomba vonulta 
A Kath. Kör, Frankenburg írod. Társ.,i 
Zeneegyesület, Turistaegyesület, KANSz, 
ÉME stb. tagja. i

MITZGER SALAMON rövid és kötött
szövött árú kereskedése. 1899-ben alapí
totta a, céget, amely azóta nagy fejlődés
nek indult. Üzletköre (nagyban és ki
csinyben) három megyére terjed ki. A 
cégtulajd. 30 éve tagja az izr. hítk. ve
zetőségének. Kamarai beltag.

MOLNÁR FERENC ny. községi jegyző * 
1858 márc. 2. Körmenden. Szombathelyen 
érettségizett, majd Sopronban Baán v. 
főispán ügyvédi irodájában és a «Sop
ron» c. lap szerkesztőségében dolgozott.. 
Ezután 1883- oki 18-án Tormafalun jegy
zőnek választották, mely tisztségét 1896 
végéig töltötte be. Utána a soproni mun
kásbiztosító pénztár ügyvezetője volt 
1917-ig, amikor a kommunisták nyugdí
jazták. Mint Tormafalú vezető jegyzője a 
tűzoltóegylel megszervezése, a betegse- 
gé'yző egylet niegtere; ítése nevéhez lő- 
ződik. Érdemeiért előbbi egyesület tb. 
főparancsnokká, utóbbi disztaggá válasz
totta. A Férfidalkör előadásainak ren
dezése körül is nagy érdemei vannak  ̂
A soproni munkásbiztosító nyugalomba- 
vonulásakor igazgatósági ülésen mondtak 
köszönetét szolgálataiért és elismerésül 
aranyórával és brilliáns gyűrűvel lepték 
meg. )

MOLNÁR ISTVÁN fegyverműves *: 
1883-ban Felsöoszlóban. Iskoláit Zalaeger
szegen végezte, szakmáját Nagykanizsán! 
tanulta ki s 1897-ben felszabadult. Bu-i

dapesten segédeskedett. Ezután bevonult 
a 6-ik h. huszárezredhez, onnan Fiúméba 
József főherceg díszőrségéhez osztották 
be, majd hat évig Budapesten a fegy-, 
vermesteri iskolában előadó volt. 1909— 
1920-ig a 18-ik h. gy. ezred kötelékébe 
volt. Résztvett az orosz és oláh harcok
ban. 1917-ben a honvédelmi miniszté
rium szakreferense lett a fegyvergyár
nál, majd a kommunisták kiüldözték és 
három hétig letártóztatták, mint ellen- 
forradalmárt. Utána a soproni csendör- 
zászlóaáljnál szolgált és mint katonai fő- 
fegyvermester 1920-ban szerelt le. Kitün
tetései: II. o. ezüst és két bronz vit. é., 
koronás ezüst és vask. és a Károly cs 
k. 1920-ban Sopronban mint fegyvermű
ves önállósította magát. Az ipartestülef 
elöljárója és számvizsgálója 1923 óta, 
A 18-ik bajtársi e., nemzeti liga választro. 
tagja, kath. kör és frontharcos sz. tagja

MONCZ JÓZSEF m. kir. postaigazgató, 
a postakezelési ügyosztály vezetője * 1879 
márc. 17-én Peresznyén. Középiskoláit 
I—IV. Kőszegen, V—VIII. Sopronban a 
bencés gimn. végezte. Jogot Budapesten, 
Pozsonyban hallgatott. 1903 június áll. 
tud. vizsgát tett. 1904-ben lép a posta 
szolgálatába, mint napidijas postafogal
mazó Kismartonban, 1905 aug. 18-án a 
soproni igazgatósághoz kerül. 1906-ban 
fogalmazó, 1912-ben a személyzeti ügyosz
tály vezetője, 1928-ban a kezelési ügyosz
tály vezetője, 1918-ban tanácsos és 1921 
óta igazgató. A háború alatt teljesített 
kiváló szolgálatáért a II. polg. hadi érd̂  
kereszttel tüntették ki. 1919-ben a kom
munisták felett Ítélkező fegyelmi bizottság 
elnöke. Kath. konvent tag, a Kath. Kör 
vál. tagja.

MORAWETZ FERENC oki. kőműves- 
mester * 1867-ben Budapesten. Iskoláit 
ott végezte és szakmájában is ott sza
badult fel. 1915 óta Sopronban mint 
önálló kőművesmester működik. 1920-ban 
tette le a kőművesmesteri vizsgát. A Ká
roly laktanya építési vezetője volt, a 
szeszgyár. Frigyes főhercegi laktanya és 
több magánépítkezés vezetője, az ipar
testület alelnöke, az iparkamara beltagja, 
a városi törvh. b., turista e., kath. kör és 
kath. konvent tagja.

MÜLLNER EDE vegyeskereskedő *
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1881-ben Wienerneustadtban. 1890-ben te
lepedett le családja Sopronban s ekkori 
édesatyja, néhai M. Antal alapította üz
letét, amelyet 1924 óta ő vezet. Keres
kedelmi szakiskolát és a középiskolát itl 
végezte, a szakmát Sopronban tanultai 
ki. 1905-ben szabadult fel. Jelenleg a 
főűzletet, mely Magyar-u. 24. sz. alatt 
van és a Tómalom-u. 2. sz. alatti fiók
üzletet vezeti. Felesége: Máhr Anna. Há
rom fia van.

N-Ny
NEMES NAGY SÁNDOR ny. detektív, 

városgazda * 1878-ban Sopronkövesden. 
Iskoláit Szentgottliárdon végezte, ,majd 
gazdálkodással foglalkozik. 1902-ben a 
rendőrség szolgálatába lépett, ahol 1913- 
ban városi detektív csoportvezető lett 
és 1924-ben vonult nyugalomba. 1927 
óta Sopron szab. kir. város gazdája. Mint 
detektív különösen a megszállás alatt és| 
a népszavazás körül voltak nagy érde
mei, melyért a nyugatmagyarországi fő- 
kormánybiztostól elismerésben részesült.

NEUFELD LÁSZLÓ szikvizgyáros és 
vegyeskereskedő * 1901-ben Sopronban. 
Középiskolái elvégzése után a kereskedői 
pályán szüleinél szabadult fel 1922-ben. 
Jelenleg édesanyjától, özvegy Neufeld 
Miksánétól átvett Szentgyörgy-utcai ke
reskedését és szikvizgyárát vezeti. Édes
atyja: Neufeld Miksa a 18-ik h. gy. ez
rednél az orosz fronton 1915 júniusá
ban hősi halált halt. Özvegye: Kaphom 
Margit.

NÉMETH DÉNES hentes és mészáros
mester * 1872-ben Sopronszentívánon. 
Szakmájában 1889-ben szabadult fel. Mint 
segéd Budapesten, Pozsonyban és Bécs- 
ben, valamint Sopronban az egykor hír
neves Gerhárdt-cégnél működött és 1907 
dec. 27-én önállósította magát. Az ipar- 
testületnek 1911 óta előljárósági tagja, 
az iparos szöv. 12 éve választ, tagja. A 
város törvh. b. tagja, a kereskedelmi és 
iparkamara beltagja. A hentes és mé- 
szárostanonc vizsgáztató b. elnöke, a 
Credo és Kath. Kör tagja. Sopronban és 
Bécsben teljesített a háború alatt katonai 
szolgálatot.

NÉMETH FERENC magy. kir. útmester 
* 1874-ben Vasmegyében. Tényleges ka

tonai szolgálatra 1896-ban vonult be a 
83-ik gy. ezredhez és 1912-ig szolgált, 
amikor mint v. főtörzsőrmester lépett az 
útmesteri pályára. A tanfolyamot 1907— 
9-ben Szentgotthárdon végezte el. 1912 
óta megszakítás nélkül Sopronban, mint 
m. kir. útmester működik. A háború 
alatt bevonult és mint munkásosztag pa
rancsnok teljesített szolgálatot. A KANSz 
tagja. Kitüntetései: 50 és 60 éves jub. 
é., 12 éves szóig. é. és kor. ezüst é. k,

NÉMETH JÓZSEF városi üzemvezető 
főgépész. * 1882-ben Bükön (Sopron vm.). 
Polgári iskolát Kismartonban járt, szak
tanfolyamot Bécsben és Budapesten vég
zett. Működött Bükön, Bécsben, Szom
bathelyen, Sárváron, Savanyukuton,, Bu
dapesten és Sopronban. Ide 1916-ban, 
mind gázgyári üzemvezető főgépész ke
rült. Egy évet a 20-ik honv. gy. ezred
del az orosz fronton töltött és mint szakv. 
került haza. A városi törvh. b. választott 
t., a szociális, iparfejlesztő bizottság és 
Kath. Kör tagja.

NÉMETH SÁMUEL ev. reálgimnáziumi 
igazgató * 1877-ben Kispécen. Középis
koláit Sopronban, a teológiát ugyanitt 
és Greiswaldban, egyetemi tanulmányait 
Kolozsváix)tt és Budapesten 1904-ben vé
gezte. Pályáját Felsőlövön kezdte meg, 
ahol 1922-ig mint igazgató működött. A 
megszállás miatt Sopronba jött az ev 
liceumhoz mint tanár. 1931 június óta 
az intézet igazgatója. Több szakcikket 
írt, a Luther-naptár szerkesztője, a Fran
kenburg irodalmi Körben több felolva
sást tartott, az ev. konvent és presbité
rium, az ev. egyházi törvényszék tagja. 
Az ev. középiskolák egyesületének elő
adója.

NÉMETH Gyula  lakatosmester ♦ 1880- 
ban Nemescsóron. Szakmájában 189K 
ban szabadult fel. Mint segéd Sopronban, 
Stájerországban és Grázban dolgozott és 
1914-ben önállósította magát Sopronban. 
Ezután végigszolgálta a világháborút a 
83-ik gy. ezredben és 1914 okt. 24_én 
Ivangorodnál orosz fogságba esett, ahon 
nan 1918 szeptemberében jött meg. Az 
ipartestületnek régi elöljárója, az ipar
kamarának beltagja. A Kath. Kör tagja 
1925-ben a soproni kiállításon nagy ezüst 
éremmel tüntették ki.
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NOWINSZKY REZSŐ hírlapíró. * 1900- 
ban Zágrábban. Középiskoláit Kaposvá
ron végezte. Újságírói pályáját Szom»- 
bathelyen kezdte, mint a «Hir» címö 
politikai napilap belső munkatársa. Köz
ben versei és novellái megjelentek fővá
rosi lapokban is. Évekig dolgozott a 
budapesti Medgyaszay színháznak mint 
szövegíró, több dalszövegét Buday Dé
nes zenésítette meg. Irredenta színművét, 
a «Lesz még Magyarország»-ot, 1927-ben 
nagy sikerrel mutatták be a szombat- 
helyi városi színházban. Szerkesztője volt 
egy ideig a «Nyugatmagyarország»-nak, 
majd 1930-tól 1932-ig a szentesi «Alföldi 
Ujság»-nak volt a belső munkatársa. 1933 
óta a soproni «Sopronvármegye» belső 
munkatársa.

NYÁRI ISTVÁN dr. m. kir. postafő
igazgató, a soproni kerületi postaigaz
gatóság vezetője * 1879 szept. 10-én 
Nagycenken. Középiskoláit Sopronban és 
Győrött, egyetemi tanulmányait Budapes
ten fejezte be, ahol 1906-ban az állam- 
tudomán3'ok doktorává avatták. 1898 jú
nius 25-én lépett a magy. kir. posta szol
gálatába, a postaüszti vizsgát kitünte
téssel tette le és 1900 augusztusában pos
tatisztté nevezték ki. Rövid idő múlva 
már a budapesti postaigazgatóságnál mű
ködött, majd 1907-ben a temesvári pos
taigazgatósághoz helyezték át és ugyan
akkor nevezték ki postafogalmazóvá. Mint 
s. titkár és titkár 1912—1915 végéig kerü
leti biztosi teendőket végzett a temesvári 
postaigazgatóság kerületében 1920-ban 
Temesvárról a megszállók kiutasították 
s így került Sopronba. Itt 1926 már
ciusától 1928 októberéig a piostakezelési 
ügyosztályt, 1933 szeptemberéig a sze
mélyzeti ügyosztályt vezette, 1929 au
gusztus 29-től mint h. igazgató, majd 1933 
máj. 1-től kezdve mint az igazgatóság 
vezetője működik. Postafőigazgatóvá 1933 
júniusában nevezték ki.

NYUGATMAGYARORSZÁGI SERFŐZ
DE ÉS MALÁTAGYÁR R.-T. A soproni 
Baross-úti sörgyár, a Nyugatmagyarorszá
gi serfőzde és malátagyár r.-t. nagysze
rű berendezésű, fejlett és modem üzeme 
méltán sorakozik a híres soproni nagy
ipar többi vállalatainak sorába. A sör
gyár Streit Lajos igazgató kitűnő vezei-

tése mellett működik és gyártmányai kö
zül a «Családi sör» különösen nagy nép
szerűségre tett szert.

o-ö
O. M. T. K. SOPRONI TEJCSARNOKA 

Baross-út. Az Országos Magyar Tejszö
vetkezeti Központ a Baross-úton létesí
tette évekkel ezelőtt soproni tejcsarno
kát, amely Winter Ottó tejcsarnoki igaz
gató szakavatott irányítása mellett a Du
nántúl eg3dk legnagyobb és legvirágzóbb 
tejüzeme lett. Az OMTK. soproni tej
csarnoka nemcsak a belföldi fogyasz
tás ellátására, de exportra is dolgozik s 
különösen vajat szállít külföldre nagy 
mennyiségben.

ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGA Szé
chenyi Fiú Otthon. Alapította az Orsz. 
Gyermekvédő Liga igazgatósága 1931. A 
növendékek félig vagy teljesen árva ta
nulók, akik szakszerű nevelés és fel
ügyelet mellett Sopron különböző isko
láinak tanulói. Férőhely 56, a tanulók 
száma ugyanannyi. A növendékek kor
repetálását az igazgató és egy családfő 
végzi, ezenkívül gazdasági ismertető gya
korlatokat is folytatnak.

OSTOR LAJOS dr. kir. közjegyző Gyü- 
levizen (Sopronmegye) * 1880-ban. Kö
zépiskoláit Sopronban és Székesfehérvá
ron végezte, majd Kolozsvárott és Bu
dapesten hallgatott jogot. Ezután letette 
az ügyvédi vizsgát és átvette Gősy Géza 
dr. csornai ügyvéd irodáját. Kezdettől 
fogva tagja a városi és várm. törvh. b- 
nak. A forradalom után kinevezték tb. 
tiszti főügyésznek, majd 1926-ban meg
kapta a csepregi közjegyzőséget. Később 
pedig soproni kir. közjegyzővé nevez
ték ki.

PALÁSTI KÁLMÁN ny. magy. kir. áll. 
tanfelügyelő. * 1866-ban Kismartonban. 
Középiskoláit ott, a tanítóképzőt Eertő- 
rákoson végezte. Pályafutásának egyes ál
lomásai: Nagymarton, Herend, Magyar
óvár, Sopron (1906), Nyitra, Sopron, Lő
cse, majd 1917-ben ismét Sopron. A tan
felügyelőséghez Magyaróvárott került 
1917-ben Sopronban, mint vezető tanfel
ügyelő működött egészen 1928-ban történt
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nyugalombavonulásáig. A soproni tanfel
ügyelőséget a legnehezebb háborús idők
ben vette át, de ennek dacára is sokat tett 
az iskolák fejlesztése körül. Nevéhez fű
ződik a csepregi és csornai iskolák meg
szervezése, a kislózsi iskola és több óvó- 
da létesítése. A kath. konvent és iskola
szék tagja, az iparostanonciskola fel
ügyelő biz. elnöke, több társadalmi e. t

PAPP KÁLMÁN városi prépost-plébá
nos, felsőházi póttag. Sopronban * 188G- 
ban. Középiskoláit itt és Győrött végezte, 
ahol a hittudományi főiskolát is. Ott 
szentelték pappá 1908-ban. Első állomá
sa Moson volt,, ahol mint segédlelkész 
működött. 1910-ben Albrecht főherceg
nek tanító-nevelője lett. 1912-ben a győri 
főreáliskolában lett hittanár, de 1914- 
ben, a világháború kitörésekor a harc
térre ment, mint a győri 19-ik gy. e. tá
bori lelkésze. Kitüntetései; Ferenc Jó
zsef rend, ^elkészi érdemk., Signum 
Laudis, Károly cs. k., Vörösk. 1920-ban 
röjtöki plébános lett, majd 1925-ben vá
lasztották meg Sopronban.

PAPP GYÖRGY cipészmester * 1887 
jan. 8-án Bősárkányon. Iskoláit Mosonban 
végezte, iparában 1904-ben Csornán sza
badult fel, majd Beleden és Sopronban 
mint segéd működött, 1918-ban Sopron
ban önállósította magát és cipészműhe
lye ma a legelsők közé tartozik. Az ipa
ros szöv. választmányi és alapító tagja, 
a 76-os bajtársi e., frontharcos szöv., és 
ipartest, szék tagja. 1925-ben a soproni 
kiállításon nagy ezüst érmet nyert. A 
háborút a 74-ik gy. ezreddel a szerb, 
oylasz frontokon küzdötte végig és két 
Ízben megsebesült.

PARRAGI GYÖRGY, a «Sopronvárme- 
gye» felelős szerkesztője * 1902-ben Pé
csett, érettségit az ottani főreálban tett. 
Újságírói pályáját a «Baranyai Magyar- 
ság»-nál kezdte. 1924-ben lépett be a 
«Sopronvármegye» szerkesztőségébe, ahol 
1929-ig, egy évi megszakítással, — amit 
a «Soproni Hirlap»-nál töltött, — mint 
belső munkatárs működött. Azóta a 
«Sopronvármegye» felelős szerkesztője. 
Közben néhány hónapig a «Hevesvárme- 
gyei Hirlap» felelős szerkesztője volt.

PANKOVITS ADOLF, a Városszépítö 
E. faiskolájának főkertésze * 1874-ben

Sopronban, ahol nagyatyja az első mű
kertész volt. Bécsújhelyen és Bádenban 
tanulta szakmáját, ahol vizsgát is tett. 
Mint segéd Ausztriában és Németország
ban dolgozott, Horvátországban főker
tész volt. Ezután Barbacson lett vezető 
faiskolai kertész, majd 1 évig a soproni 
városi kertészetben volt és 1933 ápr. 1- 
től tölti be mai állását. A vezetése alatti 
álló kertészet a munkahét kiállításán ar. 
é-t nyert. 1915-től az összeomlásig a 18- 
ik h. gy. e.-nél szolgált az orosz és olasz 
fronton.

PAYR SÁNDOR dr. egyetemi nyilvános 
rendes tanár. Pápán * 1861-ben. Közép
iskolai tanulmányait a pápai református 
kollégiumban végezte, ahol 1881-ben tet
te le az érettségit Érettségi után a sop
roni teológiára iratkozótt be. Teológiai 
tanulmányait Sopronban és Báselben vé
gezte. 1886-ban szentelték pappá, amikor 
Karsay Sándor püspök titkára lett, ké
sőbb pedig Gyurátz Ferenc mellett töl
tött be hasonló tisztséget Pusztavámon 
is lelkészkedett, majd 1899-ßen, a sop
roni teológiai akadémiának lett tanára, 
1923 óta pedig tanára az Erzsébet tudo
mányegyetem hittudományi karának Sop
ronban. 1929-ben, a debreceni Tisza Ist
ván egyetem teológiai fakultásától dísz
doktorátust kapott Szakirodalmi műkö
dése igen gazdag.

PAZDERA JENŐ villanytelepi főszerelö 
♦ 1895-ben Salgótarjánban. Az elektro
technikából több szakvizsgát tett. 1916- 
ban a haditengerészethez vonult be és 
az összeomlásig szolgált, mint tizedes. 
Leszerelésekor a salgótarjáni vili. mű
vekhez került, ahonnan 1926 okt 4-én 
foglalta el mai állását. A Polg. Lövész E 
tagja.

PÁL BOLDIZSÁR magánzó. * 1860- 
ban Sopronivánon. A szabóiparban felsza
badulva Bécsben (húsz évig), Morvaor
szágban, Budapesten stb. működött 1911- 
ben Sopronban önállósította magát és 
1926-ban vonult nyugalomba. 1889-ben 
Győrött a kiállításon dicsérő oklevelet 
nyert Felesége: Kálmán Viktória.

PFANDLER TÖFOR bortermelő és bor- 
nagykereskedő * 1880 február 7-én Sop
ronban régi gazdálkodó családból. ö 
1905-ben vette át 10 holdas föld és 3



és fél holdas szőlőbirtokának vezetéséi. 
A háborút a vártüzéreknél az olasz fron
ton küzdötte végig, és mint szakv. sze
relt le. 1921-ben kezdett bornagykeres
kedéssel Balfi-u. 13. sz. házában foglal
kozni. 1929-ben a városi törvh. biz. tag
jává választották, mint virilistát.
Az íM cs/Cti bizottság tagja.

PERKOVÄTZ FÉLIX vendéglős *1886- 
ban Alsólászlón. Szakiskolákat Budapes
ten végzett és szakmájában 1903-biafií 
szabadult fel. 1924 óta önálló Sopronban 
s azóta vezeti a fogalommá vált söröző
jét. A 76-ik gy. e.-del az olasz fogságba 
került, ahonnan 1919 aug. 22-én jött’ 
vissza. A 76-ik bajtársi e., a vendéglősök 
szakcsop., a szikvizgyár szöv. alelnöke. 
az ipartestület választmányának, az OKH 
felügyelő b., kath. konventnek és a kath 
körnek tagja. Több külföldi tanulmány
utat tett.

POLGÁR JÓZSEF vegyeskereskedő * 
1875-ben Zalamihályfán. A kereskedői 
szakmát tanulta ki és abban felszabadul 
va három évig Bpesten mint segéd dob 
gozott, majd katonaéveit a 48-as gy. ez
rednél leszolgálva, 1902-ben Sopronban 
a Balfi-út 26. szám alatt vegyeskereske
dést nyitott, amelyet azóta vezet. 1914- 
ben bevonult és a magyaróvári lőpor 
gyár építkezésénél mint szolgálatvezető 
működött. Három szóig. é. k. tulajdo
nosa. Felesége; Eisenstädter Karolin. 
Négy gyermeke van.

POLLÄK OTTÓ magánzó. * 1876-ban 
Sopronban. Az aranyműves szakmát Po 
zsonyban tanulta ki. Szaktudását Auszt 
riában, Svájcban és Németországban gya
rapította. Ezután bekapcsolódott szülei 
soproni üzletébe, amit 1933 májusig ve 
zetett, amikor nyugalomba vonult. Bé 
kében és a háborújbaji is a 18-ik gy. ez 
rednél szolgált. Nyugalombavonulásával 
egy kb. 100 éves cég szűnt meg.

POSCH FERENC fuvarozó ♦ 1863-ban 
Sopronban. Kora ifjúsága óta mint fuva
rozó dolgozik. A 76-ik gy. ezrednél Dal
máciában mint szakv. szerelt le. 1888-ban 
önállósította magát. A városi törvh. b-nak 
virilis jogon tagja.

PÓTTSCHACHER RUDOLF az Idegen- 
forgalmi rt. ügyv. igazgatója ♦ 1879-ben 
Sopronban. A kereskedelmi akadémián

tett érettségit, majd a bank és keres
kedelmi pályára lépett. 1914—1918-ig a 
déli és az orosz frontokon harcolt, s mint 
a 18-ik honv. gy. ezred tart. főhadnagya 
szerelt le. Kitüntetései: Sign. Laud, a 
kard., kor. a. érd. k., a vit. érem szalag 
ján. Károly csap. k. és seb. é. A nemzeti 
hadseregben mint a helybeli csapatkór
ház gh. főnöke 1922-ig tényleges szolgá- 
latot teljesített. Azóta a város Idegen- 
forgalmi rt. ügyvezető igazgatója. A Du
nántúli Turiste E., idegenforgalmi biz. 
előadója, a városszépítő, képzőművészeti 
e. választm. tagja. A soproni keresk. társ 
főtitkára.

PRICKLER JÁNOS, a Pesti Magyar Ke
reskedelmi Bank soproni fiókjának igaz
gatója. Sopronban * 1886-ban. Itt vé
gezte a középiskoláit és 1904-ben tett ke
reskedelmi érettségit. Ezután 5 évig a 
város szolgálatában állott. 1909-ben lé
pett be a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bankhoz, melynek soproni fiókjánál fok- 
ról-fokra emelkedett s elérte az igaz
gatói rangot. A háborút mint 21-és tü
zérfőhadnagy harcolta végig, 47 hóna
pot töltött a harctereken, megszerezte a 
III. oszt. katonai érdemkereszlet kétszer, 
az ezüst és bronz Signum Laudist két
szer és a német vaskeresztet. A városi 
törvh. biz. és több szakbizottság tagja, 
a Kereskcuelmi ts Iparkamara t., igaz 
gatósági tagja a Soproni Takarékpénz 
tárnak. A soproni ev. egyház közs. h 
felügyelője és gazdasági ügyeinek inté
zője.

PROST ÁGOSTON nyug. MÁV felügyelő 
* Parkolyán 1858-ban. Középiskoláit a bu
dai II. főreálban végzett, érettségit 1878- 
ban tett. Iskolái elvégzése után Bécsbe 
megy tanulmányútra, s csak visszatérte 
után a DSzA vasút szolgálatába. Első 
beosztását mint forgalmi tiszt Székes- 
fehérváron nyeri, azután líisbér, Szent- 
iván állomások következnek, majd a köz
pontba, Bécsbe a leszámoló hivatalhoz 
kerül. Onnan Budapestre helyezik és 1887- 
ben, amikor Baross Gábor közlekedési 
miniszter az egész reformja által Sze
gedre helyezi, ő szintén oda kerül. 1889- 
ben ismét Budapest és onnan rövid idő 
után Sopronba beosztva, ahol mint fel 
ügyelő 1920-ban nyugalomba vonul.
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RADIOS JÓZSEF ép. vállalkozó * 1899- 
ben Süttörön. Felsőépítőipar iskolát Ba- 
dapesten végzett és ott, Bécsben és Han
noverben dolgozott. Zwickauban kerá
miai szakiskolát is végzett. 1926-ban ön
álló lett Eszterházán, közben hg. Ester- 
házynál s gr. Wiellpfennél működött.' 
1930-ban jött Sopronban, ahol 1933-ban 
vettte át a Schármár-cég telepét. Speci- 
álitása a kerámikai építészet. A Credo 
kultúrház építkezését eszközli. A háború 
alatt az 5. árkász zlj-nál szolgált.

RADOMSKY MIKSA cukrászmester * 
1870-ben Javaronkán. 1887-ben szabadult 
fel a cukrásziparban Bécsben. Mint se
géd ott, Budapesten, Szombathelyen, Za
laegerszegen és Badenben dolgozott. 
1900-ban Sopronban önállósította magát 
és azóta vezeti üzletét. 1906 óta tagja a 
tűzoltó t-nek, amelynek 1914 óta fő- 
csővezetője. A Ferenc J. jub. k., vörösk. 
é. és a 25 éves Horthy M. szóig. k.. tu
lajdonosa. 1904-ben Sopronban a kiállí
táson nagy ezüst érmet és 1905-ben a 
párisi nemzetközi kiállításon díszokle
velet nyert.

RAFFENSPERGER FERENC mű- és 
kereskedelmi kertészet. A cég alakult je
lenlegi helyén 1803-ban Nádorfasor 2— 
8. Alapítója Raffensperger Ignátz, utóda, 
János következett, majd 1883-ban Ferenc 
vette át, akinek a nevén van ma is a 
cég. Jelenleg János és György fiai vezetik- 
Ferenc született 1851-ben Sopron. Iskoláit 
itt végezte, majd édesatyja mellett ta
nulja a kertészetet. Mint segéd több he
lyen dolgozott, Bécsben is. A céget önál
lóan 1883—1920-ig vezette. 1901-ben, va
lamint 1904-ben rendezett kiállításon 
ezüst érmet nyert. János 1877-ben Sop
ron * Iskoláit Sopronban végzi, kerté
szetet édesatyja mellett tanulta. Bécs
ben, Drezdában és több nagyobb német 
városban jár külföldi tanulmány utján. 
1920-ban vette át az üzlet vezetését. A 
világháborúban a 18. gy. e. kötelékében 
vesz részt, bevonul 1915-ben s 40 hóna
pig teljesít frontszolgálatot az orosz és 
olasz fronton. Több kitüntetést is nyer. 
György Sopronban 1898-ban ♦ Iskoláit 
itt végezte, kitanulta a kertészetet és jelen

leg a cég beltagja. A cég Magyarország 
legrégibb kertészeti üzeme.

RAKITTA SAMU ny. elemi iskolai igaz-, 
gató tanító * 18552-ben Nagycseperen 
(Turóc m.). Középiskoláit Selmecbányán,, 
a tanítóképzőt Zliován végezte 1870-ben 
Tanítói pályáját Bellán kezdte, majd- 
Ruttkán működött 1912-ig, amikor igaz-’ 
gató-tanítói rangban nyugalomba vonult.' 
Tanítói pályáján különösen a magyarosí
tás terén szerzett nagy érdemeket, ami-i 
ért miniszteri elismerésben részesült.! 
Nyugalombavonulása óta Sopronban él.'

RAKITTA SAMUNÉ, szül. Krernsnep 
Ilona ny. c. igazgató-tanítónő. A tanító
képzőt Pozsonyban végezte, majd Rutt
kán 1885—1912-ig működött. 1912-ben,' 
mint c. igazgató-tanítónő vonult nyuga
lomba.

RAUCH LAJOS műasztalos ♦ Jánosháza 
(Vas m.) 1894. Iskoláit és tanuló éveit 
Győrött végezte. 1910. a fa- és fémipari 
szakiskolát. A háborúig mint segéd dol
gozott Bécs, München, Budapest, Cegléd 
és Sárváron. Háborúban a 83. gy .e. kö
telékében az orosz fronton és a Kárpá
tokban 18 hónapig teljesített frontszol- 
gálatot. Sebesülése folytán mint SOo/o-os. 
rokkant elbocsátották a hadsereg köte
lékéből 1917. Ekker betársul a soproni 
Schneller-cégbe és annak haláláig 1925. 
együtt dolgoznak, utána egyedül vezeti 
géperőre berendezett üzemét a mai napig.l 
1925 soproni ipari kiállításon négy ezüst 
érmet nyer. A soproni ipari szöv. titkára,! 
ipartest, elöljáró. HONSz vál. tagja. Szá
mos munkája közül legjobban kiemel
kedő Verseghi Nagy Elek röjtöki kas
télyának teljes felszerelése és berende
zése, a házikápolna, a hall stb. A nép
szavazásban mint bizalmi férfi vett részt.!

RAUNER MIHÁLY szállítmányozó ♦ 
1881-ben Lépesfalván. Kereskedelmi érett-, 
ségit Sopronban tett, majd rövid ideig! 
magánhivatalnok volt és 20 évet a m. kir.l 
posta műszaki felügyelőségénél Fiumé-\ 
ben, Kolozsváron, Budapesten és Sopron
ban töltött. Mint postafelügyelő vonult 
nyugalomba. 1922-ben alapította Rauner 
Mihály-féle szállítmányozási és kereske-t 
delmi céget, mely nemzetközi szállítmáÁ 
nyozási kapcsolatok Idépítésével és élői 
vad külföldi exportjával foglalkozik.)
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Tagja a törvh. b-nak, az ev. konventnekj 
presbitériumnak és számos társadalmi 
egyesületnek. 1914—1918-ig a táviró ezn' 
rednél az orosz fronton mint t. százados 
teljesíettt szolgálatot, az ezüst és bronz 
Sig. Laud, a kardokkal és a Károly cs. k. 
tulajdonosa.

néhai RÄTSKAY ZOLTÁN ny. felső
kereskedelmi igazgató * 1858 Zázriva 
(Árva m.). A tanítóképzőtZnivogyon,a 
pedagógiumot Budapesten végezte 1898- 
ban szerezte meg a felsőkereskedelmi is
kolai tanári diplomáját. Pályáját Turóc-, 
szentmártonban kezdte, majd Késmárkon 
működött. 1902-ben nevezték ki a sop
roni felsőkereskedelmi iskolához, mint 
matematikai tanár. Itt 1920-ig, nyugalom- 
bavonulásáig működött. 42 éves szolgá
latának jutalmául c. igazgatói címet nyer
te. A felsőkereskedelmi iskolának 2 éven 
át h. igazgatója volt. 1922-ben megszer
vezte a soproni női felsőkereskedelmi is
kolát, amelynek 5 éven át volt igazgatója. 
1931 január 26-án halt meg.

RECETÁRIUS EDE oki. patkoló és ko
csigyártó * 1884-ben Sopronban. Az ipart 
atyjánál tanulta ki, majd 4 évig Berlin
ben dolgozott. Utána a 7. h. huszárok
hoz vonult be, ahol 2 és fél évet, mint 
oktató szolgált. A háborúban 52 hónapig 
szolgált,, mint patkoló mester. 1910-ben 
vette át atyjától az 1849-ben nagyatyja 
által alapított műhelyt.

REINECKER GUSZTÁV jég- és tüzelő
anyagkereskedő * 1879-ben Sopronban. A 
lakatosiparban, mint segéd külföldön is 
dolgozott. 1908-ban vendéglőt nyitott, me
lyet 1932-ig vezetett. 1925-ben kezdte meg 
a jégkereskedést és 1927-ben a fakeres
kedést. A háborúban a műszaki csapatok
nál szolgált. I

REISCH GYÖRGY kisbirtokos *1865 
Sopron, ahol iskolái elvégzése után' 
30 kát holdas birtokán gazdálkodással 
foglalkozik. Mint katona a 76. gy. e.-ben 
szolgált, ahol szakaszvezetői rangban sze
relt le. A háborúban két fia vett részt, 
egyiket (Radnai) Györgyöt vitézzé avat-, 
ták. 15 éven át tagja volt a soproni v. 
th. bizottságnak, 10 éven át alelnöke a 
Sopronvidéki Gazdakörnek. Ev. presbi
ter és konventtag. Az Ujteleki-u. 17. 
sz. ház tulajdonosa. i

Id. RENNER GYULA nagyiparos. Sop-. 
ronban * 1860-ban. Tanuló évei után 20 
évig külföldön volt és sok helyen dolgo-| 
zott szakmájában, azután Budapestre 
ment. Budapestről a Dunaszabályozási 
társulathoz szerződött munkavezetőként, 
majd a brassói cukorgyárnál, Maros-i, 
vásárhelyen és Mezőhegyesen volt mun
kavezető. Kitüntetései: 1901-ben a sop
roni gazdasági kiállításon a szabadalma-, 
zott pálinka készülékért bronzérem. Po-! 
zsonyi országos kiállításon 1902-ben nagy 
ezüstérem, 1904-ben Budapesten az ipa
ros egyesülettől bronz érem, 1904-beni 
Sopronban iparkiállításon aranyérem,* 
1907-ben Pécsett orsz. kiállításon aranyé.; 
1904-ben Budapesten a borászati és pin- 
cészeti gazd. kiállításon 2 ezüsté., 1924- 
ben Csornán iparkiállításon arany dísz
oklevél. 1925-ben soproni iparkiállításoni 
aranyé., 1928-ban a szombathelyi ipar
kiállításon aranyé. Sopron város törv.i 
biz. tagja, a Szépítő Egyesület ö. dísz
tagja, tagja a Tornaegyletnek stb.

RENNESBERGER JÓZSEF magánzó * 
1858-ben Felsőbeleden. A kereskedői pá
lyán Szentgotthárdon kezdte meg műkö
dését, Sopronban 1881-ben telepedett le 
és 1927-ben ment nyugalomba. 34 évig 
volt önálló. A V. th. b.-nak 15 évig volt 
tagja és mindenkor kivette részét a köz
ügyekből.

RENNER KÁLMÁN Sopronban 1887- 
ben * Iskoláit Sopron, Marosvásárhely és 
Brassóban végezte. Az ipart édesapja 
mellett tanulta ki. Felszabadult 1907- 
ben. Technológiát Budapesten 1911-ben 
végzett. Háború alatt a 76. gy. e. kötelé
kében 24 hónapot töltött az orosz fron
ton, ahol több háborús kitüntetést nyert. 
Édesapjával együtt dolgozik mind a mai 
napig. I

RÉVÉSZ BÉLA a «Soproni Szőnyeg 
és Textilművek rt.» műszaki igazgatója * 
1892 jan. 13-án Bánfeketehelyen. Közép-, 
iskoláit Békéscsabán, kereskedelmi aka-i 
démiát Budapesten és Achenben végzi, 
a textil szövő iskolát 1910-ben. 1910— 
1913-ig Achen és Münchenben, mint mű
szaki tisztviselő dolgozik. 1913-ban be
lép a «Gráci Posztógyár» rt.-hez. 1914 
bevonul a 39. gy. e.-bez és az orosz, 
olasz és román fronton küzd. 2 Ízben
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is megsebesül. Kitüntetései: I. o. ezüst! 
kétszer, bronz vit. é., Károly cs. k. és seb.- 
érem. 1918 nov. szerel le, mint főhad
nagy. Leszerelése után átvette a grácf 
gyár fiókjának vezetését 1920-ig, ami-, 
kor is Sopronba jön jelenlegi cégéhez, 
mint műszaki igazgató.

RIEDL GYULA ny. uradalmi főintézó 
* 1868 Rottendorf (Alsóausztria). Tanul
mányait Récsben, Mödlingben és Keszt
helyen (utolsó két helyen gazdasági aka
démián) végezte. Gazdasági oklevelét 
1887-ben Mödlingben nyerte. (Pályáját, 
mint segédtiszt az alsólendvai uradalom
ban kezdte, majd 1891-ben a nagycenki 
cukorgyár uradalmára, Sopronkeresztur- 
ra került, innen 1922-ben a gyárpinnyeí 
uradalmára. 1924-ben ment nyugalomba 
44 évi szolgálat után uradalmi főintézői 
rangban. Hat éven át tagja volt a vm 
th. bizottságának, elnöke volt a Sopron- 
várm. Gazdasági E.-nek és számos társa
dalmi egy. t.

RUSS OSZKÁR magánzó 1866-ban Tri
esztben ♦ Középiskoláit Sopronba, a ke- 
resk. akadémiát Récsben végezte, ezt meg 
előzőén 2 évig P. Müllernél volt. Utána 
id. Russ János néven 1916-ig borkeresk 
céget vezetett. A v. th. biz. volt t., a Sop 
róni Tp. volt alelnöke, a Zeneegy.-nek 
30 évig V. alelnöke, a háború alatt a vö 
rösk. kórháznak pénzt. volt. Kitűnt. ■ 
Danebrock lovagk., német lipcsei rend és 
a vörösk. hadiékitm. emlékk. 1901-ben 
Ruszt díszpolgárává választotta. Fia: Art 
húr repülő fregatt főhadnagy, a há- 
borúban beteg lett és rokkantnak vau 
nyilvántartva.

RUTRICH RICHARD ny. postaszámve
vőségi igazgató 1857-ben * Sopronban.) 
Érettségit a soproni reáliskolában tesz.! 
1881-ben lép a posta szolgálatába. Gya-' 
kornok Győrben, mint tiszt Kaposváron 
dolgozik és 1885-ben Sopronba kerül. 
Előbb mint kezelő 1887-ben a számve
vőséghez beosztva. Előbb számvizsgáló 
számtanácsos, 1919 jan. 7. számvevő
ségi igazgató lett. 1917-ben Ferenc József- 
renddel kitüntetve és 1924 a Signum' 
Laudissal tüntették ki.

SÁNDOR JÓZSEF ny. vámszaki fő
tanácsos Bukarestben * 1871-ben. Közép
iskoláit és a keresk. akadémiát Brassó
ban végezte, majd 1894-ben Predeálra 
került vámgyakomoki minőségben. Mű
ködésének további állomásai: Pozsony, 
Brassó, Fiume, Szolnok, Békéscsaba, Két- 
egyháza, Lökösháza, Budapest voltak. A 
háb. időket Brassóban töltötte, mert szol
gálati érdekből fel volt mentve. 1919-ben 
a román megszállás elől menekülnie kel
lett és akkor Budapestre osztották be. 
1926-ban jött Sopronba hivatalvezetői 
vámszaki tanácsosi minőségben. 1934- 
ben főtanácsosi rangban nyugalomba vo-' 
nult.

SALAMON KAROLY városi vámos • 
1899-ben Sopronban. 1914-ben a magy. 
kir. posta szolgálatába lépett, ahol 1924- 
ig volt. 1923-ban került a város szolgá
latába és azóta ott működik. Felesége; 
Drescher Katalin.

SCHÁBELY GYULáNÉ, szül. Bercsényi 
Gizella városi főovónő. Rozsnyón, Gö- 
mör megyében*. Elemi és felsőleányisko- 
lai tanulmányait Gömörben végezte, az 
óvónőképzőt Budapesten 1893-ban. Utá
na Sopron város szolgálatába lépett mint 
óvónő, ahol a mai napig szolgálatot tel
jesít. 1919-ben főovónőnek lépett elő. 
Keze alatt állandóan 180—200 gyermek 
nevelkedik.

SCHEFFER JENŐ ny. posta számvevő
ségi első oszt. főtanácsos. Sopronban, 
* 1865-ben. Középiskoláit a soproni lí
ceumban végezte. A tanfolyamot 1888— 
89-ben végezte. 1890 januárjában lépett 
postai szolgálatba, Sopronban és Szom
bathelyen teljesített szolgálatot, majd a 
soproni igazgatóságnál a számvevőség-' 
hez nyert beosztást. 1898—1924-ig ott 
teljesít szolgálatot, amikor számvevőségi 
főnök lesz. 1926-ban az összes számvevő
ségek centralizálásánál felszólítják, hogy 
tovább Budapesten teljesítsen szolgála
tot, de Sopront nem akarja elhagyni ,és 
kéri nyugdíjaztatását. Azóta itt él -vissza
vonultan. Az evang. konvent tagja.

SCHEY KÁROLY városi vámos. * 1892- 
ben Sopronban. Tényleges kát. szolgála
tot a 76-ik gy. e.-nél töltött. 1908-ban lé-

15
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pett á város szolgálatába. A mozgósítás
kor a 31-ik gy. ezredhez vonult be és 
1914 nov. 25-én orosz fogságba esett, 
ahol (Szibériában) 1920 nov. 26-ig ma
radt. Azóta újból a város szolgálatában 
áll. i

SCHILLER ALBERT bőrkereskedő. * 
1867-ben Fertőszentmiklóson. Régi keresk.; 
családból származik, s 35 éve önálló. 
1918-ban vette át mai üzletét. Városi vi
rilista. Fia: Aladár, 1900-ban Fertöszent- 
miklóson *. Ö is résztvesz az üzlet veze
tésében. A SFAC tagja.

SCHILLER IGNÁC hirlapíró * 1892 
ben Sopronban. Középiskoláit Sopronban 
végezte. A világháború alatt a «Grenz
post» és a «Volksfreund» munkatársa 
volt, itt különösen tárcacikkeivel tűnt 
fel. Utána a «Westungarisches Volks- 
blatt»-nak lett a tárcaírója. 1919-ben a 
kommunizmus bukása után a «Christli
ches Tagblatt»-nak lett a szerkesztője.' 
1922 óta az «Oedenburger Zeitung» bel- 
munkatársa, 1933 óta a lap felelős szer
kesztője. 7 könyve jelent meg.

SCHILLING JÁNOS villanyszerelő és 
rádiókereskedő. * 1875 május 1-én Bu
dapesten. Ott tanulta ki szakmáját és 
ott segédeskedett. A Ganznál 16 évig volt 
főszerelő, Bécsben 7 évig az AEG-nál ha
sonló beosztásban. 1914 aug.-ban önál-, 
lósította magát Sopronban. Villámosítot- 
íta: Csepreg, Mihályi községeket, azonkí
vül több gyárat saját teleppel szerelt fel. 
Fia: ifj. Sch. János, * 1901 jan. 17-én 
Bécsben. A technológiát Budapesten vé
gezte, 1916-ban lépett be a cégbe, 1925 
-30-ig a csepregi telepet vezette. Az ipt. 
vili. szakcsoport elnöke.

SCHIRK LAJOS ny. műsz. segédtiszt 
* 1872-ben Sopronbánfalván. Iskolái el
végzése után a lakatosmesterséget tanulta 
ki, amelyben 1888 júniusában szabadult 
fel. Több nagyüzemnél dolgozott, majd 
1894-ben a Gysev. szolgálatába lépett, 
vasutaslakatos. 1897-ben tette le a moz
donyvezetői vizsgát és ezután, mint fő- 
mozdonyvezető működött. 1921-ben vo
nult nyugalomba. Ezután 3 évig Laj
tán a bánya mozdonyfelvigyázója, majd 
3 évig a petőházi cukorgyár mozdony- 
vezetője volt. 1929-ben, mint virilis vál.

a soproni törvh. biz. t. lett. A békebeli 
Ferenc József szóig. é. tulajdonosa.

SCHLEIFFER RICHARD vasárú és au
tó, kerékpáralkatrész kereskedés. Alapít- 
tatott 1805-ben. Sch. Gusztáv 1860 kö
rül vette át a céget, melynek Sch. Ri- 
chárd 1906-1929-ig volt a tulajdonosa. 
Halála óta a ct. Sch. Edgár és Seydl 
Ernő. A cég fejlődése az 1900-as évekre 
nyúlik vissza.

ÍSCHMAUSER LAJOS vendéglős ♦ 1886- 
ban Lébeny közsgében. Tanulmányait 
Győrött végezte és ugyanott szabadult 
fel a vendéglős iparban 1906-ban. Mint 
segéd Győrött, Magyaróvárott, Komárom
ban, Celldömölkön, Bátaszéken és Ba
ján működött. 1927-ben Sopronban ön
állósította magát s azóta vezeti a Rákó-; 
czi vendéglőjét. A vendéglős ipartest., 
választm. tagja. A 76-ik gy. ezreddel 3  ̂
hónapos szolgálatot az orosz és olaszi 
fronton töltött. A II. o. ezüst, bronz vit.; 
é. és Károly cs. k. tulajdonosa. Felesé
ge: Bauer Julia.

SCHMIEDT ISTVÁN gazdálkodó * 
1881-ben Balfon. 1902-ben bevonult a 76- 
os gy. ezredhez, majd 1905-ben a csend-, 
őrséghez lépett át, ahol 1909-ben, mint 
őrsvezető szerelt le. Ezután a postánál 
mint altiszt szolgált, 1914-ben bevonult 
a 76-ik gy. ezredhez és az olasz éS szerh 
fronton mint őrmester 28 hónapig szol
gált. Az I. o. ezüst vit. é. tulajdonosa.; 
1923-ban saját kérelmére a posta nyug
díjazta, azóta gazdálkodással foglalko4 
zik. A Sopron és Vidéke gazd. hitelszöv. 
és a soproni gazdakörnek elnöke. A Mo
ve ig. tagja. : j

SCHNEEBERGER ADOLF húsárúgyá- 
ros. Sopronban * 1874-ben. Előbb Sop-: 
ronban, majd Németországban és Bécs
ben szerzett szakismereteket nagy üze-i 
meknél, azután hazajött Sopronba ésl 
1899-ben átvette az atyja által alapított 
üzemet, amelyet azóta állandóan fej
leszt. Gyárüzemének hire nemcsak itt
hon tette ismertté a Schneebearger ne-, 
vet, de messze földön is. Az 1908-iki pá-, 
rizsi világkiállításon és a pozsonyi kony- 
haművészetí kiállításon is feltűntek a ki-i 
tűnő készítmények és elnyerték a meg
érdemelt kitüntetéseket. Tagja a városi 
törvh. biz.-nak, váltócenzora a Nemzetii
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Banknak, elnöke a Dalfüzémek stb. Fia:l 
Schneeberger Nándor cégvezető. Sop
ronban * 1901-ben. 1918-ban letette a 
kereskedelmi iskolai érettségit, amikori 
is atyja üzletében mint annak egyikj 
vezetője lépett be. 1924-ben bevonult a 
soproni tüzérekhez, ahol hadnagyi ran
got kapott. Ezután külföldi tanulmány-( 
útra ment és Németországban 1926-ban/ 
szakiskolát végzett. Külföldről új gya-< 
korlati ismeretekkel jött haza Sopronba.i 
A kommunizmus elöl Bécsbe menekült 
és csak annak lezajlása után jött visszaj 
Tagja az autóklubnak stb. i

SCHRANZ JÁNOS, az Első Soproni! 
Kartondobozgyár tulajdonosa. 1892-beni 
* Balfon. Szolgált a magy. kir. állama 
rendőrségen, majd 1926-ban belépett apó-i 
sa, Schusterich Péter által 1891-ben ala-i 
pított céghez, mely 1933 óta saját tulaj-i 
donában áll. 1910-ben a haditengeré
szethez vonult be, ott érte a háború, ami
kor a «Pandur» torpedózúzó hajón szol-i 
gált és az összeomláskor, mint távirda-. 
mester, a bronz vit. é. és szóig. é. k.; 
tulajdonosa szerelt le. :

SCHRÖTTER FERENC úri és női di
vatkereskedő ♦ 1881-ben Mórott. Közép
iskolákat Székesfehérvárott végzett. Szak
májában 1898-ban szabadult fel. Pályá-' 
ját mint utazó kezdte meg. 1914-bea a lo-f 
sonci tüzérezredhez bevonult és azoroszj 
s olasz és montenegrói frontokon az ősz-, 
szeomlásig harcolt. Mint szatv. az I. 
o. és a II. o.. ezüst, 2 bronz vit. é. ési 
a Károly cs. k. tulajdonosa szerelt le., 
1920-ban Sopronban önállósította ma
gát s azóta vezeti divatárú üzletét. A 
V. törvh. b. és a kereskedők testületéi 
választmányának tagja. i

SCHUPPLER FERENC ny. ezredes 
1876*ban Kőszegen. Érettségit Sopronban' 
tett, a kai akadémiát Bécsújhelyen vé
gezte. 1897-ben avatták hadnaggyá, a 48; 
gy. e.-nél kezdte pályáját. Utána Bécs-( 
ben a hadüskólában, majd a 64. dan-‘ 
dárnál Budapesten szolgált, utóbbi he
lyen mint százados, századparancsnok. 
Szolgált Kismartonban, Nagyszebenben^ 
stb. A mozgósításkor a 62-ik gy. e.-del 
az orosz, oláh és olasz frontokon 40 hó
napig küzdött. 1918 végén oláh fogság

ba esett, ahonnan 1919 máj. 1-én sza
badult. Utána Sopronban, majd Szom
bathelyen mint várm. kát. parancsnok 
működött. 1926-ban ezredesi rangban 
nyugalomba vonult. Kitüntetései: III. o. 
vaskorona, III. o. kát. é. k.. Sign. Laud., 
Károly cs. k., háb. e. é. Nyolc éve a, 
NyUKOSz ügyv. alelnöke. »

SCHWARZ Ä. ÉS FIA cipöárúház. 1887 
ben Sch. Ábrahám által alapíttatott. Ma 
fia, Jenő, a cégtulajdonos. Az üzlet fô  
kozatosan fejlődött és ez évben történj 
átépítése után a Várkerület díszét ké-i 
pezi. üzletköre az egész megyére kiterjedi 
és évtizedek óta előnyösen ismert.

SCHWARZ JÓZSEF úri és női di- 
vatárúház. Alapíttatott 1903-ban a ct. 
által. Különösen 1924-től kezdve nagy 
fejlődésnek indult. Mai fővárosi nívójúi 
üzletét 1928-ban rendezte be és azóta 
vezeti. 1918-től az összeomlásig a ct. ka
tonai szolgálatot teljesített a 30. tüzé
reknél. Az üzlet vezetésében résztvesz[ 
felesége, szül. Schwarz Nelly és két fi
uk, Márton és Béla. ,

néhai SEEMANN KÁLMÁN nyug. fő- 
reáUskolai igazgató Zemplénmegyében,; 
Bodrogkisfaludon * 1859-ben. Középis-i 
kólái tanulmányait Kassán végezte. 1883- 
ban középiskolai tanári oklevelet nyert. 
Tanári működését az állami középipar- 
iskolában, az építőiparosok téU tanfolya
mában kezdte meg, ahol 1884—1885-ig 
tanított. 1885—86 és a következő iskola
évben is, a nagyváradi állami főreális-i 
kólánál hely. tanár volt. 1887-ben a kecs
keméti áll. főreáliskolához r. tanárrá ne
vezték ki, ahol nyolc esztendeig maradt,, 
de 1895-ben saját kérelmére a soproni 
áll. főreáliskolához helyezték. 1918-ban' 
az igazgatói címet nyerte el, 1923-ban 
saját óhajára nyugdíjba ment. Részt- 
vett a Soproni Képzőműűvészeti Kör 
megalapításában, amelynek évekig főtit
kára, majd alelnöke volt. A körben többi 
művészeti vonatkozású felolvasást tar
tott, a kiállításokon pedig eredeti rajzok
kal és akvarellekkel szerepelt. 1933 dec.,' 
7-én halt meg. Özvegyét, mint kiváló les-/ 
tőművésznőt ismerik.

SEIFERT GÉZA épület szobrász * 1872- 
ben Budapesten. Szakiskolát és felsőipar-
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iskolát végzett, iparát pedig Gászonyi 
szobrásznál Bpesten tanulta. 1896-ban 
jön Sopronba, ahol önálló lett és cégét 
egészen haláláig, 1933 IX. 20-ig vezette. 
Mint fiatal mester résztvett az árvaház 
szobrász munkájánál. Sopronban és a 
Dunántúlon sok köz- és magánépület di
cséri munkáját. Sok házi emlékmű ke
rül ki keze alól. Háború alatt Pozsony
ban teljesített katonai szolgálatot. 1904- 
arany és 1926-ban ezüst éremmel ki
tüntetve.

SELTENHOFER FRIGYES FIAI leg
első magyar tűzoltószer, kút, szivattyú 
és gépgyár, harang, fém és vasöntöde. 
Alapítva 1816-ban Seltenhofer Frigyes; 
által. Mindinkább kibővítve éri el mai 
imái formáját a gyár. Az alapítótól fiá
ra, Frigyesre száll 1860 körül. Lajtos 
öccsével vezette 1914-ig. Halálával Lajos; 
Frigyes nevű fiával vezeti tovább a gyá-' 
rat 1919-ig, amikor is Frigyes,, az ala
pító tunokája vezeti mai napig. A gyár, 
1900. párizsi kiállításon nagy aranyér
met nyert, azóta megszámlálhatatlan a 
kiállításban nyert díjak és oklevelek.' 
Seltenhofer Frigyes ♦ 1891-ben Sopron
ban. Iskoláit Sopronban, a felsőiparis
kolát Kassán végezte, utána Németor
szágban volt tanulmányúton 1913 végé
től a háború kitöréséig. Hazatérése után 
belép a cégbe és 1919 óta vezeti azt a 
mai napig. Kisgyűlési és városi törvh. 
bízott, tag,' hosszú időn át a Soproni 
Automobil E. ügyv. alelnöke.

vitéz dr. SIMON ELEMÉR, Sopron; 
szab. kir. város és Sopronvármegye fő
ispánja. Sopronban, 1875-ben ♦. Atyja; 
Simon Ödön Sopronvármegye és Sop
ron szab. kir. város főispánja, anyja: 
egyházasrádóczi és erdőkarcsai Kar- 
csay Atala. Középiskoláit Sopronban vé
gezte, majd a budapesti és berlini tudo
mányegyetemeken megszerezte a jogtu
dományi és államtudományi doktori ok
leveleket. 1897-ben Sopronvármegye tb. 
szolgabírája lett. 1901-ben megszerezvén 
az ügyvédi diplomát, a vármegye tb. 

: tiszti ügyészévé lett kinevezve. Később 
^Budapestre nevezték ki kir. ügyészi meg
bízottá, amely mellett Budapesten ügy
védi gyakorlatot is folytatott. 1910 jú-i

niusában a nagymartom választókerü
letben munkapárti programmal, nagy 
többséggel országgyűlési képviselőnek 
választották meg, mandátumát az össze
omlásig meg is tartotta. Képviselői mű
ködése közben eleinte gr. Khuen-Héder- 
váry Károly bizalmas köréhez tartozott, 
később pedig, gr. Tisza István minisz
terelnöksége idején egyike volt azon 30 
képviselőnek, akik gr. Tisza István par
lamenti testőrségét képezték. A háború 
elején önként bevonult és két évig, minti 
a 'Vöröskereszt tábori megbízottija az; 
északi hadseregnél, majd újabb két évig; 
miután őfelsége a véderő körül kifejtett 
érdemeiért minden katonai szolgálat nß-, 
kül kinevezte szóig, kívüli honvédhu-i 
szár hadnaggyá, a háború további tartai 
mára a cs. és kir. 34. sz. gyalogezredhez! 
lett beosztva és ott teljesített egész al 
háború végéig arcvonalbeli szolgálatot.' 
A forradalmak alatt személyes szabad  ̂
sága, sőt élete is állandó veszélyben lé
vén, kénytelen volt budapesti lakásáról 
menekülni és hónapokig a főváros kör
nyékén rejtőzködött. A rend helyreállí
tásával 1920 januárjában a Magyar Vö
röskereszt központi főmegbizott főgond
nokává választotlák meg. 1922 augusztu
sában harctéri érdemeiért vitézzé avat
ták, 1922 szeptember 9-én pedig Sop
ronvármegye és Sopron szab. kir. vá
ros főispánjává nevezték ki. A Sopron.; 
Zenee., Bencés Diákok Szöv., a Dunánlúlii 
Turista E., a Soproni Városszépítő E., 
a Magy. Nemz. Szöv. soproni fiókja, a 
Hubertusz vadászati védegylet, a Polgári) 
Lövésze., a Magyar Ornitholóugsok Szöv. 
soproni körzetének stb. elnöke, illetve tb. 
elnöke. Tb. elnöke a Várm. Tűzoltószöv.- 
nek, a Vármegyei Jegyzőé., az Orsz. Da- 
losszöv. soproni körzetének, a Soproni 
Credo e., a Soproni Képzőművészeti Kör-' 
nek, a soproni siketnémák intézete fel.; 
biz., a soproni Dispanzérnak, a Várme
gyék és Városok Mentőe., soproni, kapu
vári és csornai fiókjának. Dísztagja a 
Németbirodalmi Magyarok Szöv.-nek, és) 
vál. tagja a Magyar Földrajzi Társaság
nak és a Természettudományi Társulat
nak. Elnöke a Magyar Vöröskereszt E-, 
nek. is. 1934-ben a kormányzó a II.> 
o. magyar érdemkereszttel tüntette ki.,



22

SIMON JÓZSEF áll. el. iskolaigazgató * 
1896 jan. 1-én Rábatamásiban. A tanító-* 
képzőt Aradon végezte s 1917-ben nyerte 
oklevelét. Pályáját Szárföldön az rk. is
kolában kezdte meg, majd 1913-ban m. 
kir. pénzügyigazgatóság soproni tanítói 
illetékügy számfejtésében működött. 1924 
novemberében a sopronkőhidai áll. elem. 
iskola vezető tanítójának nevezték ki. 
Azóta itt működik s egyúttal a fegyinté-( 
zet iskolájában tanít. A világháborúban a 
18-ik gy. ezreddel az orosz és olasz fron
tokon 28 hónapi szóig, teljesített és két
szer megsebesült. 1919-ben mint t. had-i 
nagy a II. o. vit. é., Károly cs. k., seb. é. 
háb. emléké, tulajdonosa szerelt le. A 
levente e. vezetője, a polgári lövész e. 
csapatkapitánya. /

SIMON ISTVÁN fűszer- és csemege-  ̂
kereskedő * 1909-ben Sopronban. Közép
iskolái elvégzése után a kereskedői pá
lyára lépett és 1927-ben a közalkalma
zottak fogyasztási szöv-nél szabadult feL 
Szaktudását Budapesten fejlesztette. 1931- 
ben a győri 2. utász zlj-nál kát. szóig.: 
teljesített. Vizsgázott villamoskalauz voltj 
1933-ban saját erejéből Várkerület 119j 
sz. alatt fűszer- és csemegeüzletet nyi-! 
tott, amelyet fővárosi nívón vezet.

SIMONFFY MIKLÓS m. kir. posta mű
szaki tanácsos * Debrecenben 1892. Kö
zépiskoláit a nagyváradi prem. gimn. és 
Budapesten végezte. Egy. tan. a buda
pesti József műegyetemen végezte, ahol 
1914-ben gépészmérnöki diplomát nyert. 
1914-ben bevonult a repülőkhöz s mint 
megfigyelő teljesített szolgálatot 1919-ig.: 
Mint főhadnagy szerelt le. 1919-ben mint 
segédmérnök Budapesten, 1921-től 1928 
főmérnök. Debrecenben, 1928 Sopron
ban főmérnök és osztályvezető, 1929.' 
műsz. tanácsos. Az Orsz. Mérnök Egy., 
soproni osztályának és a Postás Sport 
Egy. soproni alapít, alelnőke. I

SKERLÄN GYULA rk. ig. tanító * 1875̂  
Berényben. Középiskoláit és a tanító
képzőt Győrött végezte, ahol 1895-ben 
nyerte oklevelét. Pályáját Mosonszentpé-I 
térén kezdte meg, majd Tatabányán ésl 
1901 óta Sopronban működik. 1924-beni 
lett a soproni rk. elemi iskolák igazga
tója. Több pedagógiai szakcikket irt. A

Kath. Körnek öt évig titkára volt, jelenleg 
tb. tagja. A soproni rk. tanító e., Sop-< 
ronmegyei általános tanító e. elnöke, a 
győri egyházmegyei rk. tanító e. alel- 
nöke, országos tanító e. tb. tagja, Con
cordia férfidalkör díszelnöke. Eddigi ta-i 
nítói működése elisméréséül 1930-ban a 
magy. tud. akadémia a báró Wodianer- 
díjjal tüntette ki.

SOPRONyI-THUBNER MIHÁLY dr. 
Sopron szab. kir. város polgármestere. 
A sopronmegyei Márcfalván 1878 de
cember 12-én * ahol édesatyja kör-í 
jegyző volt. Középiskoláit Győrben és 
Sopronban végezte, majd Kecskeméten, 
Budapesten és Kolozsvárott hallgatott 
jogot és az utóbbi helyen államtud. dok
torátust szerzett. Tanulmányainak befe
jezése után egyideig Fertőrákoson volt 
jegyzőgyakornok, azután a székesfehér
vári, később pedig a soproni pénzügy
igazgatóságnál lett fogalmazó. Itt meg
mutatkozott kiváló szakképzettsége, csak
hamar reáirányította Sopron város ve
zetőségének figyelmét, meghívták 1912- 
ben a számvevőség élére főszámvevőnek. 
A háború alatt kát. szolgálatot is teljesí
tett, városa azonban nem sokáig nélkü-i 
lözhette. Hazahívták és 1918-ban egy-' 
hangú választással a Töpler Kálmán dr.' 
lemondott polgármester utóda lett. i

Polgármesteri munkásságáról a könyvi 
történeti része számol be.

SOPRON SZ. KIR. VAROS IDEGEN- 
FORGALMI RT. Alapíttatott 1920-ban. A 
városszépítő e. és turista e. kezdeménye-i 
zésére. Elnöke: Dr. Vághy Béla kir. kor-* 
mányfötanácsos, alelnök: dr. Heimler Ká-! 
roly városi főjegyző, ügyvezető igazga-* 
tója: Pöttschacher Rudolf. Célja: Sop
ron idegenforgalmának előmozdítása, für
dő és üdülőtelepek létesítése, utazás- és; 
menetjegy iroda fenntartása, fuvarlevél 
felülvizsgálás stb.

SOPRONI PAMUTIPAR R.-T. Mecha
nikai szövő-, festő-, fethérítő-, appretálój 
cérnázó és finom selyemszövőgyár. A 
cég Vitnyédi-u. 4. sz. alatti gyárüzemét 
folytonos építkezés és a legmodernebb 
gépek felállítása áltat fejlesztette odáig,, 
hogy mai teljesítményével az ország gyár
iparának egyik jelentős tényezőjévé lett.í
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Gyártmányai a pamutvászontól kezdve 
a legkomplikáltabb mintás szövetek, ú.; 
m. sifonok, selyem, zefirek, selyem-i 
barchenderek, fél- és finom selyeraszö-; 
vetek és tenniszkelmék. Jelenleg 600 mun-j 
kást foglalkoztat. I

SOPRONI ÖNK. TOZOLTO EGYESÜ
LET. Alapíttatott 1866-ban «Soproni 
Torna és Tűzoltó Egyesület» néven 
Rosch Frigyes kezdeményezésére. A nagy- 
multú testület jelenlegi vezetősége: elnök:, 
Zergényi Jenő dr., alelnök: Hackstocki 
Károly, titkár: Pekovics Arthur dr, pénz
táros: Monsberg Gottfried, ellenőr ; Erun-> 
ner Emil dr. Parancsnokság: ZügnNán-> 
dór főparancsnok, Zepkó Ferenc pa-,' 
rancsnok. ,

SOPRONI SZŐNYEG ÉS TEXTILM0-' 
VEK R. T., ezelőtt Haas Külöp és Fiai.’ 
Sopron gazdasági életének egyik legna
gyobb értéke a Soproni Szőnyeg és Tex
tilművek r. t., vagy ahogyan röviden ne
vezik: a szőnyeggyár, Sotex. Ezt a válla
latot az osztrák Haas bárók alapították 
több, mint 120 évvel ezelőtt és később 
került a Wiener Rankverein kezébe. Ma
gyarországon ezen másodák gyárát 1908- 
ban alapították és teljesen szőnyeg és 
bútorszövet áruk előállítására rendezték 
be. A háború és az ezt követő változás 
nagy helyzeteltolódást idézett e|ő és így 
1915-től egészen 1924-ig a soproni gyár 
le volt állítva. 1924-ben újra megindult 
az üzem, de most már a szükebb viszo
nyokkal számítva. Ebben az időben Récs- 
ből igazgatják a vállalatot és a tisztvise
lők nagy része ugyancsak külföldi. Ké
sőbbi időpontban rendezkednek be szö-‘ 
vet és posztógyártásra.

A patronizáló bank elhatározására 1927 
évben magyar igazgatást kap a soproni' 
gyártelep, melyhez az első lépés már 
1926-ban történt akkor, amikor a sop-i 
róni származású Huszár Sándort szer-, 
ződtetik az adminisztráció élére. A ma-\ 
gyár Haas-cég tulajdonképen 1927-ben 
alakul és élére Vikár Géza vezérigazgató,! 
magy. kir. kormányfőtanácsos kerül, aki 
a textilszakma régi és nagytekintélyű 
tagja. Rizonyos, hogy a legnehezebb vi
szonyok között, a legnyomasztóbb gaz-f 
dasági krízisben veszi át a kormánykere

ket Vikár vezérigazgató és nemcsak a 
gyárat fejleszti a szőnyeg, bútorszövet, 
takaró és posztóipar egyik legszámot
tevőbb tényezőjévé, hanem megmagya- 
gyarositja azt. így kerül a gyárvezető-: 
ségbe 1928 elején Komor Géza titkár
mérnök, hasonló beosztásü külföldi ál
lampolgár helyett, egy esztendővel ké
sőbb ugyanilyen körülmények között Ré
vész Réla technikai igazgató. A többi 
tisztviselőt is lassankínt kicserélik, úgy 
hogy ma a közel 400 embert foglalkoz
tató gyárüzemnek egyetlen nyilvántar
tott külföldi aZkalmazottja van.

A vállalat ma a textilszakma csaknem! 
valamennyi ágában működik. Program
ja felöleli a legolcsóbbtól a legfinomabb 
árúkig mindazt, ami ezen a téren gyárt
ható. Közszállításokat csaknem vala
mennyi minisztériumnak, kórháznak, vas
útnak, póstának, városi hatóságnak, tel
jesít és messzi külföldre exportál. ■

Vikár kormányfőtanácsos-vezérigazgatói 
védnöksége alatt számos jóléti intézményt 
tart fenn, ami szociális téren mintául 
szolgálhat. Sokat áldoznak a hazafias 
élet megteremtésére, valamint a sportra.! 
A SOTEX sportegyesület ma már jó ne
vet vívott ki a nyugatmagyarországi ke
rületben. 1

SOPRONI SELYEMIPAR RT. Kőszegi-̂  
út 7. A fejlett soproni textilipar egyik! 
kitűnő exponense a Kószegi-úti Soproni 
Selyemipar Rt, amelynek Idváló gyárt
mányai a külföldön is keresettek. Ma
darász Imre vezérigazgató szakavatott 
vezetése mellett működik a gyár s Ma-i 
darász Imréről tudni kell még azt is, 
hogy nemcsak a vállalat gyártmányai
nak jóhimevét, de a nagyszámú alkal
mazott, gyári munkás jobb sorsát is a 
szívén viseli. A «Madarász selyemgyár», 
ahogyan itt nevezik, egyik fontos ténye
zője Sopron közgazdaság iéletének.

SOPRONI SIKETNÉMAK INTÉZETE. 
1903-ban alapíttatott az Uszoda-utcai ovo-i 
dában, majd a fövényveremi kaszárnyá
ban helyezték el és 1909—1910 években 
épült az intézet épülete. 1923-ban nyílt 
meg az internátus. Igazgatója: Völker, 
József. 13 rendes és három óraadó ta
nár működik. Az iskola kilenc évfo-', 
lyamú. 104—112 a növendékek száma.
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SOSZTARITS ANDRÁS hentes és mé-< 
száros * 1902-ben Sopronban. Négy kö- 
zépisk. után felszab. iparában és 1920- 
ban vette át atyja 1900-ban alap. üz
letét. Állandó szállítója több közintéz
ménynek. 10—12 alkalmazottat foglal
koztat. I

SPITZER JÓZSEF kir. kér. tanácsos 
* 1867-ben Sopronban. A bécsi keres-; 
kedelmi akadémia elvégzése után 1884-; 
ben átvette édesatyja, Spitzer Mór 1859- 
ben alapított borkereskedelmi cégét,i 
amely különösen a béke időkben nem
zetközi relációkban is jelentős volt. 32' 
évig mint virilis városi törvh. tag volt;. 
A kereskedelmi e. 25 évig elnöke, az 
iparkamarának 35 évig beltagja. 1911- 
ben mint kereskedelmi törvényszéki ül-/ 
nököt az igazságügymin. előterjesztésé-, 
re 12 évi működéséért kir. keresk. ta
nácsossá nevezte ki. A Chevra Kadisha 
elnöke, a nemesszívek e., tb. elnöke. 
Nagy szolgálatokat tett hazájának a 
népszavazáskor.

STIASSNYI GYÖRGY, GySEV vas. mű
hely csoportvez. * 1876-ban Anbachban. 
Iparát Beleden tanulta ki, mint Sop
ronban és másutt dolgozott, 1913-ban lé
pett a GySEV szolgálatába, ahol mai 
csoportvez. Felesége: Bacsa Anna. Fi-Í 
vére: Géza és feleségének két bátyja: 
József és György hősi halált haltak.

STIX PÁL vegyeskereskedő * 1896-ban 
Haracson. Középiskoláit Kaposvárott vé
gezte. A szakmáját itt tanulta ki. 1915- 
ben bevonult a haditengerészethez Pó- 
lába, majd 1916-ban a dunai monito-l 
rokhoz, 1917-ben résztvett az oláh har
cokban s 1918 dec. 5-én őrmesteri rang
ban szerelt le. A Károly cs. k., ezüst é. kJ 
porosz szóig. é. tulajdonosa. 1921-ig gaz
dálkodással foglalkozott, majd két évig 
a Hangya tisztviselője volt, 1923-ban 
nyitotta meg Kossuth-u. 41. sz. alatti 
üzletét. Felesége: Pfandler Hermina. A 
szépítő e., turista e. tagja, a fűszerke
reskedők egy. alapítója és főtitkára.

STEIGER KÁROLY kőfaragómester * 
1880-ban Szárazvámon. Az ipart Nagy-' 
hoflányban tanulta ki. Utána Ausztriá
ban és 10 évig a Hild-cégnél dolgozott., 
1927-ben lett önálló s azóta több saját

tervezésű siremléket készített. Két fia, 
János és Károly szintén mellette dol
goznak.

STORNO FERENC akadémiai festő. 
Stornó-család neve — a család magán
múzeuma és festőművészete révén —fo
galommá lett Sopronban. Id. Stomó Fe
renc (1820—1907) a svájci Tessin kan
tonból, hozzánk származott olasz ere
detű családnak volt egyik tagja. Ö ala
pította a család múzeumát és a sop
roni Stornó-családot, melynek minden 
tagja hű maradt a művészethez és mű
gyűjtő szenvedélyéhez. Ö festette és re-' 
noválta Nagymagyarország csaknem va
lamennyi műemlékét: Felsömagyarorszá-, 
gon, Erdélyben és más helyeken. A nagy
váradi hatalmas barokk-székesegyházban 
sok festmény örökíti emlékét. Sopron
ban a XIII. századból való Szent Mihály- 
templomot az ő rajza után állították| 
helyre. A Szent Jakab kápolna restaurá
lása is az ő műve. A pannonhalmi temp
lomot és kriptát is ö renoválta, de alig) 
volt az ő idejében régi templom Ma
gyarországon, nme'yben ő» ne dolgozott 
volna. A családi múzeum is számos fest
ményét őrzi. Stornó Ferenc idejét a 
festőterme, múzeuma és az archeoló-' 
giai kutatások között osztja meg. A vá- 
rosháztéri múzeumon kivül is gazdag 
gyűjteménye van a Bécsi-úton lévő Stor-i 
nó-műterem fegyvertárában. i

STRASSZER ÁRMIN dr. soproni kör
állatorvos Gyarmaton * 1890 március 16- 
án. Győrben járta középiskoláit és az 
érettségi után a budapesti állatorvosi 
főiskolára iratkozott be, 1913-ban sze
rezte meg az állatorvosi diplomát. A 
\ilágháború kitörésekor nyomban önkén
tes szolgálatra jelentkezett a pápai 7-es' 
honv. huszároknál. 1915 május elején, 
került ki az orosz frontra és ott végig 
kitartott. Megkapta a bronz Signum Lau-, 
diszt, a koronás érdemk., a bronz vit. é/ 
és a Károly cs. k.-et. 1919-ben tele
pedik le Sopronban s míg rövid ideig 
ideiglenes városi állatorvosként hatósá
gi, majd élénk magánpraxist folytat, to
vább képezi magát és megszerzi a dok
torátust is. 1926 decemberében az új- 
jonnan szervezett sopronvidéki állator-i
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vosi kör községei választják meg kör-) 
orvosunak. |

STÖCKERT LAJOS fűszer- és csemege-l 
kereskedő * 1906-ban Sopronban. A kö-l 
zépiskola elvégzése után 1923-ban a ke-! 
reskedői szakmában szabadult fel. Mint 
segéd itt, Csornán és Budapesten a Meinl
nél dolgozott. 1930-ban Kőfaragó-tér l.\ 
alatt üzletet nyitott, amelyet azóta ve
zet. A fűszerkereskedők e. választm. tagja.i

SOMEGHY DEZSŐ vármegyei főlevél
táros. A csanádmegyei Apátfalva kőz-( 
ségben. * Középiskoláit Székesfehérvárott 
és Veszprémben végezte. A budapesti 
Pázmány Péter tud. egyetem hittudomá
nyi és bölcsészeti karán végzett tanul
mányai után 1906-ban levéltári vizsgát 
tett, majd 1907-ben Csanádmegyében lett 
várm. levéltáros. A háború kitörésekor! 
az 5-ös honvédekhez cvonult be. Azj 
északi harctéren század, majd zlj. pa
rancsnoki beosztásban tanúsított maga
tartásáért a III. o. kát. érdemk.-t kapta 
és a vit. é. szalagjával adományozott 
legfelsőbb dicsérő elismerésben részesült. 
1923 óta Sopronvármegye főlevéltárosa.;

SÜMEGHY Zoltán hírlapíró * Apátfal-I 
ván. Újságírói pályáját Kaposvárott
kezdte, ahol a «Somogy vármegy ének» \
volt hat évig szerkesztője. Utána Szom
bathelyen a «Vas» c. napilapot szerkesz
tette és megindította a «Vasi Élet* cí
mű heti lapot, amelynek öt éven keresz
tül szerkesztője és kiadótulajdonosa volt.' 
1914-ben Sopronban került, ahol Franki 
Samuval együtt megalapították a «Sop
ronvármegye» c. napilapot, amelynek 
1929-ig főszerkesztője volt. 1929-hen a 
«Nyuatmagyarország» c. napilapnak lett 
a főszerkesztője, majd 1933-ban megin
dította «Hétfő» c. hetilapját, amelynek' 
azóta főszerkesztője és kiadótulajdonosa.! 
A világháborúban mint főhadnagy vett! 
részt. )

Sz
néhai SZABÓ LÁSZLÓ körjegyző ♦Jo-‘ 

baházán 1860-ban. Középiskoláit Győr, 
ben és Sopronban végezte 1879. érett
ségizett. Előbb városi szolgálatban volt. 
Megyei szolgálatba Pétfalun lépett, mini 
segédjegyző,, majd még néhány állomás^

után Szabadbárándon vezető körjegyző, 
25 éven át, ahol 1917 jún. 4. halt meg.! 
Szabadbárándon több középület az ö ot
tani működése alatt épült, köztük az 
elemi iskola és a szövetkezet székhaza.

SZABÓ SÁNDOR m. kir. postahivatali 
igazgató. * 1875. Farád. Középiskoláit 
Sopronban végezte, 1895-ben érettségi
zett. Egy évig Budapesten jogot hallga
tott, 1896—97. egy éves önkéntes a sop
roni 76-ik gy. e.-ben. 1897. lép a m. kir. 
posta szolgálatába. A tanfolyamot Bu
dapesten végzi el, első beosztását Győrbe, 
kapja, onnan 1900. Sopronba helyezik 
át, azóta itt teljesít szolgálatot 1913 ke
zelői beosztásban, 1919 mint referens az 
igazgatóságnál. Ettől az időtő. fogva mint 
hivatalvezető dolgozik a mai napig. 1932. 
hivatali igazgatói címet kap és 1933. va
lóságos hivatali igazgatóvá lett kinevezve.

SZALOKI SÁNDOR gabona és termény-, 
keresk. ♦ 1891-ben Kapuváréit. Keresk. 
érettségi után Cegléden a keresk. pá-' 
lyára lépett. 1914-ben a 14. h gy.. e.-hez 
vonult be, az oláh fronton voZt. 1918 
nov. szerelt le, mint zászlós, a Károly' 
cs. k. tulajdonosa. Utána Sopronban lett 
önálló. Üzletköre kiterjed az egész me-! 
gyére és Ausztriára, vt. Olaszország felé 
exportál. A Zene e., Frankenburg Írod« 
Kör, frontharcos szöv., 18. bajt. e. tagja.'

temesligeti SZÁVITS KORNÉL nyug.i 
tábornok ♦ Temesligeten 1858-ban. Ta-I 
nulmányait Szegeden végezte, jogot Bu
dapesten. Katonai pályáját Újvidéken 
kezdi, honnan Károlyvárosra kerül, ké
sőbb Szegeden nyer beosztást. 1886-ban; 
hadnaggyá nevezik ki. Mint zászlóalj 
és ezred s. tiszt teljesít szolgálatot ési 
századparancsnok 1891-ig, Kaposvárra, 
való áthelyezése után szintén század-t 
par. 1907-ig törzstiszti vizsgát tesz. 1907 
júl. 1-től 1908 aug. 26 ismét Szegedenf 
és ettől a dátumtól pedig már Sopron
ban teljesít katonai szolgálatot. 1918 vé4 
géig mint zászlóalj parancsnok. Háború
ban résztvett a 129. közös gyalogdandári 
parancsnokaként, 1916—17-ben Monte
negróban körlet- és csapatparancsnok,' 
1917 nov. 1. a hadügyminisztériumban 
mint csoportfőnök nyer beosztást, ahol 
egészen a háború végéig dolgozik. Ki-
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tüntetései: Ferenc József-rend tiszti k.,: 
III. o. kát. érdem k., vöröskereszt tiszti 
jelv. és hadügyminiszteri dicsérő okl.„ 
vitéz katonai magatartásáért kapta a tâ  
másligeti előnevet 1916 ápr. 11. Mint 
tábornok 1919 jan. 1. nyug. vonul és, 
Sopronba vonul vissza. í

SZÉCHENYI BÁLINTNÉ grófnő, szül.1 
Galiczin Mária hercegnő * Szentpétervár 
ron. Gimnáziumi érettségit Novgorodbani 
1914. tett. Leányéveit otthon, szüleinél 
töltötte, amig az orosz forradalom ki
törésekor elfogták és több éven át be-l 
zárva tartották. A fogságban ismerkedett; 
meg férjével, akivel mint cserefoglyok' 
1921. Budapestre jönnek. 1932 telepszik 
meg Sopronban, ahol mint magánzó tölti 
napjait. Gyermekei: Mária, Alexandra,, 
Éva és Beatrix. |

SZEDLACSEK ISTVÁN cipészmester * 
1890-ben Vasbozsokon. A cipészmester-:' 
séget Bécsben tanulta ki és ott is szaba
dult fel. Mint segéd Bécsben és Sop-, 
ix)nban dolgozott. 1919-ben lett önálló. 
1914-ben bevonult az 5. vártűzér e.-hez, 
amellyel háborúban a szerb, orosz és| 
olasz harctereken 36 hónapi szolgálatot 
teljesített, majd mint sebesült Buka:- 
restben a pótütegnél a leszerelésig volt. 
Tűzmester, két bronz vit. é.. Károly cs.s 
k., seb. é. és három szóig. eml. k. tulaj-' 
donosa. Az ipartest, hét ciklus óta elöl
járósági tagja, az iparosszöv. és a szak-j 
csoportnak választm. tagja, a kath. ha-! 
dastyán e. paranczsnoka. ^

SZENDI REZSŐ ig. tanító * 1894-benl 
Mosonhánfalván. Középiskoláit Bodoron, 
a tanítóképzőt Sopronban végezte és 
1913-ban nyerte oklevelét. Pályáját Boda- 
falván kezdte meg, majd Pusztamarjáni 
működött, 1929 óa pedig a brennbergi 
elemi iskela ig. tanítója. A világháborún 
ban a 13-ik h. gy. ezreddel az orosz és( 
olasz fronton harcolt, majd olasz fog
ságba került, ahonnét 1920-ban jött haza. 
A II. o. ezüst vit. é. és a Károly cs. k.'. 
tulajdonosa. Levente főoktató.

néhai dr. SZENDRÖI JÓZSEF vm. ár
vaszéki ülnök. * 1876 Bonyhád. Közép
iskoláit részben ott, részben Pécsett vé
gezte, ahol jogi tanulmányait és folytatta. 
Közigazgatási pályáját Sopron vm. szol-,

gálatában kezdte. Kapuváron szolgabiró 
volt, majd 1912-ben árvaszéki ülnökké 
választották, mely tisztséget 1922 júl. 4-én 
bekövetkezett haláláig töltötte be.

SZENT ORSOLYA-REND LEÁNYGIM
NÁZIUMA. 1913-ban alapíttatott és je
lenleg 8 osztállyal bíró nyilvános jogú 
leánygimnázium. Igazgatója: Mater Rock 
Stephana. A tanítóképző 1925-ben ala
kult. Jelenlegi igazgatója: Mater Fähr
mann Angela. A női ipariskola 1924-ben 
alakult. Igazgatója: Mater Varga Mar
git. A polgári leányiskola 1883-ban ala
kult. Jelenlegi igazgatója: Mater Szent- 
györgyi Lukrétia.

SZENTKUTI FERENC hírlapíró * 
1902-ben Rácváros (Baranya m.). Kö
zépiskoláit Pécsett végezte. 1921-ben be
iratkozott a soproni erdő- és bánya
mérnöki főiskolára, ahol erdömémöki 
oklevelet nyert. 1923 óta újságíró. 1924—, 
1927-ig a «Soproni Hirlap» munkatár
sa volt, majd 1927-től a «Sopronvárme- 
gye» belső munkatársa. 1929-től a lap 
helyettes szerkesztője.

szinai SZINAY FERENC fűszer- ésve- 
,gyeskereskedő. Cs dádja nemességét 1667- 
ben II. Lipót császártól kapta. 1888-ban 
Kismartonban *. Középiskoláit ugyanott, 
a kereskedelmi iskolát Ausztriában vé-> 
gezte 1908-ban. Mint segéd Esztergom-' 
ban, Triesztben működött, utóbbi heH 
lyen könyvelő volt. 1924-ben a petőházi 
cukorgyárban mint mérőmester dolgo
zott. 1914-ben önállósította magát és 
Sopronban Előkapu 13. sz. alatt fű
szer és vegyesárúkereskedést nyitott. A 
mozgósításkor bevonult a 76-os gy. ez
redhez, az orosz harctéren és Bécsben, 
továbbá Albániában teljesített szolgála
tot és 1918-ban szerelt le, mint I. o. 
számv. őrmester. A koronás érdem k., 
a vit. szalagon, a Károly cs. k., 'bronzi 
vit. é. és a hét éves szóig. é. és a ma-í 
gyar-osztrák és német háb. emléké, tu
lajdonosa. A frontharcos szöv. stb. tagja.

ötömösi SZIRÁNYI JENŐ m. Idr. szőlő 
és borászati főfelügyelő és a m. kir. 
szőlőszeti és borászati szakiskola igaz-, 
gatója. * 1878-ban Endrődön. Középis
koláit Egerben és Gyöngyösön, a gazda
sági akadémiát Debrecenben, a szőlő
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szeli és borászati felsőbb taafolyamot 
Budapesten végezte. Pályáját 1898-ban 
Tarcalon kezdte meg, majd Kecskemé
ten berendezte az ottani iskolát és an-i 
nak h. igazgatója lett. 1900-ban bevo
nult a 16-ik gy. ezredhez és mint t. 
hadnagy szerelt le. Működött még Nagy- 
enyeden és 10 évig Beregszászon, mint 
az állami közpincészet vezetője, a moz
gósításkor ismét bevonult a 21-ik népf. 
gy. ezredhez és mint t. hadnagy sze
relt le. Ezután átvette Beregszászon a 
szőlőszeti és borászati felügy. vezetését 
is. A kommunizmus alatt letartóztatták, 
1919 ápr. 24-én Sátoraljaújhelyen a Kos- 
suth-szobor alatt már fel akarták akasz
tani, majd Budapestre vitték, ahol a 
Markóban és Rákospalotán volt bebörtö
nözve. Ezután visszakerült Beregszász
ra, ahol a csehek újból letartóztatták. 
1921 dec. 23-án Budapestre menekült, 
majd az ottani szőlészeti kisérleti állo
máshoz osztották be, 1922-ben pedig 
Sopronba nevezték ki szőlészeti és bo
rászati felügyelőnek, Győr, Sopron és 
Vasvármegye élére. Ugyanekkor meg
szervezte a m. kir. szőlészeti és borá
szati szakiskolát, amelynek azóta igaz
gatója. A III. o. polgári hadiéremk. tu
lajdonosa, a vármegyei gazdasági e. igaz
gatója.

SZÍVÓS FERENC cukrászmester, a Szi- 
vós-uszoda tulajdonosa. Az uszodát 1869- 
ben gr. Széchenyi Béla építette. 1929- 
ben vette át az uszodát, melyet újjá
épített. 140 kabin és 60 szekrény áll ma 
a közönség rendelkezésére. Az artézikul 
fúrása most van folyamatban. Az uszoda 
vezetése alatt nagy népszerűségnek ör
vend.

TAIZS karoly dr., a soproni kereske
delmi és Iparkamara titkára. Mohácson 
♦ 1867-ben. Középiskoláit Pécsett végez
te. Jogi tanulmányait a bécsi egyete-' 
men folytatta. 1890-ben Kolozsvárott áL 
lamtudományi doktorrá avatták. Már 
1887-ben másodéves joghallgató korá
ban kapcsolatba jutott a pécsi keres
kedelmi és iparkamarával. 1891-ben a 
debreceni, 1892-ben pedig a spproni ke
reskedelmi és iparkamara választotta

meg, utóbbi másodtitkárrá. A soproni 
kamara nyelve akkor még német volt és 
magyarrá való fejlesztésének megindítá
sában igen nagy része van.

nagykuti és kisjókai vitéz TAKÄCH 
JENŐ, nyug. alezredes. * 1881 márc. 9. 
Retz, Alsóausztria. Középiskoláit Bécs- 
ben és Budapesten végezte. Főiskolát 
Worms am Rhein-ban végzett. 1900-ban 
leszolgálja önkéntes! évét, tiszti vizsgát 
lesz és benn marad katonának. Főisko
lai tanulmányait mint főhadnagy végzi 
és 1909-ben malommémöki oklevelet 
nyer. Katonai pályáját a 38-ik gy. ez
redben kezdi, onnan a 18-ik gy. e.-hez 
kerül Sopronba. A háború kitörésekor 
saját kérésére a frontra megy és 2S 
hónapig teljesít frontszolgálatot. 1916- 
ban mint parancsőrtiszt a Szurmay had
testhez kerül és onnan, mint a Honv. 
Min. megbizott az Ö. O. K.-hoz Bécsben, 
olt van 1918 végéig. III. Vaskoronarend, 
III. két érd. k. ezüst é., bronz Sign. 
Laud., I. és II. o. német vask., Vörös- 
k., érd. k., a hadiékitményekkel, Ká
roly cs. k., hadiérem és háb. emléké. 
Előterjesztve és igazolva a Lipót rend
re.

TAKÄTS ISTVÁN kir. útmester. * 1886- 
ban Ostffyasszonyfán. Katonai szolgála
tot a gr. Radetzky 5. huszároknál teljesí
tett, majd továbbszolgált és a mozgó
sítás az 1-ső h. huszároknál érte. Az 
orosz fronton szolgált és mint tiszth. 
1922 dec. 3-án szerelt le és az útmesteri 
pályára lép)ett. Azóta Sopronban műkö
dik. A II. o. ezüst és bronz vit. é.. Ká
roly cs k. stb. tulajdonosa. 1928-ban 
tette le az útmesteri továbbképző tanfo
lyam vizsgáját. Három gyermeke van.

TAMESZ REZSŐ városi vámos. * Alsó- 
lászlón 1888-ban. A városi villamosvas- 
uthoz 1907-ben lépett és annak meg
szűnésekor, 1923-ban foglalta el mai ál
lását. A háborúban a vasút és táv. ez
reddel 2 évig az orosz és szerb fron-i 
ton volt és mint 50 o/o-os rokkant szerelt 
le. Az áll. tisztv. temetkezési e. tagja.

A DUNÁNTÚLI ÁG. H. EV. EGYHÁZ- 
KERÜLET SOPRONI TANITÓKÉPZÖIN- 
TÉZETE. A dunántúli ág. h. ev. egyház- 
kerület soproni tanítóképző intézetének
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eszméje 1826-ban, a kemenesaljai espe-< 
resség gyűlésén merült fel először, mi
nek folytán az egyházkerület 1829-beni 
megbízta Szabó József soproni ev. fő
iskolai (líceumi) tanárt a neveléstannak 
rendkívüli órákban való előadásával. A 
soproni ev. tanítóképző intézetnek ez a 
kezdetleges formája megmaradt 1853-ig, 
amidőn Pálfy Józsefre, a volt nagyge-' 
resdi lelkészre bízták a soproni líceum 
teológiai és tanítóképző tanfolyamának 
vezetését. Pálfy kezdettől fogva külön! 
épületbe helyezendő önálló tanítóképző
re gondolt. Pálfynak barátilag segítő-' 
kezet nyújtottak a terv végrehajtására 
Király József Pál, Kolbenheyer Mór, Ben- 
cur Márton, Murmann Péter, a Gusztáv 
Adolf Egyesület, stb. Ök tették lehetővé 
azt, hogy a mostani soproni ev. tanító
képző intézet 1858 október 3-án ünnepé
lyes felavatás után önállóan megkezd
hette működését. Az intézet 1883-1923- 
ig négyévfolyamú volt és 1923 óta öt
évfolyamúvá alakult, azonban sajnos, 
külső méreteiben nem változott. 1919 
óta az intézet igazgatója Hamar Gyula, 
a Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos 
Egyesületének alelnöke, aki a kommuniz
mus bukása után a Sopront fenyegető 
átcsatolás idejében s az azóta bekövet
kezett nehéz megpróbáltatások közepet
te újra érvényesítette az intézet nemes 
tradícióit.

THIER LÁSZLÓ hírlapíró. ♦ 1998-ban] 
Sopronban. 1933 óta az «Oedenburger 
Zeitung» belső munkatársa. Foglalkozik 
zeneszerzéssel. Több kompozíciója je
lent meg már.

THURNER VILMOS kárpitos és díszí
tő * 1884 dec. 8-án Sopronban. Itt sza
badult fel a kárpitosmesterségben édes
atyja mellett 1901-ben. 1914-ben vette 
át atyja 1874-ben alapított műhelyének 
vezetését. A 76-ik gy. ezredben az orosz 
és szerb fronton 42 hónapi szolgálatot 
teljesített és mint tizedes szerelt le. A 
II. o. ezüst, bronz vit. é., Károly csap. 
k., seb. é., német háb. szóig. é. tulaj-i 
donosa. Az ipartestület, turista e., vá- 
rosszépítö e., kath. kör tagja. Cége 1904- 
ben Sopronban a kiállításon nagy ezüst 
érmet nyert és ö rendezte be Esterházy 
Mária hercegnő gyülevizi kastélyát.

TOMASOVSZKy LAJOS ny. főisk. ta
nár 1869-ben Tiszaujlakon *. Középisk. 
tanulmányait Szatmáron és Nagybányán 
végezte, érett, tesz 1888-ban. A főiskolát 
Selmecbányán, ahol fémkohó mérnökf 
diplomát 1892-ben n3'ert. Gyakornok Kap- 
nikbányán a kohóiban, onnan mint tanár-“ 
segéd Selmecbányára kerül a fémkohó 
tanszékre, majd a bányavegytani tanszé
ken szintén tanársegéd. Az állam kine
vezi azután Körmöcbányára, a fökém- 
lő hivatal segédmémökévé. Onnan Nagy
bányára a vegyelemző hivatalhoz kerülj 
1902-ben a Selmecbányái főisk. bánya
vegytani tanszékének adjunktusa. Időköz
ben rendkívüli tanári címet kap, rerid- 
kívüli tanárrá, végül rendes tanárrá ki
nevezve. 1927-ben nyug. vonul.. Szakla
pokban több értekezése jelent meg. Sel
mecbányán tevékeny részt vett az újr 
kémiai intézet szakszerű berendezésé-, 
ben. í

TÖPFEL ANTAL szoba- és díszfestő
mester * 1879-ben Darufalván. Szakmá-* 
ját Sopronban és külföldön tanulta ki, és 
1905-ben szabadult el. Szaktanulmányait) 
Németországban folytatta, majd 1907- 
ben Sopronban önállósította magát. Naf 
gyobb munkái: a Rákóczi Ferenc in
tézet házikápolnája, a Zrínyi intézet dísz
terme és házikápolnája, Erzsébet kór
ház, pénzügv’i palota, salgótarjáni nagy
templom, a bányakaszinó és színpada, 
verseghi Nagy Elek házikápolnája Röj- 
tökön, stb. 1925-ben a soproini kiállítá
son nagy ezüst érmet, 1922-ben Salgó
tarjánban díszoklevelet nyert. A 13-ik 
tüzére, három és fél évig kát. szolgálatot 
teljesített. Az ipartestület elöljárója, a 
Képzőművészeti Kör volt tagja.

Török árpád hírlapíró. * Hegyesha
lomban. Hírlapíró és közgazdasági író. 
Több könyve jelent meg, főleg etnográ
fiai és közgazdasági munkák. Több kül
földi lap cikkírója. 1933 óta az «Oeden
burger Zeitung» főszerkesztője.

TÖRÖK ISTVÁN finom sütő ♦ 1891-ben 
Fertőszentmiklóson. A sütőiparban, mint 
segéd, kb. 30 évig Budapest első üze
meiben dolgozott, az utolsó 10 évig a 
Peri-kenyérgyár üzemvezetője volt. 1934 
februárjában nyitotta meg Várkerület 72. 
sz. alatti teljesen modernül felszerelt.
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fővárosi nívójú péküzemét, melynek ki
tűnő készítményei a rövid idő alatt is 
elterjedtek. 1914-től az összeomlásig 
harctéri szolgálatot teljesített és két íz
ben megsebesült.

TREBITSCH S. ÉS FIA selyemárúgyán 
részvénytársaság. A gyártelep 1925—26 
években épült és többszöri építés és mo
dern gépek felállítása után fejlődött a 
mai nagy jelentőségű helyi üzemmé. A 
közjwnti iroda Bécsben van. Több test
vérvállalata van Ausztria, Románia, Ju
goszlávia, Cseh- és Lengyelországban. A 
gyár 140 szövőszéke és 30 előmunkálati 
(gombolyító-, orsózó- felvető-. ívelő-, 
tisztító-) gépe körülbelül 150 munkás
nak biztosít állandó megélhetést.

TRIPPON MIKLÓS pékmester * 1899- 
ben Debrecenben. A pékiparban Nagy
váradon 1911-ben szabadult fel. Szak
ismereteit Bécsben, Münchenben és Prá
gában folytatta, utána a soproni katonai 
élelmezési raktárnál működött és mint 
számvevő őrmester szerelt le. A Ká
roly cs. k. altiszti szóig, vas érdemk. és 
a koronás vasérdemk. tulajdonosa. 1926-. 
ban Hegykőn önállósította magát, 1928- 
ban pedig Sopronban Várkerület 66. sz. 
alatt nyitotta meg jó hímek örvendő; 
pékűzletét. A magy. sütők orsz. szöv. vá
laszt. tagja, és a szöv. 25 éves jubi
leumi közgyűlésén ezüst éremmel ési 
díszoklevéllel tüntették ki. Az ipartes
tület és a soproni sütők szakcsoportjá
nak előljárósági tagja.

TROGMAYER OTTÓ kefegyáros * 1889- 
ben Sopronban. Iskoláit itt végezte, majd. 
kitanulta szakmáját és 1914-ben bevo
nult a 18-ik gy. ezredhez, kétszer meg
sebesült az orosz fronton és mint őr
mester a II. o. ezüst, bronz vit. é. és a 
Károly cs. k. tulajdonosa szerelt le. 
1922-ben vette át az 1834-ben alapított 
kefegyár vezetését. A kefegyár első tu
lajdonosa; Trogmayer Károly volt, en
nek fia; Trogmayer Károlytól vette 
át a 100 év óta fennálló gyár vezetését.' 
A kefegyár az alábbi kiállításokon vett 
i'észt; 1885 Budapest orsz. kiállítás, arany
érem, 1901 Soproni Gazdasági Egyesü
let kiállítása, aranyérem, 1904 kamah 
rai kiállítás, aranyérem, 1925 kamarai

kiállítás, aranyérem. Ez utóbbi már 
Trogmayer Ottó vezetése alatt történt.' 
Jelenlegi tulajdonosa elöljárósági tagja 
az ipartestületnek.

TSCHIDA ISTVÁN szállodás és ven
déglős * 1879 nov. 26-án Illmicen. A 
vendéglős szakmában 1907-ben Bécsben 
szabadult fel. 1907-ben Sarlódon önál
lósította magát és ott vendéglőjét 1924- 
ig vezette, amikor Sopronban átvette a 
«Fehér ló» szállodát. 1913 óta a vár
megyei törvh. biz. választott tagja, 1929 
óta a városi törvh. 'biz. választott tagja. 
A sarlód! községi képv. t. munkásságá-i 
ban tevékeny részt vett. Az ipart, elölj, 
tagja, a vendéglősök, szállodások szak
oszt. három cikluson át elnöke. A kath. 
kör, kon vent stb. tagja. Négy évig kato
nai szóig. teljesített. A Vöröskereszt 
díszérem tulajdonosa.

TURCSIK JÓZSEF HENRIK, a «Nagy
uszoda» bérlője * 1898 márc. 9-én SopA 
ronban. Keresk. éretts. után mint önálló 
kereskedő működött. Háború alatt a 76- 
ik gy. e.-del az olasz fronton kétszer 
meg,sebesült. T. hadnagy, a II. o. ezüst, 
bronz vit. é.. Károly cs. k. és seb. é. tu
lajdonosa. 1934-ben vette bérbe a «Nagy
uszodát». Hozzáértő vezetésével már az 
első szezonban szép sikert ért el. To
vábbi tervei pedig Sopront egy új, mo
dern versenyuszodával fogják gazdagí
tani. Tagja a Pannonia úszó e.-nek,, 
mely versenyeit uszodájában tartja.

u
UNGER PÁL gazdálkodó * 1879 szept. 

14-én Sopronban. Gazdálkodással fog
lalkozik szőlőbirtokán és bérletén. A há
borúban a 6-os komáromi vártüzérez-i 
reddel az orosz fronton szolgált és az 
összeomláskor mint őrvezető szerelt le. 
A szolgálati érdemkereszt tulajdonosa. 
1921-ben a gazdapolgárok férfidalegye- 
sülete elnökévé választotta. Az ev. kon- 
vent szölőgondnoka.

VADALMA MIHÁLY tej- és tejtermék 
kereskedő * 1898-ban Bécsben. Közép
iskoláit Budapesten, Pozsonyban ési 
Wienben végezte. Pozsonyban még eU



237

végezte az elektrotechnikai iskolát is és 
1916-ban bevonult a 18-ik h. gy. e.-hez 
és az orosz, olasz, román és francia 
frontokon fordult meg és telefonszolf- 
gálatot teljesített. A bronz vit. é.. Ká
roly cs. k., seb. é. tulajdonosa. Mint 
őrvezető szerelt le. Ezután négy évig 
gazdálkodással foglalkozott, majd Sop
ronban előbb üzletvezető volt, 1926 óta 
pedig önállóan vezeti tej és tejtermék 
üzletét. Felesége: Zebeser Emilia.

VARRÓ KÁLMÁN vendéglős * 1883̂  
ban Győrszentmártonban. Iskoláit ott és 
Győrött végezte. 1896-ban Trencsénben 
fel. Szaktudását Nagykanizsán stb. fej
lesztette. 1912-ben Fonyód-Eélatelepen ön
álló lett, 1915-ben bevonult és az ösz- 
szeomláskor mint rokkantat bocsátották 
el. 1922-től a soproni Erzsébet-kerti ven
déglő bérlője és vezetője. A vendéglőst 
ipartestületnek 10 éve választm. tagja ,̂ s 
számvizsgálója, az ipartest, munkaügyi 
vál. tagja, a Férfidalkör, Testvériség, Tu
rista e., ipartestületi d. tagja.

VASÁRUGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, 
SOPRON. Nyugatmagyarország legna
gyobb vasipari vállalata, amelynek Sop
ronban összesen 15.676 négyzetöl terü
leten két különálló gyártelepe van: a 
lakatosárúgyár a Csengery-utcában a 
központi irodával és a szürke- és lágy
vasöntöde az Ágfalvi-úton. Ezenkívül a 
vállalat tulajdonát képezi egy modern, 
kétemeletes, 50 lakásos munkás-lakóház a 
Manninger-úton. A vállalat 1901-ben ala
kult a volt Weitzer-vagóngyár telepén és 
így már 33 éven át Sopron gazdasági éle
tének egyik legfontosabb tényezője, a- 
mely még a mai válságos időkben is 
állandóan kb. 450 munkásnak és 40 
tisztviselőnek ad kenyeret.

A Csengery-utcai hatalmas gyártelep 
elsősorban épületvasalások gyártásával 
foglalkozik. Az első ilynemű gyár Ma
gyarországon és oly értelemben ma is 
egyedül áll, hogy az ezen gyártási ág
ba tartozó cikkek összességét gyártja^

A gyártmányok úgy bel-, mint kül
földön a legjobb hírnévnek örvendenek 
és a «RL» vagy «LAPP» márka (az ala
pítókról: Lapp testvérekről elnevezve), 
az egész vaskereskedelemben már három

évtized óta a legkiválóbb minőség fo
galmát jelenti.

Az 1909-ben az Ágfalvi-úton épült és 
legmodernebbül felszerelt szürke- és 
lágyvasöntöde bármely külföldi öntődé
vel felveszi a versenyt. Eredetileg a sop-i 
róni és a grázi testvérvállalat lakatos- 
árúgyárainak szürke- és lágyöntvénys- 
szükségleteinek fedezésére létesült, de rö
videsen kiterjesztette gyártási körét az 
összes tekintetbe jövő gyártmányokra és 
már évek óta mint az az öntöde ismere
tes, amely a legnehezebb és legkénye
sebb kovácsolható öntvényeket a leg
tökéletesebben készíti. A «LAPP»-önG 
vény ma époly fogalom, mint a «LAPP»- 
vasalás. 1

Az öntöde munkájának jellemzéséül 
csak azt hozzuk fel, hogy az állandó 
használatban lévő öntőmodellek súlya 
kb. 100.000 kg, nem számítva az egyéb 
szükséges raktári modelleket. A gyár
tási anyagok raktárkészlete itt is, mint 
a lakatosárűgyárban állandóan 100 vá
gón körül mozog.

Ügy a lakatosárúgyár, mint az öntödei 
üzem kereskedelmi és műszaki vezetése 
Ohren Alfons igazgató kezében összpon
tosul, aki 20 év előtt a lakatosárúk és 
öntödék szűkebb hazájából, a Rajna vi
dékéről jött Magyarországba, hogy itt 
német eréllyel, de magyar érzéssel szol
gálja új hazája gazdasági és ipari fej
lődését. Ohren igazgató mellett ifj. Recht 
Rezső és Khng Nándor intézik a válla
lat ügyeit. !

VÁROSI GÁZ- ÉS VILLANYTELEP. 
(Sopron Város Világítási és Erőátviteli 
Vállalata). 1866-ban alapították soproni 
polgárok Flandorffer Ignác ösztönzésé
re. Akkori neve «Gasbeleuchtungs Aktien
gesellschaft» volt. 1897-ben a «Vasvár
megyei Elektromos Művek R. T.» vonta 
érdekkörébe a soproni gázvilágító tár
saságot,, melyet «Sopron Városi Világí
tási és Erőátviteli Vállalat» cég alatt 
újjászervezett. Az új érdekeltség a gáz
gyártás mellett villamos áram fejlesz
tésére és árúsítására is berendezkedett. 
1898-ban megszülettek az első utcai ve
zetékek, melyeket a gázgyár telepén léte
sített 48 lóerős elektromos centrálé táp-
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Iáit; 1899-ben pedig megépült az Ikervár- 
soproni egyenáramú villamos távveze
ték.

1910-ben a «Gesellschaft für Gasini-. 
dustrie» augsburgi tőkecsoport vásároln 
ta meg a iváUalatot, .mely tervbe vette' 
úgy a villamos, mint a gázművek tovább
fejlesztését. Az 1914-ben bekövetkezett 
rendkívüli viszonyok azonban annyira 
megnehezítették az üzemek életét, hogy 
a gáztermelést be kellett szüntetni; a vil-< 
lamosmű kiépítését pedig jobb időkre 
kellett halasztani.

Közben újabb tulajdoncsere történt. A 
német társaság elfogadta Sopron város
nak 1918. évben tett ajánlatát, mely ke
reken 4,200.000 koronát kinált a vállalat
ért Mihelyt a vétel létrejött, a város agi
lis vezetősége azoimal hozzálátott a há
ború alatt elmaradt beruházások meg
tervezéséhez és a háborús hibák kikü
szöböléséhez. 1929-ben vette fel üzemét 
az újra karbahelyezett gázgyár, lezárva 
annak a rekonstrukciós időszaknak fo
lyamatát, mely 1925-ben a villanytelepi 
kazánok modernné tételével kezdődött és 
az 1926—28. években az egész villamos 
erőműnek, valamint a városi elosztó há-i 
lózatnak forgóáramra való átépítésével 
folytatódott. i

A vállalat mai alakjában a városi gáz
gyárat ,és villamos műveket, továbbá az 
ezekkel kapcsolatos gázszerelési, villany- 
szerelési és fuvarozási üzemeket foglal-i 
ja magában. Tisztviselőinek és alkalmai 
zottainak létszáma meghaladja a szá  ̂
zat Fogyasztóinak száma eléri a 7.000-et. 
Termel évenként kb. 3 millió kilowatt 
óra villamos energiát, kb. 400.000 köb
méter gázt, 8.000 métermázsa kokszot és 
600 métermázsa kátrányt. Termékeinek 
legnagyobb részét közvetlenül a fo-i 
gyasztóknak adja el.

VÁROSI MOZI. Alapíttatott 1913 szept 
4-én. Építette Sopron városa. 1930-i' 
Heinrich Román volt az igazgatója, akii 
nek utóda Friedrich Károly, a jelenlegi 
igazgató. F. Károly 1906-ban * Sopron
ban, itt érettségizett 1924-ben. Utána a 
város szolgálatába lépett, előbb a köz- 
igazgatásnál, 1930 óta pedig, mint a Vá
rosi Mozi igazgatója működik. A mozi

nagy fellendülése elsősorban az ő ki
tűnő vezetésének {köszönhető. «Soproni 
Szimfónia» c. pompás propagandafilmet 
készített a város szépségeiről. ■

VECSEY LAJOS főiskolai főművezető. 
* 1877-ben Lébenyben. A főiskola szol
gálatában 1923 óta áll. 32 évig volt a 
Soproni Magyar Férfidalkör működő 
tagja. Az orosz és olasz fronton harcolt, 
utóbbin megsebesült és mint 50 o/q-o s  rok
kant szerelt le. Több társ. e. tagja. Fe
lesége: Lágler Anna.

VIKÁR GÉZA kormányfőtanácsos, a 
Haas-féle szőnyeggyár vezérigazgatója. 
Budapesten 1878-ban * Középiskoláit ott, 
a kereskedelmi akadémiát és a textil ipari 
főiskolát Bécsben végezte. Ezután kül
földi útra indult. A tanulmányút befe
jezése után Budapesten, a Váci-utcában 
lévő hatalmas Weiss-féle áruháznak lett 
a tulajdonosa. A vörös uralom alatt szét- 
hurcolták az üzlet raktárát, amely 
Így megszűnt, gazdája pedig a gácsi posz
tógyár ügyvezető igazgatója lett. Onnan 
a bajai posztógyárhoz ment, igazgatói mi
nőségben. Később alapította a Vikár Test
vérek R. T. és az Orientáüa Szőnyeg
ipar R. T.-ot és 1927-ig vezette a vállala
tokat. Akkor hivták meg a soproni sző
nyeg és textilművek r. t.-hoz. Nevéhez 
fűződik a gyár megmagyarosításának 
érdeme, addig ugyanis a gyár érdekelt
sége nagyobbrészt osztrák volt. A világ
háborúban végig harcolta az orosz és 
olasz frontokat, a kommunizmus alatt 
Bécsbe kellett menekülnie. Az összeom
lás után mint százados szerelt le. Tagja 
számtalan társadalmi egyesületnek.

VÖLKER JÓZSEF a soproni siketnémáki 
intézetének igazgatója. Nagykomlóson ♦ 
1876-ban. Középiskoláit Zentán, a kép
zőt Déván végezte, a siketnémák okta
tására képesítő tanári vizsgát 1899-ben 
tette le, míg a gyógypedagógiai összes 
ágazataira a tanári képesítést 1901-ben 
szerezte meg Vácott. Pályáját a temes
vári siketnémák intézetében kezdte meg 
mint segédtanár. Egy évvel később Kecs 
kemétre került rendes tanári minőségben.. 
1906-tól a Siketnémák Soproni Intéze
tének igazgatója. Alatta fejlődött ki az 
intézet mai formájában. Az előkészítő, 
továbbá a VII. és VIII. osztály beállítá
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sával kilenc évfolyamúvá lett az intézet. 
A háború után megnyitotta az interná- 
tust. Tevékenységének jutalmául ismétel
ten Írásbeli elismerésben részesült köz 
vetlen hatósága és a m. kir. vall. és köz- 
okt. minisztérium részéről. A háborúban 
megsiketült, vagy megnémult 40 kato
nának adta vissza beszélöképességét,, 
vagy megtanította őket a beszéd leolvasá
sára. Elismerésül a III. o. hadiéremmeJ 
és oklevéllel tüntették ki. A népszavazás 
idején tett szolgálataiért elis. oklevelei 
kapott. Elnöke a soproni Pannonia Úszó 
Egyesületnek, tb. elnöke a KANSz helyi 
választmányának, alelnöke a «Siketnémák 
és Vakok Tanárai Orsz. E.»-nek, alel
nöke a soproni Kath. Körnek, vál. tagja 
a helybeli testnevelési bizottságnak, a 
soproni Kaszinónak. Kinevezett tagja a 
gyógypedagógiai intézetek orsz. szakta
nácsának. Vál. tagja a v. th. biz.-nak.

w

WAGNER JÁNOS vegyeskerekedő * 
1905-ben Sopronban. Középiskolái elvég
zése után 1923-ban a kereskedői szak
mában felszabadult. Mint segéd Sopron-* 
ronban dolgozott, 1931-ben nyitotta meg 
(Borsmonostori-u.) fűszer- és vegyeskeres 
kedését, amelyet azóta vezet.

Waltner Imre vegyes- és terményke
reskedő, üzletét néhai Waltner Vilmos 
1910-ben alapította Várkerület 6. szám 
alatt és azt 1933-ban történt elhunyta 
óta vezeti. Fióküzlet Győri-ut 3. sz 
alatt 1929-ben létesült. A két üzletet

édesanyjával, özv. Waltner Vilmosnéval 
vezeti, ö 1906-ban Sopronban *. Közép
iskoláit és a világkereskedelmi főiskolát 
Bécsben végezte és 1926-ban lépett édes
atyja üzletébe. A fűszer kereskedő e. tag-i 
ja. t

WALTER VILMOS szikvízgyáros * 
1875 márc. 29-én Sopronban. Előbb kii 
tanulta a bőmadrág ipart, amelyben 
1900-ban lett önálló s ez iparát nyolü 
évig folytatta. 1910-ben alapította szó- 
davizgyárát, melyet azóta vezet. A világ
háborúban a 18-ik h. gy. ezredben az 
orosz harctéren az 55-ik népfelkélő gy. 
ezreddel Bukovinában 36 hónapi fronU 
szolgálatot teljesített és mint első o. szám-' 
vevőségi altiszt szerelt le. A koronás ezüst 
és vas érdemk. és Károly cs. k. tulaj
donosa. 1906 óta tagja az 1876-ban ala
kult soproni első katonai hadastyán egye-̂  
sületnek, amelynek jegyzője és könyve
lője volt. 1928 őta pedig elnöke.

WACHTEL FRIGYES ny. tanító * 1860- 
ban Sopronban. Középiskoláit és a tanító
képzőt itt végezte, a szakrajz diplomáját 
Győrött szerezte meg. 1878—1880-ig Mór 
községben, azóta 1920-ban történt nyu- 
nyugalomba vonulásáig a soproni rk. 
elemi iskolában folytatott pedagógiai 
munkásságot. Ekkor 42 évi szolgálat után 
nyugalomba vonult. A soproni muzeum 
természetrajzi osztályának megalapítója, 
több gazdasági előadást tartott a gyü
mölcs, szőlő, konyhakert növényeket 
pusztító gombákról. A szépítő e., rk. ol
vasó e., testvériség tagja. Nyugalomba 
vonulásakor miniszteri elismerésben ré
szesült.

WATZECH JANKA, a Zrínyi Ilona tisz
ti leánynevelő intézet igazgatója. Régi. 
nemesi családból Lőcsén *. Tanárnői dip-* 
lomát 1855-ben szerzett Budap»esten. Mű-* 
ködött a győri tanítóképzőben, majd a 
lőcsei állami felsőbbleányisk. igazgató-', 
ja lett. Innen 1919-ben Kecskemétre mentj 
és 1921-ben nevezték ki a soproni tiszti 
leánynevelő int. igazgatójává. A hábo
rúban a lőcsei Vöröskereszt kórházban 
mint önk. ápolónő dolgozott, miért a 
Vöröskereszt II. o. díszjelvényével tün
tették ki. 1927-ben pedagógiai működé
séért a kormányzói legfelsőbb Signum' 
Laudist kapta. t

WANEK BÉLA szficsmester. * 1873̂  
ban Gross Lovtschitzban (Morvaorsz.)., 
A bécsi ipariskola elvégzése után 1895- 
ben rmnt segéd Sopronba jött és 1898 
májusában lett önálló. 1916 jan. 1918 
aug.-ig az olasz harctéren szolgált, mint 
tűzmester, a bronz vit. é., Károly cs. 'k, 
tulajdonosa szerelt le. Az 1904. iparki
állításon aranyérmet nyert. A Városszé
pítő és Turista e. tagja.

WARSCHILKA JÁNOS városi th. út- 
mester. * 1895-ben Sopronban. Érettségi 
után a 18-ik gy. e.-hez 1915 máj. 15-én 
vonult be és 1916 jül. 28-án orosz fog
ságba esett. Itt 53 hónapig volt. (Omszk,
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Krasznojarszk). 1922-ben a városi vásár
pénztárhoz került, annak megszűnésével! 
városi napidíjas lett, 1928-ban pedig az 
útmesteri pályára lépett. 1930-ban Bu
dapesten végezte a tanfolyamot. Emlék-' 
lapos hadnagy.

WEHOFFER FERENC ; vendéglős * 
1879-ben Sóshegyen. Középiskolákat Fel
sőlövőn végzett, 1916-ban szabadult fel. 
Budapesten és Tárcsán dolgozott, mint 
segéd, 1903-ban telepedett le Sopronban 
és 1907-ben vásárolta meg az 1882-ben 
épült «A Herceg Esterházy »-hoz címzett 
vendéglőt és szállodát. A világháború alatt, 
alatt a 18-ik h. gy. e.-nél katonai szol
gálatot teljesített. A népszavazáskor ai 
pártiroda vendéglőjében székelt és ő ma-, 
ga is agitációt fejtett ki a magyarság ér-i 
dekében.

Ifj. WEIDINGER ISTVÁN műasztalos! 
és fakereskedő * Sopronban, az üzletet, 
amelyet az apja 1875-ben alapította 1908 
évben átvette és azóta állandóan nagyob- 
bította. Az alsóbbfokú és a gimnázium el
végzése után az áll. főreáliskolában az 
ipari szaktanfolyamot hallgatta, utána 
Bécsben és Münchenben lett az ottani 
iparosszakiskolának a tanulója. A hábo
rúban négy éven keresztül teljesített szol
gálatot a különféle harctereken a 18. hon
véd ezrednél mint hadnagy, a 13-as nép
felkelő zászlóaljnál és a Fekete-tenger 
hajózási parancsnokságnál, mint gh. fő-̂  
nők és a 34-es népf. e.-nél mint ezred 
gazd. előadó, mely idő alatt vitéz maga
tartásáért nyolc kitüntetést és érdem
keresztet szerzett. 1919-ben szerelt le. 
Több ipari kiállításon nyert kitüntetése
ket. Városi törvényhatósági v. bizottsági, 
tagja. Beltagja a kereskedelmi és ipar
kamarának. Elnöke az Iparosszövetség- 
Előljárósági tagja az Általános Ipartestü
letnek. Választmányi tagja az OTI-nak. 
Elnöke az asztalos, kárpitos és eszter
gályos mesterek szakegyletének és az asz 
taios mesterek és segédek vizsgázóbizotl- 
ságnak, az első soproni családi beteg- 
segélyzö pénztárnak, és a volt 11-es vadá-| 
szók bajtársi e.-nek, alelnöke a legré-i 
gibb soproni polgári temetkezési e.-nek. 
Alapító t. a «Nyiikosis>-nak, tagja a sop
roni Kaszinónak, a frontharcos szövet

ségnek, a Kath. Konvent és a Kath. 
Körnek, a Frankenburg írod. Körnek.i 
A Soproni Háztulajdonosok Egy.-nek al- 
elnöke stb.

vitéz báró WILLERDING REZSŐ gya
logsági tábornok 1866-ban Bpesten *. 
Középisk. Pozsonyban, Wienben a mű
szaki kát. akadémiát végezte. 1886-baii; 
avatták tisztté és a 29. tábori vadászzász-, 
lóaljnál nyer beosztást. 1889-ben Wien
ben elvégzi a hadiiskolát, innen a vezér-/ 
karhoz, majd a 17. pilseni gyalogdandár
hoz kerül. 1897. százados és a bécsd| 
vezérkari irodába beosztva és 1899. is
mét visszakerül régi csapattestéhez, a 
29. vadászzászlóaljhoz. 1900-ban törzstisz
ti vizsgát tesz. 1909-ben a 62. gy. e. 
parancsnoka és 1913-ban a Szurmay ve
gyesdandár parancsnoka (a 76. és 48. 
ezredek) mint tábornok. A világháború 
alatt 1914. VIII. 23. Stanynál tanúsított 
vitézi magatartásáért 1917-ben a Mária 
Terézia rend lovagi kitüntetését kapta 
és vele együtt a báróságot. 1916-ban az 
orosz fronton dandár és hadosztálypa
rancsnok, majd Laibachba a vezérkarhoz 
beosztva, onnan József kir. herceg had
csoportjánál vezérkari főnök. 1918-ban 
visszavonul Sopronba. Majd felajánlja 
szolgálatait a nemzeti hadseregnek, részt- 
vesz annak megszervezésében. Később a 
honvédség főparancsnoka lesz. Az 1925. 
évben végleg nyugalomba vonul. 1921-beu 
a vitézi szék tagjává avatták. Meghalt 
Sopronban 1928 aug. 28-án.

WINDISCH GUSZTÁV vegyeskerekedö; 
* 1892-ben Sopronban. Középiskolai ta
nulmányai után az autószerelő szakmá
ban szabadult fel. Egész a háború kitö
réséig Németországban dolgozott. 1922- 
ben özv. W. Józsefnétől vette át a Balfi 
úti 27. számú vegyeskereskedést, melyet 
azóta is vezet. 1913-ban bevonult a 76-os 
gy. ezredhez, ahonnét az autóosztaghoz 
helyezték át. Volt az orosz fronton és 
1918-ban mint tizedes szerelt le. A ke
reskedő e. tagja.

WINTER PÁL fűszer és vegyeskereske
dő * 1899-ben Sopronban. Családja 1720 
óta itt él, itt végezte iskoláit is, majd 
1916-ban felszabadult. Mint segéd itt, 
Celldömölkön, Újpesten és Budapesten
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több évig működött. 1930-ban átvette édes
anyja Templom-u. 24. sz. alatti üzletét, 
melyet azóta önállóan vezet. A városi 
törvh. b., a rádió és dalfüzér e. tagja.

WITZMANN FERENC szűcsmester * 
1882-ben Kőszegfalván. Szakmájában 
1899-ben Kőszegen szabadult fel, 1911-ben, 
Sopronban önállósította magát mint 
szűcsmester. A városi törvh. bizottság 
tagja, az iparosszöv. 10 éve pénztárosa,, 
a soproni önk. tűzoltó e. 16 évig működő 
tagja volt, jelenleg szakaszparancsnoka. 
A kath. konventnek 7 éve tagja.

Özv. dr. WRCHOVSZKY KÄROLYNß 
szül. Scheidl Elza v. kir. törvényszéki 
elnök özvegye. Néhai férje 1864-ben Sop
ronban *. Középiskoláit az ev. líceum
ban, egyetemi tanulmányait Rudapesten, 
végezte. Doktorátust 1888-ban nyert. Pá
lyafutását a soproni kir. járásbiróságon! 
kezdte meg. 1921-ben lett a soproni kir. 
törvényszék elnöke, 1923-ban nyerte kú
riai biró címét és 1927 márc. 20-án halt 
meg. Halálával a város úri társasága egy 
rokonszenves vezetőt vesztett.

Dr. WURMERANDT ISTVÁN m. kir. 
postaigazgató, a soproni igazgatóság veze
tőjének állandó helyettese 1876 máj. 24. 
* Középiskoláit a pápai ref. koll. végezte. 
Reiratkozik a P. P. tud. egy. Epést a 
klasszika filológia szakára, ahol 1 évig 
hallgató, ezután 1898-ban kerül a pos
tához gyakornoknak. Veszprémbe. A tiszti 
tanfolyamot Epesten 1900. végzi. Ezután 
kerül a soproni igazgatósághoz, ahol elő
ször Kismartonba, majd innét mint pos
tatisztet Komáromba helyezik. Onnan ke
rül Bpestre, ahol szolgálat közben jogi 
doktorátust nyer 1908-ban. 1912. segéd
titkár, 1917-ben postatitkárnak nevezik 
ki, 1918-ban kerületi biztosi megbiza-; 
tást kap. Ebben az évben nevezik ki taná
csossá is. 1923—1935 nov. 1. a járati 
ügyekhez beosztva és ekkor mint gyer
mektelent a szolgálat érdekében Sop 
ronba helyezik át, 1919 február 7. a 
soproni járati ügyosztály vezetője 1932. ig 
címet, 1933-ig jelleget kap. és 1933 máj. 
1-én a soproni ig. vezetőjének állandó

ZEICH Imre városi útmester * 1885-ben 
Sopronban. A 11. vadász zlj-hoz 1906- 
ban vonult be, ott érte a mozgósíüás is. 
A háború alatt az orosz és olasz fronto
kon küzdött. 1918 dec.-ben szerelt le, mini) 
szakv. a II. o. ezüst, és bronz vit. é.i 
Károly cs. k. tulajdonosa. 1919 óta vá
rosi útmester. Felesége: Thurner Hermin. 
Öccse: Miklós az orosz fronton hősi ha
lált halt.

ZEPKÖ FERENC városi hiv. tűzoltó
tiszt. Sopronban * 1876-ban. Elvégezte 
ta reáliskolát és több tűzoltószaktanfo-i 
lyamot. A tűzoltóságnál 26 éve működik, 
előbb mint önkéntes tűzoltó, 1913 óta 
mint hivatásos tűzoltótiszt. 1918-ban azl 
önk. tűzoltók alparancsnoka lett, 1914 
óta a soproni járás tűzrendészed fel-; 
ügyelője és a soproni mentőállomás szol. 
gálatvezetője. Tagja számos kultúrális ési 
szociális egyesületnek, közte a Magyar! 
Orsz. Rokkantsegélyzö és Nyugdíjegylet
nek is, melynek pénztárosa.

ZETTL JÓZSEF eoetgyár és szeszfőz
de, likőr és rumgyár. Alapítva 1844. 
Zettl József által. A jelenlegi formájában 
utóda Zettl Gusztáv bővítette és vásárolta. 
Egyébként Gusztáv eredetileg mint festő
művész működött kint Németorszában éSi 
csak hazatérése után fogott lelkesen az 
üzem nagyobbitásához, miután feleségül 
vtete Bauer Irmát, a neves soproni Bau- 
er-család leányát. 1882-ben vette át a 
gyár vezetését és azt 1917. haláláig látta! 
el. Halála után özvegye vezeti a céget 
1933 dec. 7-ig, akinek halálakor dr. Lan
ger Herbert, mint örökös veszi az üze
met kezébe. A cég gyártmányai már 1847 
■á soproni iparkiállításon lettek először ki
tüntetve, azóta számtalan díjat és 
elismerő oklevelet nyert. Dr. Langer 
Herbert * 1907. Pozsony. Középiskolái* 
a soproni bencésgimnáziumban végezte, 
érettségit 1926. tett. Utána elvézi a bécsi 
kereskedelmi főiskolát, 1929 és Budapest 
ten 1931. jogi doktorátust nyer. Az Ecet
gyárak Országos Egyesületének felügyelő 
bizottsági tagja.helyettesének is kinevezve.

A * jel a „született“ szót helyettesíti.

Ifíyn K iadásért felelő s : A^darász Gyula és Zsadányi 08zká|r|'

Y  A H




