SOPRONI OLVASÓKÖNYV
CIKKGYŰJTEMÉNY 1874—1944
A HELYI LAPOKBÓL
VÁLOGATTA
HÁRS JÓZSEF

SOPRON, 2003

TARTALOM
BEVEZETŐ
CIKKEK 1874—1944
ERDŐTŐL A TÉRIG
1. Faültetés. „Sopron” 1892. május 8.
2. Játszó terek. „Sopron” 1892. május 31.
3. Pünkösdi kirándulásra… „Sopron” 1892. május 31.
4. Kánikula. „Sopron” 1899. július 23.
5. Viharágyuk a szőlőben. „Sopron” 1900. március 9.
6. A lőver-bizottság… „Sopron” 1900. június 8.
7. Madárfészkelő szekrények. „Sopron” 1901. április 2.
8. A sétálók panasza. „Sopron” 1901. május 26.
9. A löwer-utak jelzése és számozása. Soproni Napló 1902. július 24.
10. Városi közgyűlés. Soproni Napló 1902. augusztus 3.
11. A Várkerület befásitása. Soproni Napló 1905. április 6.
12. A Dunántuli Turista-Egyesület erdei ünnepélye... Soproni Napló 1907. június 13.
12. Mi történjék a Fertővel. Soproni Napló 1908. július 29.
13. Viperák a lőverek körül. Soproni Napló 1912. május 14.
14. Forrás-kutató professzor. Soproni Napló 1912. június 6.
15. Természeti szépség és gyomor. Soproni Napló 1918. május 5.
16. Uj padok az erdei sétányokon. Soproni Napló 1918. május 30.
17. Szabályrendelet tiltsa meg, hogy Sopronban cikláment gumóstól szedhessenek.
Sopronvármegye 1933. november 23.
18. Versidézetek a soproni erdőben. Soproni Hirlap 1936. május 17.
19. Ünnepélyes keretek között átadták rendeltetésének a Károlyvárat. Soproni Hirlap
1936. június 16.
20. A Muck-kilátó építésének 30-ik évfordulóján helyezik el a menedékház alapkövét.
Soproni Hirlap 1936. szeptember 6.
21. A 30 éves Muck-kilátó. Soproni Hirlap 1936. szeptember 26.
22. Ritka természeti tüneményben... Soproni Hirlap 1936. november 14.
23. A befirkált Ady-vers. Sopronvármegye 1938. július 2.
24. Kivágják a várkerületi fákat. Uj Sopronvármegye 1941. augusztus 28.
A DEÁK TÉR
1. A szépülő Sopron. Soproni Ujság 1896. február 18.
2. A Deák-tér szökőkutja. „Sopron” 1901. augusztus 3.
3. A Deák-téri korzó. Soproni Napló 1908. március 8.
4. A Deák-tér. Soproni Napló 1908. március 12.
5. Letaposott gyepágyak. Soproni Napló 1908. augusztus 13.
NEM AKÁRMILYEN VÁROS
1. Haladó vidék. Soproni Hirlap 1895. január 9.
2. A város definicziója. Soproni Ujság 1896. március 4.
3. Vidéki városok. „Sopron” 1898. július 7.
4. Pletykák városa. „Sopron” 1899. július 23.
5. A pletykáról. „Sopron” 1899. augusztus 17.
6. Este a sétatéren. „Sopron” 1902. augusztus 3.
7. A vidéki városok küldöttsége. „Sopron” 1903. március 11.
A soproni múzeum megnyitásáról 1913. október 5-éről cikk
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MAGYARSÁG
1. Az i és y. „Sopron” 1881. március 12.
1. Mit jósol az „Allg. Zeitung”? „Sopron” 1882. március 22.
2. A Kaszinó vendéglősét… „Sopron” 1892. június 21.
3. Idegen szemekkel. Soproni tükördarabok. „Sopron” 1900. június 8.
4. Egyről-másról. Hogy énekelték a Kossuth-nótát. „Sopron” 1902. november 16.
5. Prónay Pál levele... Sopronvármegye 1931. dec. 17.
6. Egan Imre haragszik. Sopronvármegye 1931. december 18.
7. Egan Imre ... provokálta ... a Sopronvármegye felelős szerkesztőjét.
Sopronvármegye 1931. december 20.
5. A hűség zászlója... Soproni Hirlap 1932. május 1.
6. A hős főiskolások emléktáblája. Soproni Hirlap 1932. május 1.
7. Kopott a Hűségzászló rúdja. Soproni Hirlap 1934. április 14.
7. „Tudomásul kell venni mindenkinek, hogyha egy községben csak egy magyar van,
akkor az a többség” Soproni Hirlap 1943. január 20.
MI FOLYIK A CSAPBÓL
1. Hirdetés (szagtalan árnyékszékek). „Sopron” 1884. január 26.
2. Felturt utcák. „Sopron” 1892. május 1.
3. Mikor a vizvezeték zavaros. „Sopron” 1892. október 11.
4. Ivó vizünk. „Sopron” 1898. július 8.
5. Ivóvizünk. „Sopron” 1900. november 10.
6. Elromlott vizvezetéki csap. „Sopron” 1902. április 12.
FÉNYEK AZ ÉJSZAKÁBAN
1. Egy kis világitást kérünk. „Sopron” 1890. július 19.
2. A kivilágitás. [Millenniumi.] Soproni Ujság 1896. május 12.
3. Villany a szinházban. „Sopron” 1899. szeptember 28.
1. Auer-égők. „Sopron” 1900. június 16. [Augusztusra az eddigi gázlámpákon.]
1. Több világosságot! „Sopron” 1902. november 25.
2. A villamvilágitás ügyében. „Sopron” 1902. december 12.
3. A Soproni Világitási és Erőátviteli Részvény-társulat. „Sopron” 1902. december 14.
4. Panasz a villamosvilágitás ellen. Soproni Napló 1908. március 21.
5. Az Erzsébet-kert sötétsége. Soproni Napló 1908. május 8.
Rózsaünnep két részletben. [Ívlámpák az Erzsébet-kertben.] Soproni Napló 1908.
július 4.
A rózsaünnep. Soproni Napló 1908. július 8.
7. Nem vagyunk megelégedve a deáktéri korzó világitásával. Soproni Hirlap 1930.
április 5.
ERKÖLCS
1. Világnézeti támadás egy akton keresztül. Soproni Hirlap 1935. november 6.
2. A Szent Imre-kiscserkészek Mária-barlangot létesitenek a bánfalvi kőfejtőnél. [Az
öngyilkosságok megakadályozására.] Soproni Hirlap 1936. május 17.
FARSANG
1. Téli tizparancsolat. „Sopron” 1902. október 10.
2. Keretes hirdetés (gumi óvszerek). Soproni Napló 1904. január 1.
3. Farsang. Soproni Napló 1904. január 6.
4. A Domino-bál. Soproni Napló 1904. február 4.
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5. Magán-tánczoktatás. „Sopron” 1904. szeptember 18. és 23.
6. Táncz-oktatás. „Sopron” 1904. szeptember 25. és október 2.
7. A turisták bálja. Soproni Napló 1907. január 17.
8. Käsz Mihály táncintézetében... Soproni Hirlap 1919. szeptember 17.
8. Hirdetés. (Brunner Dóra tanfolyamai.) Sopronvármegye 1931. szeptember 1.
HÉTKÖZNAPOK
2. Soproni csoda. Soproni Hirlap 1895. február 7.
3. Tilos a kiaggatás. Soproni Ujság 1896. február 18.
4. A Fövényverem… Soproni Ujság 1896. április 18.
5. A dioráma. „Sopron” 1902. április 16.
6. Sakkozók a Promenádon. „Sopron” 1902. július 17.
6. Az elcsúfitott templomtorony. „Sopron” 1902. július 23.
7. Hirdetés (szoba diáknak). „Sopron” 1902. augusztus 1.
8. Egy sarok-lépcsőről. „Sopron” 1902. november 19.
Apróhirdetések. Soproni Napló 1908. július 2.
A szépítőegylet vendégül látta a selmecieket [a Hubertuson]. Soproni Napló (Soproni
Hirlap) 1919. március 13.
9. Komor Géza: Éjjeli élet nálunk Sopronban. Sopronvármegye 1933. május 7.
Néhány szó a Deák téri Deák-szoborról. Soproni Hirlap 1934. január 20.
10. Mozilátogatók és a Dobner Nándor utca gépkocsiforgalma. Soproni Hirlap 1936.
május 12.
11. Mi lesz a Domonkos átjáróval? Sopronvármegye 1938. február 16.
A háztulajdonosok üléséről. [Szerezzenek be ágyukat.] Soproni Hirlap 1940. január
30.
11. Műegyetemi ifjúságunk felhívása... [Albérlet.] Soproni Hirlap 1944. szeptember 3.
A VÁROSHÁZÁRÓL
Ellenvélemény az új városháza építéséről. „Sopron” 1889. február 9.
1. Szerencsétlenség a János-kápolna bontásánál. Soproni Ujság 1896. április 12.
2. A Szent János-kápolna... Soproni Ujság 1896. április 15.
1. Autodafé a levéltárban. Soproni Ujság 1896. augusztus 23.
2. Vörösmarty-utcza. „Sopron” 1900. november 18.
3. Zavar az utcaelnevezések körül. Soproni Napló 1908. május 22.
4. Változások a városházi épületben. Soproni Napló 1908. május 22.
5. Frigyes dán király utca. Soproni Napló 1912. május 26.
(Soproni): A Várkerület. Sopronvármegye 1931. május 10.
6. Dr. v. Házi Jenő: Lövér vagy Lőver? Soproni Hirlap 1933. október 6.
7. Toronyőr helyett villanyórát kap a soproni várostorony. Soproni Hirlap 1936.
december 30.
Storno Miksa a Várkerület átépítéséről. Soproni Hirlap 1938. június 8.
8. Honnan származik a nyári időszámítás gondolata? Soproni Hirlap 1943. április 9.
FOROG AZ IDEGEN
1. A soproni hotel neve. „Sopron” 1892. szeptember 8.
1. A város szállodája. „Sopron” 1892. október 16.
1. Az idegenforgalom… „Sopron” 1892. szeptember 25.
2. A város szállodája. „Sopron” 1892. október 16.
3. Sopron a párisi kiállitáson. „Sopron” 1900. március 3.
4. A párisi világkiállitás. „Sopron” 1900. november 23.
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5. A nyaralók megélénkültek. Soproni Napló 1907. május 23.
Valamelyik újság 1921. aug. 14-i cikke a tómalmi rendezvényről.
6. Nem robbantják fel a fertőrákosi kőbányát. Soproni Hirlap 1931. április 2.
7. Östör Lajos: Milyen legyen a Lövér Szálló? Soproni Hirlap 1932. március 27.
5. Pillanatfelvételek a „filléres gyors” körül. Soproni Hirlap 1932. április 23.
4. Megnyilik a rákosi erdő a turisták előtt. Soproni Hirlap 1932. május 7.
5. Új teendők a soproni idegenforgalom kiépítése körül. Sopronvármegye 1933.
január 1.
6.A soproni kereskedők és a filléres gyorsok. Sopronvármegye 1933. január 29.
7. (X.): Gondolatok Sopron jövőjéről. Sopronvármegye 1933. április 16.
8. Tegnap megkezdték a Lövér-szálló épitését. Sopronvármegye 1933. október 20.
9. Nincsen uj a nap alatt. [A filléresről.] Soproni Hirlap 1935. október 20.
10. Mi történik az idegenforgalmi irodában? Sopronvármegye 1939. szeptember 13.
KÖZBIZTONSÁG
1. Utonállás… „Sopron” 1881. március 2.
2. Rendőri hirek (egy leányról). „Sopron” 1881. május 7.
3. Szájkosarat a kutyáknak. „Sopron” 1882. január 25.
4. Közbiztonsági állapotaink. „Sopron” 1890. március 29.
5. Lebujok. Soproni Hirlap 1895. január 9.
6. Strici világ Sopronban. Soproni Hirlap 1895. február 7.
7. Hirdetés (eltűnt egy eb). „Sopron” 1904. május 18.
8. A botbüntetés és az iparosok. Sopronvármegye 1920. július 8.
9. Hír (megfulladt…). Soproni Hirlap 1935. december 25.
NEHÉZ AZ ÉLET
1. Nagy éhezők. „Sopron” 1880. augusztus7.
2. Carolus: Nehéz az élet. „Sopron” 1889. január 9.
3. A főpincér 10 parancsolata. „Sopron” 1902. június 10.
4. A hadikonyha. Soproni Napló 1918. január 1.
5. Szabályozzák a vendéglői étkezést. Soproni Napló 1918. május 30.
6. A soproni asszonyok mosolyfakasztó gázháborúja. Sopronvármegye 1937. ápr. 9.
7. Hogyan lehet 4,6 fillérrel vacsorát sütni. Sopronvármegye 1937. április 10.
8. A szakácsnők versenye… Sopronvármegye 1937. április 11.
SPORT
1. A Torna és Tüzoltó-egylet karácsonyi estéje. „Sopron” 1881. december 29.
Elemző cikk az első újkori olimpiáról. Soproni Ujság 1896. április
2. Kerékpáros-verseny Sopronban. Soproni Ujság 1896. április 21.
2. A labdarugás. „Sopron” 1902. április 18.
3. Távkerékpározás. „Sopron” 1902. július 29.
Korcsolyázás a Fertőn. Soproni Napló 1905. január 8.
4. Tiszti lóverseny. Első nap. Soproni Napló 1907. május 9.
4. Országos céllövő verseny Esztergomban. Soproni Napló 1912. május 5.
5. Olympiádi mérkőzés. Soproni Napló 1912. június 25.
6. A nagyuszodai „botrány”. Sopronvármegye 1920. július 9.
7. Nyilttér. [A botrányról.] Sopronvármegye 1920. július 10.
8. Soproni film (Heti krónika.) [A botrányról.] Sopronvármegye 1920. július 11.
9. Levél. [A botrányról.] Soproni Hirlap 1920. július 13.
10. A városi közgyűlés és az erkölcsök. Sopronvármegye 1920. július 15.
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11. Soproni film (Heti krónika.) [A botrányról.] Sopronvármegye 1920. július 18.
12. Rendőrkapitányságunk erkölcsös intézkedése... Sopronvármegye 1920.
augusztus 17.
Kettős győzelemmel avatta fel a SFAC az első bekeritett soproni sportpályát.
Sopronvármegye 1924. augusztus 26.
A SVSE megalakulása 1921.
NEVELÉS
1. Modern nevelészeti recept. „Sopron” 1881. június 11.
2. Nevelési hibák és hiányok. „Sopron” 1885. február 4.
3. Nevelési hibák és hiányok. „Sopron” 1885. február 7.
4. Régi bajok. Soproni Hirlap 1895. január 4.
5. Nemzeti nevelés „Sopron” 1898. július 6.
6. Tanulság. „Sopron” 1898. augusztus 17.
UJSÁG
1. Jöjjünk tisztába! „Sopron” 1874. június 20.
2. „Sopron és vidéke”. „Sopron” 1892. június 21.
3. Lapunk barátai. Soproni Ujság 1896. február 5.
4. A szökött fegyenc és a rendőri sajtólap. Soproni Napló 1912. május 11.
KÖZLEKEDNI KELL
1. Leggyorsabb vonatok Európában. „Sopron” 1883. január 3.
2. Villanyfény a vasuton. „Sopron” 1883. január 13.
3. Menetrend és időváltozás a déli vasuton. „Sopron” 1890. szeptember 27.
3. Gyors hajtásért. Soproni Hirlap 1895. január 23.
4. The Mutual életbiztositó-társaság. „Sopron” 1899. július 11.
5. Villamos üzem a Győr—Sopron—Ebenfurti-vasuton. „Sopron” 1900. január 21.
6. Komotaui vasoszlopok Sopronban. Soproni Napló 1900. február 1.
7. A villamos. „Sopron” 1900. május 4.
8. Gonosz kezek munkája. „Sopron” 1900. december 12. (Töltény a villamos előtt.)
9. Nagyobb vigyázat! „Sopron” 1902. május 21.
10. Koczabicziklista. „Sopron” 1902. június 17.
11. A kerékpározás városunkban. „Sopron” 1904. január 15.
12. Sopron—Budapest. Új vonat. Soproni Napló 1907. február 28.
13. Amit nem kellene megengedni. Soproni Napló 1908. április 23.
14. Vasúti olvasmányok. Soproni Napló 1908. augusztus 11.
15. Egy ügyetlen kerékpáros. Soproni Napló 1908. szeptember 7.
16. Gázolnak a soproni bérkocsisok. Soproni Napló 1912. május 16.
17. Száguldó kerékpárosok veszélyeztetik a közbiztonságot. Soproni Hirlap 1935.
július 4.
18. A háború utánra halasztották a jobboldali közlekedés bevezetését. Új Sopronvármegye 1941. február 4.
19. Magyarországon két hónapon belül bevezetik a jobboldali közlekedést. Új
Sopronvármegye 1941. május 30.
20. Sopronban és a megyében július 1-én áttérünk a jobboldali közlekedésre. Új
Sopronvármegye 1941. június 3.
21. Július 6-án hajnali 3 órakor át kell térni a jobboldali közlekedésre. Új
Sopronvármegye 1941. június 24.
22. A jobbrahajts ABC-je. Új Sopronvármegye 1941. július 3.
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23. Nem történt baleset Sopronban a „jobbra hajts” premierjén. Új Sopronvármegye
1941. július 7.
SZEMETELNI NEM MUSZÁJ
1. A járdáról. „Sopron” 1902. november 19.
2. A „Papréti tenger”. „Sopron” 1902. december 20.
3. A gyalogjárók tisztogatása. Soproni Napló 1904. január 1.
4. Narancshéj veszedelem. Soproni Napló 1905. május 18.
7. Wälder főmérnök javaslatai. Soproni Napló 1908. május 22.
5. Csemege — az utcán. Soproni Napló 1912. május 11.
6. Csemege — az utcán. Soproni Napló 1912. május 12.
8. Házi szemetünk. Soproni Napló 1915. február 19.
9. Hirdetés (sírkő). Sopronvármegye 1931. szeptember 1.
SZÍNHÁZ
1. A bécsi katasztrófa. „Sopron” 1881. december 17.
2. Szinház. Soproni Hirlap 1895. február 27.
Az első filmvetítésről. Soproni Ujság 1896. december 10.
3. Szinházlátogatók tizparancsolata. „Sopron” 1898. január 6.
Az utazóközönség figyelmébe! „Sopron” 1898. október 11. (Bécsi színházvonat.)
4. Magyar Szinház… „Sopron” 1903. január 16.
5. Magyar Szinház… „Sopron” 1903. január 18.
6. A közönség köréből „Sopron” 1903. február 1.
7. Virág Toncsi… „Sopron” 1903. június 3.
8. A magyar szinészet állandósitása Sopronban. „Sopron” 1903. október 16.
9. Szinészet Beleden. Soproni Napló 1904. január 1.
10. A társulat… Soproni Komédia II. évf. 1918. január 19.
11. Kaszinótag. Soproni Komédia II. évf. 1918. január 19.
Kárpáti Sándor: Tündérszép éjszaka a rákosi kőfejtőnél. [Operarészletek.] Soproni
Hirlap 1937. június 29.
FOTÓ-, FILM- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET, IRODALOM
1. N. F.: Elismerés az érdemnek! Rupprecht Mihály fényképész 25 éves iparos
jubileuma. „Sopron” 1888. szeptember 26.
1. A soproni Képzőművészeti Körnek… Soproni Napló 1898. január 16.
2. Roné: Néhány szó a moziról. Soproni Napló 1913. október 5.
3. Király-panoráma. „Sopron” 1902. augusztus 29.
Király-panoráma. Soproni Napló 1916. október 17.
Karinthy az Irodalmi Körben. Sopronvármegye 1932. január 22.
Ady-est 1932. november 27.
4. Szabadegyetem. Sopronvármegye 1933. február 28.
5. Művészettörténeti kirándulás [Csatkaival.] Sopronvármegye 1933. május 2.
Friedrich Károly moziigazgató meleg ünneplése. Sopronvármegye 1935. április 2.
Csatkai Endre dr. előadása. A rajzolt képmástól a fényképig. Soproni Hirlap 1937.
március 4.
Sopron és a soproni fényképezők előkelő helye a világ ranglistáján. Sopronvármegye
1938. február 16.
Kárpáti Sándor: Eltemették Hartmann Jakabot. Soproni Hirlap 1938. március 29.
6. Horváth József nyerte a Képzőművészeti Társulat Nagydiját... Soproni Hirlap
1943. április 9.
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MUZSIKA
1. Hír (a zenekar egyesület hangversenye) „Sopron” 1881. november 16.
2. Hírek (Hyalofon — üvegpohár). „Sopron” 1882. szeptember 16.
3. Hírek (Hyalofon-műsor). „Sopron” 1882. szeptember 20.
4. Hírek (beszámoló a hangversenyről). „Sopron” 1882. szeptember 23.
Liszt utolsó soproni hangversenyéről (1881. április 6.)
5. Liszt szobra. „Sopron” 1892. február 21.
7. Karácsonyi hangverseny. Soproni Napló 1904. január 1.
8. Uj orgona. Soproni Napló 1912. május 18.
9. Zongorahangolás Mendelssohn-zenére. Sopronvármegye 1921. április 22.
10. Mindennap katonazene. Sopronvármegye 1921. szeptember 2.
11. Napi hirek (katonazene). Soproni Hirlap 1921. szeptember 10.
12. Hirdetés (zeneoktatás). Sopronvármegye 1931. szeptember 1.
13. Kárpáti Sándor: Hová kerüljön Liszt Ferenc mellszobra? Soproni Hirlap 1936.
január 28.
14. Kárpáti Sándor: A vasárnapi soproni rádiós hangverseny az országos Lisztemlékév kimagasló eseménye volt. [Fischer Annie első soproni szereplése.]
Soproni Hirlap 1936. április 7.
15. A Vöröskereszt megvételre ajánlotta fel a városnak a volt szabadkőmüves páholy
épületét. [A város megveszi zeneiskolának.] Soproni Hirlap 1937. szeptember 7.
16. Ziehrer: Egy rezervista álma [géppuskával]. Sopronvármegye 1939. július 20.
Tizenöt év után ismét Sopronban Kodály Zoltán. Soproni Hirlap 1940. május 12.
17. Magyarország minden nagyobb városában melegen érdeklődnek a soproni
kezdeményezés, a „Nyilvános Énekórák” iránt. Soproni Hirlap 1943. január 5.
A KÖZÖNSÉGRŐL
1. A közönségről — a közönségnek. Soproni Komédia II. évf. 12. sz. 1918. jan. 26.
2. Berecz Dezső: Sopron kultúrközönsége. Soproni Hirlap 1931. április 5.
3. Kárpáti Sándor: Művészet és dilettantizmus. Soproni Hirlap 1935. június 19.
SZÍNES
1. Öngyilkossági epidémia. „Sopron” 1874. június 27.
2. Vegyes hírek (hal). „Sopron” 1881. március 2.
3. Lábbeliknek való kenőcs. „Sopron” 1881. június 22.
4. Sör strike Sopronban. „Sopron” 1881. július 27.
5. A vadgesztenyének… „Sopron” 1882. szeptember 9.
6. Lekvár éretlen almából. „Sopron” 1882. szeptember 9.
7. Soproni Társaskör Budapesten. „Sopron” 1885. január 10.
8. Bántalmazott szerkesztő. „Sopron” 1885. április 1. [Dörfler—Marbach.]
A telefon épitése… „Sopron” 1890. október 15.
9. Karcolatok. „Sopron” 1890. október 15.
Az időzóna bevezetéséről Baross Gábor rendelete 1890. okt.
10. Történeti-drámai muzeum. „Sopron” 1892. június 28.
7. Elektromos kocsik közönséges utakon való kocsikázásra. „Sopron” 1892. aug. 14.
8. Hír (Miss Mary). Soproni Napló 1898. március 20.
A magyarság terjedése. „Sopron” 1898. július 14.
Névmagyarosítás. „Sopron” 1898. augusztus 4.
Virágos kocsikorzó a kiállitáson. Soproni Napló 1904. szeptember 15.
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Soproni tanító találmánya a tanítók országos bizottságában. [Diebold apja.] „Sopron”
1907. augusztus 23.
9. Hirdetés (Férjet keresnek). Soproni Napló 1912. május 12.
10. Majom a divatszalonban. Soproni Napló 1912. május 16.
11. Légi posta. Soproni Napló 1912. május 30.
12. A rádiósok szervezkedése. Soproni Hirlap 1932. január 24.
13. Varga Lajos dr. egyetemi magántanár előadása a madarak lelki életéről. Soproni
Hirlap 1932. február 4., 5., ... 11.
Fatüzér. Sopronvármegye 1933. január 1. [1923-ban tüntették el.]
14. Nyírgelse előtt a sopronmegyei Lakompakon 15 évig volt zsidó községi bíró.
Sopronvármegye 1933. január 15.
15. A régi Sopron mosolya. Közli: Nyugdíjas Bálint. A baboknak különböző fajtájuk.
Sopronvármegye 1933. január 8.
16. A régi Sopron mosolya. Közli: Nyugdíjas Bálint. Bandita úr. Sopronvármegye
1933. január 8.
Melyik meteorológiának higyjünk? Soproni Hirlap 1934. augusztus 5.
17, A Deák-téren állitják fel a napokban az első nyilvános telefonfülkét. Soproni
Hirlap január 17.
Friedrich a tévéről. Soproni Hirlap 1935. május 30.
18. Még az idén elkészül Sopronból Sátoraljaújhelyig a turista országút. Soproni
Hirlap 1936. augusztus 14.
19. Holnap jelenik meg a Sopron topográfiája. Soproni Hirlap 1936. szeptember 4.
Különös köszönési mód terjed Sopronban. Soproni Hirlap 1936. szeptember 6.
20. Bömbölő rádió és cigányzene párbaja az Erzsébet-kertben. Soproni Hirlap 1935.
július 4.
12. „Én nem gondolhattam, hogy megbotránkoztató vagyok.” Soproni Hirlap 1936.
július 23.
GYÓGYÍTÁS
1. Nyílttér (szélszorulások). „Sopron” 1881. január 29.
2. Hirdetés (bőrkirepedés ellen). „Sopron” 1882. június 2.
3. Vidámságot okozó gyógyszer. „Sopron” 1882. június 21.
4. Gyógyhely a Semmeringen. „Sopron” 1882. augusztus 19.
5. Hirdetés (ülő életmód). „Sopron” 1888. január 11.
6. Hirdetés (Dr. Isoo fogorvos). „Sopron” 1890. március 22.
7. Az influenza. „Sopron” 1892. január 12.
8. Horgony — pain — expeller. „Sopron” 1892. január 17.
9. Hirdetés (életbalzsam). „Sopron” 1892. március 9.
10. Hirdetés (Balf). „Sopron” 1892. április 14.
11. Marienbadba való utazásra… „Sopron” 1892. június 26.
12. A belügyminiszter a hipnotizálásról. Soproni Hirlap 1895. január 13.
13. Nők a gyógyszertárakban. Soproni Ujság 1896. augusztus 28.
14. A Dátha. „Sopron” 1898. szeptember 30.
15. Irtó-háboru a szódás-üvegek ellen. „Sopron” 1899. július 21.
16. Gyomorbajban szenvedőknek. „Sopron” 1901. november 8.
17. Hirdetés. (Kaiser-féle mell-karamellák.) Soproni Napló 1907. január 27.
18. Hirdetés. (Réthy-féle pemetefűcukorka.) Soproni Napló 1907. március 10.
17. Hirdetés (Sirolin Roche). Soproni Napló 1912. május 12.
18. Keretes hirdetés (Nyirfahajviz). Soproni Napló 1912. május 16.
19. Morfin mérgezés. Soproni Napló 1912. június 28.
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20. Hirdetés (Ferenc József keserűvíz). Sopronvármegye 1931. szeptember 1.
21. Keretes hirdetés (Mira). Soproni Hirlap 1935. december 25.
A GAZDASÁG ÜGYEI
1. Lottó. „Sopron” 1874. június 27.
2. A hetedik napot megszenteljed. „Sopron” 1882. június 28.
3. Hír (só). „Sopron” 1882. július 12.
4. Hirdetés (japán papír). „Sopron” 1888. január 25.
5. Keretes hirdetés (kávé). „Sopron” 1890. március 22.
6. A régi Wencelfegyver ruhafogas. „Sopron” 1890. március 26.
7. Megsértett pereces büszkeség. „Sopron” 1890. április 16.
8. Hirdető oszlop. „Sopron” 1890. december 28.
7. Fényerősitő. „Sopron” 1892. január 5.
8. Ipartestület Sopronban. Soproni Hirlap 1895. január 8.
9. Romlott tojások. „Sopron” 1899. július 21.
10. Agyondrótozott város. „Sopron” 1900. március 11.
11. Az építőbank bukása. Soproni Napló 1901. október 20.
12. Schladerer öngyilkos. Soproni Napló 1901. október 22.
10. Keretes hirdetés (üvegfestészeti üzlet). „Sopron” 1902. január 26.
11. Bucsu a forinttól. „Sopron” 1902. november 4.
12. A levelek kézbesitése a városunkban. „Sopron” 1902. december 6.
13. „Vakulj magyar!” [Válasz.] „Sopron” 1904. március 18.
13. Nyilttér (húsár emelkedés). „Sopron” 1904. május 15.
14. Leszállitják a telefondijakat. „Sopron” 1904. május 18.
15. A soproni kiállitás. „Sopron” 1904. augusztus 20.
15. A vidéki hitelélet. Soproni Napló 1912. május
16. Szélhámosok. Soproni Napló 1912. május 14.
17. Nyilttér (vasárnapi munkaszünet). Soproni Napló 1918. május 26.
A gázfogyasztásról. Soproni Hirlap? 1929. július 7.
18. Sopron város és Sopronvármegye részletes Cimtára és útmutatója április hó
végén fog megjelenni. Soproni Hirlap 1930. április 5.
19. Hárs György: Társasház — családi házak. Soproni Hirlap 1930. december 25.
18. Hirdetés (sírkő). Sopronvármegye 1931. szeptember 1.
19. Hirdetés (ondolálás). Sopronvármegye 1931. szeptember 15.
20. A jövendő Sopron a Városi Moziban. Soproni Hirlap 1932. január 3.20. Keretes
hirdetés (Persil). Soproni Hirlap 1935. november 13.
21. Árpával és rozssal fogják keverni a kávét a kávéházak. UJ Sopronvármegye
1941. augusztus 28.
22. Több fagázmotoros autó. Uj Sopronvármegye 1941. augusztus 28.
21.Svéd találmány: üzlet kiszolgálók nélkül. Soproni Hirlap 1943. augusztus 6.
INSÉG
1. A Krippel-féle kávéházban… „Sopron” 1880. december 11.
2. Felsőbüki Nagy Béla dr.: A munkátlanokért. Soproni Napló 1908. február 26.
3. Kiméletes adóbehajtást! Soproni Napló 1908. augusztus
Richly Rezső a soproni nyomortanyákról. ? 1917. december 23.
4. Inségakció. Sopronvármegye 1931. szeptember 1.
5. A Kurucdombon ismét uccára került egy ötgyermekes család. Sopronvármegye
1931. szeptember 6.
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6. Hír [fizetéscsökkentés]. Sopronvármegye 1931. szeptember 15.
Mindenki karácsonyfája. Sopronvármegye 1932. december 21.
Megint elszaporodtak Sopronban a koldulók. Sopronvármegye 1934. január 24.
Régi karácsonyok. Sopronvármegye 1934. december 23.
7. Hír [Lekapta lábáról rossz cipőjét…] Sopronvármegye 1937. április 14.
POLITIKA
1. A két Széchenyi. „Sopron” 1880. szeptember 12.
2. A jövő évi városi költségvetési tervezet. „Sopron” 1880. december 22.
Valami Druckerről 1882—1883.
4. Az Amerikába kivándorlásról… „Sopron” 1883. január 3.
5. A közönség köréből (klub) „Sopron” 1888. január 28.
6. Magyarázatul (ellenzék). Soproni Ujság 1896. december 18.
7. A beszéd és a tett. Soproni Ujság 1896. december 24.
8. Mi lehet az oka? (Az új belügyminiszter.) „Sopron” 1899. április 16.
10. Vámkérdések. „Sopron” 1902. december 7.
11. Alaptalan vádak. „Sopron” 1904. május 18.
Az első világháborúról a lelkesedésről 1914. aug.
Háborúellenes cikk. Soproni Napló 1918. január 12.
12. Akiknek a polgármester egészsége annyira a szivükön fekszik. Soproni Napló
1918. május 25.
Thurner rövid életrajza. Sopronvármegye 1918. augusztus 2.
Sopron tüntetése a proletárdiktatúra mellett. Soproni Napló (Soproni Hirlap) 1919.
március 25.
A pogromok megakadályozásáról. Soproni Hirlap 1919. szeptember 17.
Sopronvármegye 1922. május 11. (baleset a szavazáskor)
A soproni főiskola és a numerus clausus. Sopronvármegye 1924. szeptember 19.,
21.
13. Parragi György: Választás után. Sopronvármegye 1931. július 1.
14. Nyilatkoznak a felkelők. Soproni Hirlap 1932. január 8.
15. Elitélték a szobafestőmestert, aki rablónevelésnek minősitette a leventézést.
Soproni Hirlap 1933. május 5.
16. Nem kaptak engedélyt gyűlés tartására a soproni horogkeresztesek. Soproni
Hirlap 1933. július 13.
17. Dr. Sebestyén József: Vasárnapról vasárnapra. Sopronvármegye 1933. október
15.
18. Elitélte a soproni rendőrség a zsidó aggok háza előtt hitlerező fiatalembereket.
Sopronvármegye 1933. május 31.
Gallus László: Sopron tönkrebombázásához 130 óriásgép kellene. A légvédett
férőhely. Soproni Hirlap 1935. január 13.
Jegyzetek. Elhibázott cikk a Soproni Hirlapban a városi német nyelvvizsga ellen.
Sopronvármegye 1935. december 12.
19. Háborúspártiak és békepártiak a soproni maturandusok között. Soproni Hirlap
1936. június 16.
20. Gonosz nyelvek IV. Walthier Eliz … Soproni Hirlap 1936. augusztus 20.
13. Földhöz vágta a népkonyhában az edényeket. Sopronvármegye 1937. április 14.
A magyar Fertő felett szovjet sarlót rajzolt az égre tegnap két ismeretlen repülőgép.
Soproni Hirlap 1937. július 23.
21. A Katolikus Dolgozó Leányok Egyesülete felkérte a rabbit... Sopronvármegye
1938. október 11.
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21. Huszonöt évvel ezelőtt indult el borzalmas útjára a világháború. Sopronvármegye
1939. július 27.
22. Kállay Miklós és Nagy Vilmos beszámoltak a front helyzetéről… Soproni Hirlap
1943. január 23.
23. Igy köszöntött ránk a hivatalos tavasz. Soproni Hirlap 1944. március 22.
23. Dr. H. E.: Bizonyos „égi jelek” magyarázata. Soproni Hirlap 1944. augusztus 1.
23. Műegyetemi ifjúságunk felhivása a város hazafias érzésű közönségéhez. Soproni
Hirlap 1944. szeptember 3.
24. Békét kívánó gyerekvers. Soproni Hirlap 1943. január 9.

BEVEZETŐ
A világ változatlan sorozatcímmel több tucat ma is időszerű cikket közöltem a
Kisalföld 1991—1992. évfolyamaiban a hajdani soproni sajtóból. Az újság napi
betűtengerében csak villanásnyira tűnhettek föl az olvasónak ezek a megrövidített
szösszenetek, hogy néhány percnyi fejcsóválás után kitörölje az emlékezetéből.
Itthon nemrég kezembe kerültek a másolatok. Hamarosan kiderült — legalábbis
számomra —, hogy ezek így együtt jóval többet jelentenek hamar elfelejtendő
színeseknél. Különösen, ha megfelelően csoportosítom az anyagot. No és
kiegészítem egyéb érdekességekkel, meg lábjegyzetekkel, némi várostörténettel és
a soproni sajtó ismertetésével. (Név- és tárgymutatót is csatolok hozzá. Nehéz
elkészíteni, de annál hasznosabb, ha már megvan.)
Apró-cseprő ügyeken, hétköznapi eseményeken keresztül tárul föl a város
története. Vipera a lőverekben, koszos víz folyik a csapból, letapossák a virágokat az
Erzsébet-kert ünnepélyein. Egy felhagyott üzletben huszonöt szék várja a színezett
természeti képek vetítésére kíváncsiakat. A Kaszinóban viszont először pereg a
mozgófilm Sopronban. Megszólal a telefon, csikorogva fordul az állomás felé a
villamos. Díszkivilágítás a Millenneum káprázatában, s mindenki karácsonyfája, a
szegényeknek szánt ajándékokkal, a Szentháromság-szobor tövében. Csak
néhányat soroltam föl az érdekességek közül. Tessék belelapozni.
A szöveg másolása közben számítógépem fellázadt: nem volt hajlandó tovább
jelezni a mai helyesírás szabályai ellenében elkövetett „hibáimat”. Való igaz, hogy
tarka-barka kép tárul az olvasó elé. Bizonyára feltűnik általában a hosszú ékezetek
hiánya. A hosszú í viszont sehol sem található. Egybe- és különírásban bőven
akadunk furcsaságokra. Egy időszakban cz-t használtak c helyett. Stb. Átírhattam
volna az egészet a mai szabályok szerint, de akkor mit kezdtem volna a fogalmazás
régiességével, a szavak alakuló értelmével? A tartalmon kívül éppen ez, az
ortográfia és a stílus változásainak nyomon követése ad még egy pluszt az
olvasáshoz. A lábjegyzetek nyújtanak ott értelmezést, ahol elakad az érdeklődő.

ERDŐTŐL A TÉRIG
FAÜLTETÉS
Jelentés az I. répcevidéki önk. Tüzoltóegylet 1891. évi müködéséről és
állapotáról. […] Ki lett mondva már az előző években, hogy minden tag kinek ehez
területe van, évenként legalább két darab fát ültessen. S ime örömmel konstatáljuk
ma, hogy a határozat nem maradt „kegyes ohajtás”, nem lett „kiáltó szó a
pusztában”, mert tüzoltóink az 1891-ik évben 994 darab gyümölcs-, 11936 drb
egyéb- és igy összesen: 12930 drb fát ültettek el, melyből egy-egy tagra átlag nem
két, hanem kerek számban 44 drb. esik. […] 12930 drb fa — egy kis erdő. Előre tehát
e téren is; folytassuk ugy tovább!
„Sopron”, 1892. május 8.
JÁTSZÓ TEREK
Ideges korszakot élünk. Elsatnyulunk. Az ifjabb nemzedék mind véznább lesz;
vérszegény. Ilyen és több egyébb kifejezéseket hallunk uton utfélen. Ha pedig okát
keressük a fenti igékkel jellemzett kórságos tünetnek, a legtöbb ember azzal felel,
hogy túlterhelés.
Hát az igaz, hogy túlterhelést tapasztalunk minden téren. […] Testre nézve is
sokkal keményebb legények voltak ezek az üdelelkü öregek, mint mi modern aggok.
[…] De hát ma hová legyen a fiatalság, ha akad egy kis szünideje. A Szedresből lett
a Deáktér, a Paprétből afféle park; a Bécsidomb ákácos kaszáló, mely évenként
közel 2000 forintot hoz a városnak, a Kurucdomb pedig maholnap egészen
magánkézre kerül. A Maurerwiese már magánbirtok. Maradna még az Anger. De ezt
a katonaság okkupálta. Hová forduljon tehát az ifjuság? Az erdőkbe? […] Igaz, hogy
egy derék városatya minapában fölszólalt a mellett, hogy az ispángi erdőben
(Spangerwald) vágjanak ki egy nagyobb teret játszó helyül; de éppen ez a bökkenő,
hogy vágjanak; a 100 m-nyi átmérőjü tér elnyelné az egész erdőt. Kár lenne minden
ágért. […] Maradjunk meg a mai állapotnál, hadd szokjék hozzá már idejében az
ifjuság a lemondáshoz.
Hanem azért továbbra is szidjuk a léha, satnyuló, vérszegény fiatalságot.
„Sopron”, 1892. május 31.
PÜNKÖSDI KIRÁNDULÁSRA alkalmas a déli vasút eme intézkedése: f. évi
junius hó 4-én, pünkösd ünnepe alkalmából a déli vasut magyar vonalainak
állomásairól Budapest, Bécs, Fiume Triest és Velencébe rendkivül mérsékelt áru
menettérti jegyek lesznek kiadva, melyek 14 napig érvényesek és még azon
kedvezményt nyujtják, hogy vissza jövetelkor azon jegyekkel az utazást kétszer
tetszés szerinti állomásokon félbe lehet szakitani. Ezen jegyek kiadására és áraira
nézve külön hirdetmények adattak ki, melyekben a vonatok, melyekhez ezen
rendkivül mérsékelt áru jegyek érvényesek, indulási idejükkel fel vannak emlitve.
„Sopron”, 1892. május 31.

KÁNIKULA
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Alaposan benne vagyunk a nyárban. Ezt most már nem csupán a kalendárium
jelzi, hanem az idő is. Néhány nap előtt hüvös volt a levegő. Sarat gázolt a lábunk és
eső csurgott a nyakunkba. Az ég kiderült, a felhők eltisztultak és a sarat porrá
száritotta a nap heve. Ma már szinte türhetetlen a hőség. Nem csupán melegit,
hanem éget, perzsel. Akik annak előtte előszeretettel keresték a napot, ma már az
árnyékot bujják. Végre is ideje már, hogy meleg legyen. Igy is eleget szenvedtek,
károsodtak a vendéglősök, fürdő-tulajdonosok és egyéb olyan halandók, kiknek a
nyár hozza meg a hasznot. Ez a néhány napon át tartott hőség hirtelen
megváltoztatta a város képét. Több lett a szalmakalap és gyakoribb a fehér piké
ruha. A mi pedig legjobban jelzi a juliust, a nyarat az, hogy fogynak, ritkulnak az
utczán az emberek. Meghuzzák magukat odahaza, ahová nem hat be a nap heve és
hüvös van. A másik része a közönségnek pedig szökik, a hegyi patakok, a
sejtelmesen susogó, örökzöld fenyőkkel tele ültetett hegyek közé: a fürdőkbe. Egy
pár nap és teljes erővel kitör a nyár. Csend lesz meg nagy meleg. Az üres utczákon
csak a verebek éles csipogása hallatszik, melyek ott ugrálnak az utszéli akáczfák
poros levelei között. És ez a kánikula, a holt szezon…
„Sopron”, 1899. július 23.
VIHARÁGYUK A SZŐLŐKBEN
A jégfelhők ellen való védekezés ellenében Stájerben egész raját állitották fel a
viharágyuknak. Darányi földmüvelésügyi miniszter tavaly hét rajvonalon végeztetett
kisérleteket és az eredmények olyanok voltak, hogy most már a gazdák a maguk
költségükön védekeznek és állitják fel a viharágyu-telepeket. Igy — mint
Szombathelyről írják — Zathureczky Géza mirkei szőlőtelepére 20 viharágyut rendelt
meg és állit fel. A dunántuli gazdák Tapolczán tartott értekezletükön együttes
védekezésre határozták el magukat. A földmüvelésügyi miniszter a kérdést elsőrendü
figyelemmel gondozza s ez idő szerint a meteorológiai állomás egyik hivatalnoka
Olaszországban a viharágyukkal való védekezést tanulmányozza.
„Sopron”, 1900. március 9.
A LŐVER-BIZOTTSÁG a multkori számunkban jelzett napon gyülést tartott,
melyen nagyon sokan jelentek meg. Alaposan megvitatták ezen ülésen a lőwerek
egyes utczáinak elnevezését. A jegyzőkönyvet Kovács István dr. vezette. Muck v.
erdész előterjesztette a szokásos elnevezéseket, amelyek helyrajzi érdeküek. Ezek
közül azokat, amelyeket már ugyszolván a nép teljesen ajkára vett, meg fogják
tartani, de mivel a többire nézve, s általában az összes utczák elkeresztelését
illetőleg végleges megállapodás nem történt, a gyülés a vitás elnevezések
tisztázására egy külön bizottságot küldött ki, amely néhány nap mulva meg fogja
előterjesztését tenni. […] A városi tanács azután a kiküldött bizottság
előterjesztésének értelmében fog határozni.
„Sopron” 1900. június 8.
MADÁRFÉSZKELŐ SZEKRÉNYEK
Miután az idei tavasz késik és igy még mindig akaszthatók
madárfészkelőszekrények a kertekbe, közöljük, hogy az itteni állatvédő egyesületnél
még elég nagy készlet van a szekrényekből.
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Szükséges volna, hogy Sopron mindegyik kerttulajdonosa saját érdekében
kertjében legalább 3-4 darabot elhelyezzen.
Eddig utalva voltunk, hogy ily szekrényeket a külföldön vegyük.
Az egylet csak a beszerzési árat számitja (darabonként 25 krajczárt);vidékre
természetesen a küldési költségeket is.
Miután az egylet elsősorban a soproni és a közeli helységek kerttulajdonosait
akarja ebben az előnyben részesiteni, sziveskedjenek ezek mielőbb oda fordulni.
„Sopron”, 1901. április 2.
A SÉTÁLÓK PANASZA
Sopron gyönyörü vidéke és szép sétahelye a Vághy-kerttel kibővitett Neuhof a
mostani szép napokon csak ugy hemzseg a sétálók rajától. Ám az bizonyos, hogy a
sétálók kényelmére és az egészségi rendszabályok megóvására nem történik meg
minden, a mit ilyen jómódu s magát már nagy vidéki városnak tartó
törvényhatóságtól elvárhatnánk. Az Erzsébet-kertbe vezető utak, főleg a Nándorfasor kétségbeejtő portengerrel boritvák, melyet a legkisebb szél, a leglasabban
haladó kocsi is felkavar. Már most azt a kevés jó levegőt, amit a természet szivesen
adna a szegény városi közönségnek, megrontja a por, a piszok, melynek
eltávolitásairól ugyancsak gondoskodni illenék. Az illető utakat öntöztetni, jó karban
tartani első rangu érdek, minek akkor a sétatér, a nagy költséggel ápolt és fenntartott
Erzsébet-kert, ha hatását másrészről lerontani engedjük? Ajánljuk az illetékes forum
szives figyelmébe ezt a mindenesetre jogos panaszt.
„Sopron”, 1901. május 26.
A VÁRKERÜLET BEFÁSITÁSA
Dicséretes dolog ragadta meg a figyelmünket. A város fákat ültet a
Várkerületen, a gyalogjáró mellett. Ezzel egy régi mulasztását pótolja a város. A
Várkerület a legforgalmasabb helye Sopronnak. Szinte azt lehetne mondani, hogy ez
a széles utcza a város tüdeje. Az egész forgalom itt bonyolódik le, itt vannak az
üzletek, itt a legnagyobb a kocsiközlekedés is; és sétahelynek is szivesen használja
a közönség. Ez a hely tehát szinte önként kinálkozott arra, hogy néhány sor fával
felékesitsék. Sokkal kedvesebb, megnyerőbb lenne ennek az utczának a képe, ha
fák üde zöldje szegné be az utak peremét. Most tehát meglesz a közönségnek ez a
vágya ,és néhány év mulva, ha ezek a csemete-fák megizmosodnak, igen szép
képet fog nyújtani a Várkerület.
Soproni Napló, 1905. április 6.
A LŐWER-UTAK JELZÉSE ÉS SZÁMOZÁSA
már régi óhaja a lőwer-tulajdonosoknak. A jelenlegi viszonyok között szinte
megoldhatatlan feladat idegeneknek nézve, de még a helybeliekre nézve is valamely
lőwernek a föltalálása, hacsak már egyébként is nem ismeretes az illető előtt a lőwer
fekvése. A lőwer tulajdonosok több izben kérték a várostól a lőwer-utak elnevezését
és a lőwer-telkek megszámozását, de hiába. A költségen rendesen hajótörést
szenvedett a dolog. Most azonban kilátás van arra, hogy a nagy és régóta érzett
hiányon segitenek. A lőwer-tulajdonosok ugyanis elhatározták, hogy maguk saját
költségükön végeztetik el a kérdéses munkálatot, melyek engedélyezése iránt már a
tanácshoz fordultak. Reméljük, hogy az ügy a hivatalos retortákon hamar átsikamlik,
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nehogy a bürokratizmus tegye lehetetlenné az igazán jóravaló és támogatást
érdemlő szándék kivitelét.
Soproni Napló 1902. július 24.
VÁROSI KÖZGYÜLÉS
[...] A lővertulajdonosok kérését is nagyrészt teljesiteni fogják, felállitják az
utjelző táblákat, alkalmaznak állandó utkaparót és megvilágitják az Erzsébet-liget
átjáróját. [...]
Soproni Napló 1902. augusztus 3.
A DUNÁNTULI TURISTA-EGYESÜLET ERDEI ÜNNEPÉLYE
mely — mint már jeleztük — e hó 16-án a Nyiresen lesz megtartva, valóban
nagyszabásunak igérkezik. Az egyesület vigalmi bizottsága már jó idő óta komolyan
foglalkozik az ünnep rendezésével. Munkájában nagy segitségére van a Hatvan
Ferencné elnöklete alatt álló, 40-nél több tagot számláló hölgybizottság, mely
páratlan buzgalommal karolja fel az ügyet. [...] Az ünnep programjáról egyelőre a
következőket közölhetjük: Délután fél egy órakor a hadastyán-zenekar bejárja a
város főbb utcáit, 1 órakor a zenekar az Erzsébet-kertbe vonul és onnét a turisták,
valamint a város közönségéből alakuló menet élén a Vadászforráshoz indul. a
turista-egyesület egyik buzgó és áldozatkész tagja, Jány Ferenc .által kitisztittatott és
teetemes költséggel csinos cementburkolatba foglaltatott forr.ás ezután
ünnepélyesen „Ferenc-forrás”-ra lesz átkeresztelve. [...] A felavatás után a társaság
átvonul az erdei ünnepély tulajdonképpeni szinhelyére, a Nyiresre. Nem messze a
Muck-toronytól, a ritzingi ut melletti gyönyörü, árnyékos erdőben a kirándulók testilelki szükségleteiről, továbbá a közönség mulattatásáról és szórakoztatásáról bőven
lesz gondoskodva. Két sátorban sört és egy sátorban bort mérnek ki, egy harmadik
sátorban virslit, sonkát, sajtot stb., egy negyedikben süteményt és egy ötödikben
különféle alpróságokat (confettit, levelezőlapot stb.) vesztegetnek. E mellett még
táncolni is lehet és ami a fő, mindenhol hölgykiszolgálás lesz. Mindent tekintetbe
véve, hisszük, hogy kedvező időjárás esetén a jún. 16-dikii nyiresi ünnepély nemcsak
a turista-egyesület, hanem egész Sopron városának ünnepe lesz.
Soproni Napló 1907. június 13.
A NYIRESI ERDEI ÜNNEPET
turistáink — mint már jeleztük — kedvező időjárás esetén holnap vasárnap
délután tartják meg. Az ünnep megtartását különben a kaszinó-kertben kitüzött
zászló fogja jelezni. Ha esik az eső, az ünnepet junius 23-ikára halasztják. [...]
Soproni Napló 1907. június 16.
A TURISTÁK ERDEI ÜNNEPE
A soproni erdőség egyik kiemelkedő szép helyén, a Nyiresen, jól sikerült erdei
mulatságot rendezett vasárnap a „Dunántúli Turista-Egyesület” [...] Mintegy 500 főre
rugott a kiránduló társaság. [...] A sikerült mulatságnak az időjárás is kedvezett. Bár
egész délután lógott az eső, mégis csak alig esett pár csepp, az sem volt
észrevehető a fák alatt. A szép siker bizonyára arra készteti a turista-egyesületet,
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hogy a kellemes szép helyen minden évben megismétli az erdei mulatságot, mely
iránt, mint látható mindig nagy a közönség érdeklődése.
Soproni Napló 1907. június 20.
MI TÖRTÉNJÉK A FERTŐVEL
A legtöbben a Fertőt csak a partról ismerik, vagyis azt hiszik, hogy az egy nagy
mocsár, náddal benőve: pedig hát bizony nem igy van […] felső katlanának kb.
30000 kat. holdnyi területén nincs nád […] Aki tehát a Fertőnek e részén már
néhányszor átvitorlázott, az érti csak meg a jogosult felháborodást, amidőn a Fertő
lecsapolásáról van szó. Nézetem szerint a jelenleg tervbevett csatornát épitsék ki
ugyan, de ne használják a Fertő lecsapolására, hanem zsilipek által annak
szabályozására akként, hogy jelenlegi mélységét, 1.50—2.00 métert tartsa meg.
E terv által nem veszitene senki […], mert a partokon levő rétek és nádasok
elég jól meghozzák a földnek kamatját, azonkivül a vizterület rationális haltenyésztés
mellett szintén többet hozna, mint egy silány szántóföld […] A Fertőnek
közgazdasági szempontból is megtartása legalább jelen állapotában szükséges;
annál is inkább, mert a halak, a mai magas husárak mellett egy nagyon fontos és
olcsó tápszert szolgáltatnak. A Duna és a többi szabályozott folyóból ugyis kipusztul
a hal, mert nem talál megfelelő helyet az ivarzásra. Végül, hogy a Fertőt okvetlen
fenn kell tartani, a józan ész is parancsolja. Külföldön pld. mesterséges tavakat
akarnak létesiteni, hogy az idegenforgalmat emeljék, mert hiszen a kéjutazók, a
nyaralók legnagyobb része a tavakhoz utazik, miáltal a tavak környékére eső
városok és községek anyagilag föllendülnek, a nép vagyonosodik, a tó valóságos
aranybányává lesz […] Ha állandó lenne a Fertő vize, annak partjain néhány év alatt
bizonyosan épülnének szállodák és villák, különösen itt Sopron, Ruszt, Nezsider
vidékén. A Fertő-parti községek átalakulnának nyaraló helyekké. […]
Soproni Napló, 1908. július 29.
VIPERÁK A LŐVEREK KÖRÜL
Korbáss Ferenc járási számvevő egy a lőverek között fogott, félig kifejlett viperát
(Vipera Boris, Kreutzotter) mutatott be. Ezzel beigazolódott, hogy e veszélyes hüllők
a várost köritő hegyek között is előfordulnak. Ajánlatos volna, hogy a lőverkert
tulajdonosok sünöket szerezzenek be. Ezek nemcsak megtisztitják a kertet minden
káros féregtől, de mint a viperák legnagyobb ellenségei elsősorban ezeket irtják ki.
Hogy a vipera a különben sürün látogatott helyeken eddig megállapitható nem volt,
annak legfőbb oka, hogy feltétlenül éjjeli állat és ha nappal sütkérezni kibuvik
odujából, az ösmert „tányérfekvésben” a környezethez alkalmazkodó képessége
folytán még az éles szem se veszi észre.
Soproni Napló 1912. május 14.
FORRÁS-KUTATÓ PROFESSZOR
Sopron város meghivása folytán városunkba érkezett Otto Edler von Graeve
ostrodeei, poroszországi tanár, aki már évek óta folytat eredményes tanulmányokat
elrejtett forrásvizek kikutatására. Érdekes módszere a varázsvesszővel való
kisérletezés. Bizonyos misztikusság veszi körül az egész, különös eljárást. Egy
kiégetett vasdrót, mely a görög gamma betű mintájára villaalakra van meggörbítve,
szolgál a tulajdonképpeni kisérletezésre. A földnek kisugárzásán alapszik az egész, s
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nevezetesen olyan helyeken, ahol a földben idegen anyag, mint fém, szén, víz stb.
van, a varázsvessző mozgásba, hajlásba jő. Itt tehát, a föld méhében, idegen anyag
van, melynek mélységi, illetve a felszintől való távolsági helyzetétől függ azután az
elhajlás nagyságának a foka is. Hosszadalmas lenne theoretikus fejtegetésbe
bocsátkozni, ámbár a kérdés megvilágitása felette érdekes, de akik ez iránt
érdeklődnek, azoknak figyelmébe ajánljuk Graeve tanárnak ma este a Pannóniában
tartandó előadásának meghallgatását, ahol részletesen kifejti majd az ugynevezett
Gamma-sugárzásnak természettanilag is beigazolható csodálatos elméletét. Mi most
beszámolunk a ma reggeli kisérletezések lefolyásáról. A város határában, a városi
vizmütelep mellett elterülő földeken végzett az idegen professzor kutatásokat. Ezeket
a helyeket megjelölték s miután a város vizvezetékbővitési munkálatokat akar
végeztetni, alkalmilag furásokat fognak eszközölni s majd akkor azután eldől, hogy a
mai számitásoknak volt-e valamelyes reális alapja. A kisérletezés a városi hatóság
jelenlétében folyt le. […]
Soproni Napló 1912. június 6.
TERMÉSZETI SZÉPSÉG ÉS GYOMOR
Az a színes népvándorlás, amely május reggelén elárasztotta néhány óérára
erdei utjainkat, távolról egy percig azt az illuziót keltette, mintha gyönyörü vidékünk
váratlan diadalmaskodott volna azon a közönyön, amellyel itt negyvenezer ember
távolról, városból nézegeti a mosolygó erdőségeket és dombhajlatokat, amikkel a
természet ezt a várost megkoronázta.
Egy pillanatig tartó illuzió volt az a jövőből, melynek lennie kellene. Az
idegenforgalom tervezgetéseiből, a természetbarátok álmaiból. A nyaralók városa,
melynek lakossága tudatára ébred annak, hogy mindez a szépség tőke és a vidék
csöndjét és fenyvesillatát messze földön akár palackokba zárva vásárolnák meg, ha
ügyes ezermester keze a városi tanács programmjába és a fölfedezést jelentő
hirdető apparátusba bele tudna bennünket kapcsolni.
Ezidőszerint azonban a rigók koncertje hasztalan játszik az erdők mélyében.
Minálunk a „Csitkovics”1 koncertjeinek van csak nyári estéken .áhitatos utcai
hallgatósága. Annak a koncertnek, melynek egy kis mellékes piszok szaga van. […]
A közönség, mely nálunk elszánja magát egy erdei utra, nagyritkán követ esztétikai
ösztönöket. […] Még csak készülődünk az utra és a téma máris a gyomor. Az Alm, a
Lövölde, a Virágvölgy, a Halászkunyhó, az Erdei-szálló, a Hubertus-lak sőt a
Bánfalva fölötti kilátó alján a Nika-kocsma is a természet szépségeiről vallott
felfogásunkról tanuskodnak. A rigó torkaszakadtából dalol az ághegyen, de észre
sem veszik. Ellenben fölszimatol a spiszbürger füle [!], ha a Cseresznyefasor táján az
Almból a kanalak csörgése lehallszik, és a Kőfejtő akácillatát, a Bécsi hegyeken
nyugvó gyönyörü alkonyszineket elriasztja a részegek orditása és piszkos beszéde.
Igy volt ez május elsején is, mikor kimentünk a gyomrunkban gyönyörködni. […]
Kertdobálás, kurjongatás, kutyavonitás jelölte, amerre a városi menet esztétikai
ösztöne elhaladt. A nagyságát percentekben csak a vendéglősök zsebe tudná
kifejezni, de hogy nagy volt, azt az üres palackok, az erdei utakon visszamaradt
félreismerhetetlen nyomok és hulladékok jelezték.
Hogyan kell szeretni egy bokrot, megsimogatni egy kicsi falevelet: erről mi nem
tudunk semmit, idegenek vagyunk a szépségek közepette. De szidva rázta egy
legény csoport a Károly-magaslat regényes kilátóját, hogy friss hajnali hangulatok
1

Kávéház.
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helyett nem tudott itallal és étellel szolgálni a közönségnek. […] A Soproni SzépitőEgyesület jól ismerte a mi közönségünk pszichéjét, mikor az épitendő Károlyvárra
vendéglőfélét is tervezett. Sőt ez a fő. A Károlyvár az mellékes lesz. Lehetőleg zárt
verandákkal, hogy a kilátás a belátást ne zavarja, ha a söntésbe néz a turista és
kiránduló. […]
Soproni Napló, 1918. május 5.
UJ PADOK AZ ERDEI SÉTÁNYOKON
Lapunk felszólalásának meg volt a kívánt eredménye: az erdei utak gyönyörü
sétahelyein elpusztult padokat ujakkal pótolta a Városszépitő Egyesület. A
használható állapotban levőket kijavitották, az eltünteket ujakkal pótolták és igy a
közönség kényeméről gondoskodás történt. Elismerés illeti érte a Szépítő
Egyesületet.
Soproni Napló, 1918. május 30.
SZABÁLYRENDELET TILTSA MEG, HOGY SOPRONBAN CIKLÁMENT
GUMÓSTÓL SZEDHESSENEK
Sopron a ciklámenek városa. Érdekes beadványt adott be a polgármesterhez a
Dunántúli Turista Egyesület. A beadványban azt kéri a Dunántúli Turista Egyesület a
polgármestertől, hogy a város készítsen szabályrendeletet, melyben a cikláment
védett növénnyé nyilvánítsa. Ez a védettség egyelőre arra vonatkozna, hogy senki se
szedhessen cikláment gumóból, mert olyan vandál pusztítás folyik e téren, hogy félő,
hogy Sopron egyik értékes specialitását, a cikláment teljesen kipusztítják. A ciklámen
ugyanis egész Csonkamagyarországon csak Sopronban és a kőszegi hegyekben
fordul elő nagy mennyiségben és a nyaralók, de a virágárusok is nagy előszeretettel
szedik gumóstól. Hogy mennyire pusztítják ezt a kedves, szép virágot, mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy pl. a Kecskepatak körül, ahol évekkel ezelőtt még
rengeteg volt, már erősen megcsappant a ciklámen. A Dunántúli Turista Egyesület
egyelőre nem akar elmenni az osztrák védelmi intézkedésig, akik minden
kirándulónak, minden embernek csak három szál ciklámen leszakítását
engedélyezik, akiknél többet találnak, azt megbüntetik — hanem csak a gumójával
való szedést akarják megakadályozni. Meg vagyunk győződve róla, hogy ez az akció
teljes eredményre fog vezetni és meg fogják védelmezni Sopron egyik kedves és
szép specialitását, a cikláment és Sopron továbbra is meg fog maradni a ciklámenek
városának.
Sopronvármegye 1933. november 23.
VERSIDÉZETEK A SOPRONI ERDŐBEN
Megirtuk, hogy a Frankenburg Irodalmi Kör üdvös mozgalmat kezdeményezett,
amelynek célja, hogy a soproni erdő sétahelyein magyar költők versidézeteit
helyezzék el. A mozgalom teljes sikerrel járt.
Sopron város közönsége, a Kereskedelmi és Iparkamara, a Rákóczi
nevelőintézet és az irodalmi kör 2-2, Sopronvármegye közönsége, a Vitézi
Székkapitányság, a Tesz, a Zeneegyesület, a Képzőművészeti Kör, a Városszépitő
Egyesület, a Dunántúli Turista Egyesület, a Kath. Kör, az Evang. Liceum, az Állami
Leánygimnázium, a Szt. Orsolya Rend, a Szt. Imre Kollégium, a Fáy András
kereskedelmi iskola, a GySEV igazgatósága, az Urikány Zsilvölgyi Kőszénbánya Rt.,
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a Soproni Szőnyeg és Textilművek Rt., a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a Magyar
Ált. Hitelbank, az Angol—Magyar Bank, a Soproni Takarékpénztár és Cmárits János
1-1 tábla költségét vállalta, azonkivül Sopron város még egy idézetet kőbe vésve a
Károlyváron helyez el. A versidézetek Arany, Petőfi, Tompa, Ady, Mécs stb.
költeményeiből, legnagyobb részt a lövérek mögötti erdő legszebb részein kerülnek
elhelyezésre, egy-egy tábla lesz a Hubertuson meg a Tómalmon.
Néhány hét mulva tehát uj szépséggel gazdagodik a soproni erdő. Már most
kérjük a közönséget, hogy a táblák épségét s a rajtuk kifejezett költői gondolatokat
tartsa tiszteletben, nehogy durva lelkü emberek ezeket is megrongálhassák.
Soproni Hirlap 1936. május 17.
ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT ÁTADTÁK RENDELTETÉSÉNEK A
KÁROLY-VÁRAT
[...] Az uj létesitmény: a Károly-vár már a mult év ősze óta a közönség
rendelkezésére áll, felavatását azonban közbejött akadályok miatt csak megkésve,
vasárnap tartották meg. Az ünnepségen nemcsak a Városszépitő Egyesület tagjai
jelentek meg nagy számban, de hatalmas számban gyültek azon össze Sopron
vidékének rajongói, hogy ily módon, megjelenésükkel róják le hálájukat az alkotó
egyesület iránt. Az osztrák turistaegyesületek közül a bécsujhelyiek képviseltették
magukat az ünnepségen. [...] Soproni kezek, idegen segitség nélkül emelték a
Károly-várat. Nevezzük büszkén Sopron tornyának.
Soproni Hirlap 1936. június 16.
A MUCK-KILÁTÓ 30-IK ÉVFORDULÓJÁN HELYEZIK EL A MENEDÉKHÁZ
ALAPKÖVÉT.
A Dunántúli Turista Egyesület választmánya péntek este rendkívüli értekezletet
tartott a Muck-kilátónál való menedékház építése ügyében. A város által nyújtandó
kölcsönt és anyagsegélyt a belügyminisztérium ugyanis jóváhagyta és így minden
akadály elhárult az építés útjából. [...]
Soproni Hirlap 1936. szeptember 6.
A 30 ÉVES MUCK-KILÁTÓ
A Nyires széles gerincén, sötétzöld fenyőkoszorúban immár 6 lustrumon2 át őrt
áll turistaegyesületünknek legelső és legjellegzetesebb alkotása, a 27 m magas
Muck-kilátó. Karcsú nemes alakja az igazi kilátótipust képviseli. Schiller János, az
egykori tehetséges és hires soproni épitésznek egyszerű, de egyik legszebb,
legsikerültebb alkotása. Szilárd kőalapon nyugszanak a hatalmas tölgyfagerendák,
melyekből művészkezek rakták az emeleteket egymás fölé, merészen és mégis
szilárdan, szinte a gótika lendületével, harmonikus vonalakban a 27 m magas
csucsig. Magyar és osztrák turisták egyhangu véleménye szerint a monarchiának
egyik legszebb kilátó tornya fából.
Mikor épült, Sopronban a turisztika még gyermekcipőben járt. A sétálók és
kirándulók kevés kivétellel, a Kecskepataknál és Fáberrétnél tovább nem igen
jutottak. A 10.000 holdas soproni erdő szépségének feltárására 3 évvel a torony
épitése előtt alakult a Dunántuli Turista Egyesület.

2

Ötéves időszak a rómaiaknál.
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E század elején a Nyiresen levő, nyirfákkal tarkitott szép bükkfaerdő kivágás alá
került. A kopár hegygerincről most remek kilátás nyilt minden irányban. Turisták és
nemturisták előszeretettel keresték fel ezt a szép kilátópontot és gyönyörködtek a
változatos panorámában. Leggyakrabban azonban mégis egy 50 év körüli
tagbaszakadt, pirospozsgás ur járkált itt, vagy egyedül, vagy munkásokkal, vagy
Hatvan Ferenc és Proszke Alajos társaságában. Meg-megállt és elmerengve nézte a
Fertő csillogó vizét, vagy az Alpesek felhőkoszoruzta csucsait. Ez az ur Muck Endre
erdőgondnok volt. Muck Endre idegenből szakadt hozzánk és mégis ugy szerette
Sopront, főként annak erdejét, mint kevesen. Minden erejével azon volt, hogy
városunknak és vidékének hiveket, barátokat szerezzen. Vidékünk feltárása körül ő
neki elévülhetetlen érdemei voltak. Azért a D. T. E. 1905-ben, mikor Muck Endre 30
éves szolgálati jubileumát ülte, egy rendkivüli közgyűlésen elhatározta, hogy
érdemeinek elismeréséül bájos vidékünknek ezen szép és neki legkedvesebb
pontján nevéről elnevezendő kilátót épit. A következő évben, 1906-ban a torony meg
is épült.
*
Az emlékezés szárnyán visszaszállok a 30 év előtti Sopronba. Lelki szemeim
előtt ujból felvirrad az a borongós szeptemberi nap, midőn már kora reggel valóságos
népvándorlás indult a Nyiresre. A turista egyesület elnöksége 9 órakorindult az
erzsébert-kertből. A menet élén 2 daliás férfi haladt: Hatvan Ferenc elnök és az
akkori főispán, Baán Endre dr. Ott volt a többi között Prinz Ferenc dr. polgármester
helyettes, Pfuhl Ágost pénzügyigazgató, továbbá a Magyar Turista Egyesület, a
pécsi Mecsek-egyesület, 6 osztrák turistaegyesület és számos helybeli egyesület
képviselői, 4 dalárda: a Soproni Dalfüzér, a Soproni Férfidalkör, a Gazdapolgárok
dalárdája és a harkai dalegylet és nagyon sokan Sopronból és a vidékről. A felavató
beszéd alatt megnyiltak az ég csatornái. A zuhogó eső dacára a nagyszámu
közönség még soká együtt maradt a sátrak körül, hol a vigalmi bizottság tagjai
mindenféle jóval kinálták az ázó-fázó turistákat.
*
Azóta 30 év telt el. Az akkor még kopár gerincen az évek folyamán sürü bozót,
majd csalitos erdő és végül pompás fenyves nőtt fel. Harmincszor nyiltak azóta a
barkák a torony körül, a nyárfa harmincszor zöldelt azóta madárdalos tavaszkor és
harmincszor öltött aranysárga ruhát őszi lombhullás előtt. A nap égető heve 30
nyáron át száritotta, repesztette a tölgyfagerendákat és rontotta-bontotta a kő- és
faanyagot. Egy rettenetes ciklon pedig a torony faalkotórészeit 25-30 foknyira
elforditotta.
Mindezek dacára ott áll a torony ma is szilárdan, büszkén, mint 30 évvel ezelőtt,
megöregedett ugyan, de nem rokkant meg. 30 év alatt ezer meg ezer embert hozott
közelebb a természethez és annak alkotójához. Sokakban csak a kilátó tetején
érlelődött meg az a meggyőződés, hogy bájban, kedvességben állja a mi vidékünk a
versenyt bármely középhegységgel, változatosság dolgában pedig az első között
van. Egy sz,ép tavasszi vagy őszi napon a Muck-kilátón ez bizonysággá válik
mindenkiben[...] Az a meggyőződésünk, hogy ez volt az első komoly lépés Sopron
idegenforgalmának meginditásában. [...] A turisták más egyesületek látogatása és
idecsalogatása által sokszor sulyos áldozatokat hoztak pénzben és időben és eleinte
sok előitélettel kellett megküzdenünk. De azután jöttek az idegen turisták, majd a
kirándulók, a kiváncsiak és legujabban az üdülők. Ez a természetes folyamat.. Igy
volt ez Svájcban, a Tátrában, a Semmeringen és mindenhol, ahol most nagy
idegenforgalom
van.
Az
uttörők
mindenütt
a
turisták
voltak.
[...]
Graf Samu.
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Soproni Hirlap 1936. szeptember 26.
RITKA TERMÉSZETI TÜNEMÉNYBEN VOLT RÉSZÜK TEGNAP REGGEL A
KORÁN KELŐ SOPRONIAKNAK
Tegnap reggel ugy hat és fél hét óra között csodálatosan szép látványban volt
része a koránkelő soproniaknak, de azok közül is különösen azoknak, akiknek az
ablakai a Károlymagaslatra, általában a Lövérek felé néznek. A Fertő mögött felkelő
nap vérvörös sugarait a Fertő viztükre visszavetitette a felhőzetre, ahonnan viszont
az egész lángolás a Károlymagaslat oldalára vetődött. Mintha az egész hegyoldal
lángbaborult volna. A kis kápolna tornya tüzes oszlopnak látszott s az erdő fáit is
beboritotta ez a sugárözön. Sokan álltak ezen a reggelen a nyitott ablakoknál, hogy a
ritkán látható csodálatosan szép tüneményben gyönyörködjenek. Fél hét után
kezdett elhalványodni az égő tűzvörösség, amelynek bámulására a város utcáin is
sokan megálltak. Ezt a különös és gyönyörű fényhatást csak ritkán lehet látni, ritkán
adódik ugy, hogy a felhők ugy csoportosuljanak, s a Fertő olyan nyugodt legyen,
hogy a felkelő nap tüzével lángbaborithassák az egész Károlymagaslatot.
Soproni Hirlap 1936. november 14.
A BEFIRKÁLT ADY-VERS
A Frankenburg irodalmi kör erdei sétányainkon nevesebb költőink verseiből ittott néhány sornyi mutatót ad és vele gondolatot ébreszt a járó-kelőkben. Milyen
felháboritó dolog, hogy valamelyik leányiskola növendékei a Városliget fenyvesében
lévő Ady-táblát telefirkálták. Csak egymás hátára felkapaszkodva érhették el. De
mégis elérték és telefirkálták a saját kedves nevükkel. Ha soproni intézetről van szó,
akkor könnyü kinyomozni és megbüntetni őket. De ha idegen városbeliek, akkor csak
csodálkozunk rajta, kisérőiknek nem jutott az eszükbe, hogy az ilyen emléktábláknak
nem az a céljuk, hogy éretlen gyermekek telefirkálják. Ez is csak azt igazolja, hogy
felügyelet nélkül nem szabaíd erdei sétányainkra ereszteni a gyermekhadat, mely
papirhullaydékjaival ékteleniti el legszebb sétányainkat, sőt most már
emléktábláinknak sem hagy békét.
Sopronvármegye 1938. július 2.
KIVÁGJÁK A VÁRKERÜLETI FÁKAT
Aki ma reggel végigment a Várkerületen, tapasztalhatta, hogy a várkerületi fákra
halálos csapásokat mérnek a munkások szerszámai. Azokra a fákra, amelyek annyi
emléket hordoznak és rejtenek el. Egy kicsit megfájdult az ember szive, de
megvigasztalta az a gondolat, hogy újak növekednek majd a régiek helyén és hogy
egy hasznos terv áldozatai lesznek a mostaniak.
A munkálatokat vezető mérnökök különben kérik a közönséget, hogy akinek
dolga nincsen, az ne járjon egész nap a Várkerületen, hanem menjen arra, ahol nem
tartják fel állandóan a sétájában. Az autósok pedig tartsák be a városi sebességet és
ne hajtsanak olyan vadul. Ezzel veszélyeztetik a munkások testi épségét és feltartják
a munkát is.
Uj Sopronvármegye 1941. augusztus 28.
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A DEÁK TÉR
A SZÉPÜLŐ SOPRON
(Saját tudósitónktól.) A soproni szépitő-egyesület, a melynek annyit köszönhet
Sopron város, ez évben csak fokozni fogja áldásos müködését. A tegnap tartott
választmányi ülésen körvonalozták a terveket, a mik bizonyára csak örömmel jutnak
át a köztudatba. […] A Csengery-utczai háztulajdonosok kérése került tárgyalásra, a
kik az utczájuk kerekákáczokkal való beültetése folytatását kérték. A kérvény
pártolólag terjesztik a városi tanács elé, miután ez kezdette meg az utcza befásitását.
Majd a környékbeli magaslatokon álló gloriettek siralmas állapotáról beszélt a
választmány. Határozatba is ment, hogy a Károlymagaslat, a Várhely, s a Bánfalvi
kőfejtő gloriettejeinek tatarozására 120 forintot adjon a Szépitő-Egylet. Az erdei
gyalogösvények javitására 100 frt, a játszóhelyhez vezető utra 40 forintot szavaztak
még meg.
Szépitő-Egylet hosszu eszmecserét folytatott még azután a Deák-tér szépitése
felől. Parkirozni fogják a gyönyörü szép üdülőhely délészaki részét a kórház felé, a
minek a végrehajtásában a Deák-tér háztulajdonosainak áldozatkész
hozzájárulására is számitanak. A Deák-téren felállitandó klozet helyéül a
legalkalmasabbnak az Erzsébet-utcza és a Deák-tér gyalogjáróinak a találkozását
szemelték ki. Ezt a szükséges kellemetlenséget bécsi mintára, elegáns üveggel
boritott vaskonstrukczióval épitik meg, lesz benne folyton csurgó vizvezeték, s
felfogadnak egy asszonyt, a ki a tisztaságra vigyáz.
Soproni Ujság, 1896. február 18.
A DEÁK-TÉR SZÖKŐKUTJA
Több oldalról panaszszal fordultak hozzánk a miatt, hogy a Deák-tér
szökőkutjának medenczéjében levő iszapos, poshadt víz megfertőzheti ennek a
gyönyörü parknak a levegőjét. A panaszok azt mondják, hogy a medenczében még
tavalyról maradt a víz. Tisztogatásáról nem gondoskodtak. Pedig hát ugy tudjuk,
hogy a kérdéses szökőkutat diszitésül helyezték el a tér közepén, nem pedig azért,
hogy a közönséget lassankint teljesen elszoktassa a téren vaíló sétálástól. A bajon
segiteni kell mielőbb. Az állott vizet le kell vezetni; friss tiszta vizet kell ereszteni a
medenczébe, mert különben még holmi baczillus-kulturát fejleszt ott a mostani
rekkenő meleg.
„Sopron”, 1901. augusztus 3.
A DEÁK-TÉRI KORZÓ
Most, hogy egy kissé már kifelé baktatunk a télből és türhető az időjárás,
napról-napra többen lepik el a Deák-térnek délfelé néző széles gyalogjáróját. A tél
folyamán is ez a hely volt a közönségnek a legkedvesebb találkozó helye és még
inkább azzá válik most, mikor a nagy sár eltünt az utról. Mert bizony a tél folyamán
gyakran kellett bosszankodnia a közönségnek, hogy éppen a legkedvesebb
sétahelye sáros. Mi már taval ismételten felszólaltunk, hogy a város aszfaltoztassa
ezt a gyalogjárót, vagy legalább kátrányburkolattal lássa el azt, mint a város számos
más utcáját, sőt a Deák-tér másik felét is ellátta. Nem tudjuk, miért éppen a tulsó felét
burkolták be, holott arra a közönség tized része sem jár. Most ismét felvetjük ezt a
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kérdést, nehogy kikopjunk belőle és arra kérjük a mérnöki hivatalt, hogy egyéb
gondjai mellett ne hagyja ki idei programmjából a Deák-teret sem.
Soproni Napló, 1908. március 8.
A DEÁK-TÉR
Néhány hét és kivirulnak ujból a soproni Deáktér cserjéi. Minden évvel szebb
lesz ez a tér és bizony sok város megirigyelhetné azt tőlünk. A közönség is nyári
időben mind sürübben lepi el a szép sétahelyet és most már nincs is a napnak olyan
szaka nyáron, hogy üres padot lehetne találni a Deáktéren, pedig elég sürüen
helyezték el azokat. A közönség igen szereti ezt a helyet, mert ezt lehet a
legkönnyebben megközeliteni. Célszerünek találnók, ha a Deáktéren egy kis kioszkot
engedélyezne a város, hol a közönség, ha szükségét látja, hüsitőt vehet magához.
Afféle kisebb nyári kávéházat gondolunk, minőket más városokban mindenütt
találunk, csak éppen Sopronban nem, ahol pedig igen elkelne az ilyesmi. A dolog a
közönségnek szolgálna kényelmére, de hasznot hozna a városnak is, mert a bérlő
bért fizetne és ezt az összeget is a tér szépitésére lehetne forditani.
Soproni Napló, 1908. március 12.
LETAPOSOTT GYEPÁGYAK
A mi szépséges Deákterünkön az idén, de már az előző években is, a közönség
nem nagyon vigyázott az utakat szegélyező gyepre, mert sok helyütt letiporta azt,
ami nagyon sokat levon a sétatér szépségéből. A jövőre nézve tehát azt ajánlanók a
városnak, hogy az ültetvényeket kellő védelemben részesitse, ami legkönnyebben
ugy érhető el, ha az utak szélein mintegy két arasznyi magasságban sodronykeritést
alkalmaznak. Az ujitás nem kerül sokba és mégis csak megvédi a gyepet és az
ültevényeket barbár emberek rongálásától. Ezt az ujitást egyébként nem ártana az
Erzsébetkertben is rendszeresiteni, mert ott is sok a kivánnivaló és főképpen az ott
rendezni szokott népünnepek alkalmából tapossák le az utak szegélyzetét tevő
gyepet. Ha már egyáltalán megengedi a város, hogy ott mulatságot rendezzenek,
akkor legalább gondoskodjék arról, hogy az ültetvényekben kár ne essék.
Soproni Napló, 1908. augusztus 13.

NEM AKÁRMILYEN VÁROS
HALADÓ VIDÉK
Lázas örömmel olvasom a lapom „Vidék” cimü rovatának minden hirét, mely a
magyar vidéki városok haladásáról, föllendüléséről ad számot. Én Istenem, hisz egy
országban sincs oly tátongó ür a főváros fejlettsége és a vidéki városok szinvonala
között, mint éppen hazánkban. […] A mi szegény hazánk fényessége Budapesttel
kezdődik és avval végződik is. Többi nagy városainkat egy napon sem lehet emliteni
a külföldi országok hasonrangu városaival. Egy pár szép palota, egy türhető utca
minden, a mivel a legtöbb dicsekedhetik. Pozsonnyal és Szegeddel mi már nagyon
nagyra vagyunk.
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[…] Valami különös áramlatot látok és érzek az utolsó években, mint hogyha
valaki felrázta volna álmaiból a vidéket s az idegesen ragadna meg minden tőle
telhető eszközt a fejlődésre.
[…] Csábit bennünket a kedvező alkalom, hogy fölvessük a kérdést: hát Sopron
hol maradt a vidéki városok névsorából: Mi készül nálunk; mit tervezünk mi?
Mindenütt mozognak, csak mi maradjunk tétlenül?
De megcáfolja vádjainkat a fölöttünk elrohanó idő, mely városunkból rövid egy
évtized alatt virágzó, szép fővárost teremtett, fővárosát a Dunántulnak. Távol van
tőlünk tehát a vád, a gáncs, ha volt is hiba, akadt mulasztás, de eleget tettünk és
eleget teszünk, csak a rossz akarat vitathatná el tőlünk a való tényt. Sopron tiz év
alatt egész városrészekkel, modern, szépen rendezett utcákkal gyarapodott,
maholnap el sem fér völgyében és összeolvad az erdők páratlan városával, a kies
lőwerekkel. Az uj kor vivmányai hála Istennek, mi tőlünk sem járnak távol, van
igényeinknek megfelelő kényelmünk kulturális, társadalmi téren egyaránt. S még
magyarosodni is magyarosodunk, lassan bár, de szivesen és biztosan. Nincs okunk
hát pirulni a többi városok előtt, sőt jogunk van egy kis büszkeségre is. […]
Soproni Hirlap, 1895. január 9.
A VÁROS DEFINICZIÓJA
Gál János bejött Bödögéről a városba. Ritka alkalmatossággal szokott bejönni,
csak éppen akkor, ha muszáj. Most pedig muszáj volt, mivel a katonafia, aki itt
szolgál a hetvenhatosoknál, azt irta neki: gyüjjön be, baj van, mer mikor czélt lőttek,
hát átlyukasztotta a golyója a „siszstatt” falát. Azt most be köll vakoltatni, az pedig
sok pénzbe kerül. Gál János hát megjött. A Miska gyerekkel hirtelenesen elvégezte
as sort, adott neki jó tanácsot, hogy mit csináljon, de pénzt nem. Azt azonban
megtette vele, hogy bevitte Miskát a Fehérlóba egy itókára a káplárjával együtt. Hát
ott ittak, iddogáltak szaporán s a káplár, megoldódván a bortól a nyelve, rettenetesen
dicsérte a várost. Hogy egy rongyos falu a nyomába se léphet, hogy kapni benne
mindent, amit a szem és száj megkiván. Meg mi egymás. Gál János csendesen
hallgatta egy ideig a vitéz úr szavait s egyszer csak azt mondta: — No, van is mit
dicsekedni a várossal? Majd én elesplikálom kendnek, hogy milyen a város?!
— Hát milyen? —
— Sok-sok nagy ház van benne, aztán ugy jön egymásba az utcza, egy fiskális,
egy doktor, egy fináncz, aztán megint egy utcza, egy fináncz, egy fiskális, meg egy
doktor, aztán megint egy utcza, egy doktor, egy fináncz, meg egy fiskális, aztán
megint csak előlről egy utcza, egy fiskális és igy tovább…
Soproni Ujság, 1896. március 4.
VIDÉKI VÁROSOK
[…] A fő- és székváros közönsége nem egyszer jajdul fel amiatt, hogy a pezsgő
élet, mely nem természetes uton lendült fel, hanem mesterségesen idéztetett elő a
fővárosban, sokszor elviselhetetlenné teszi a központban kifejlődő életküzdelmet,
ami tagadhatatlan jele annak, hogy a főváros már jóformán megcsömörlött attól a
túltengő jóakarattól, melylyel őt az egész ország évek óta tömködi.
A főváros férfikorba jutott, saját képességeivel kellend jövőre szükségleteit
kielégitenie, a legfőbb ideje már, hogy az ország gondja a vidéki központok
fejlesztésére terelődjék. A zónarendszer, mely minden közlekedést, minden
érintkezést a fővárosba terel, nem adott ugyan koldusbotot a vidéki kereskedelem és
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ipar kezébe, de megtörte az életerőt, mely benne eddig lüktetett és jó részét átadta a
czentrumnak, melyet a jelenlegi közlekedési viszonyok mellett egy valamire való
gomb beszerzése végett is érdemes felkeresni.
A zóna rendszernek ezen közismeretté vált következményeit el kell háritani és
pedig semmiesetre sem azzal, hogy az olcsó közlekedést megdrágitsuk, hanem
azzal, hogy míg egyrészt a főváros meszszire kiterjedő szomszédos forgalmát
szükebb korlátok közé kell szoritani, másrészt a vidéki központok körül a
szomszédos forgalom előnyeit a legnagyobb mértékben szükséges érvényesiteni.
Fájdalom azonban, hogy a vidéki központoknak predestinált nagyobb
városokban nem ugy van kifejlődve a társadalmi élet, hogy ily irányu törekvésekben
vezetőket lehessen azokban találni. A létező viszonyoknak konzervativ argusai
jóformán leküzdhetetlen erővel védik azokat az előnyöket, amelyeket ők, elfoglalt
poziciókban élveznek. Sajátságos dolog, de ugy igaz, hogy ezt az előnyös helyzetet
nem ama nagy szabadelvű többség tagjai élvezik, a kiknek akarata az ország
kormányzásában is megnyilatkozik, hanem jóformán minden városban, az egy
Sopron kivételével azok, akik a szabadelvű pártnak elkeseredett ellenségeiként
jelentkeztek. A hatóságok lokálpolitikájának egyik legfőbb tendencziája ugyanis az
már hosszabb idő óta, hogy azokat, kik az ő müködésöket az autonom testületekben,
avagy bármely más helyen is birálat tárgyává tették: minden rendelkezéseikre álló
eszközeikkel lekenyerezni igyekeztek. […]
„Sopron”, 1898. július 7.
PLETYKÁK VÁROSA
[…] Codálatos dolog […], hogy Sopron, mely annyira szereti a müvelt nagy
várost adni, mostanában oly pletykafészekké vált, akárcsak egy legutolsó alföldi
mezőváros. Uraim és hölgyeim, ez sehogysem illik fényes parkjainkhoz,
összedrótozott utczáinkhoz, — mert mindezek a kulturára valló jelek szükségtelenek
a pletykához, elég ahhoz egy régi módi kanapé, két öreg asszony és ugyanannyi
csésze kávé. […] De mikor a pletyka átlépi a maga határait és a becsületbe gázol,
mikor a családi élet titkait nemcsak fürkészi, de ilyen titkokat költ és a piaczra dobja,
— akkor megszünt ártatlan társadalmi nyavalya lenni, hanem rágalomm.á válik,
melyet a törvény keze sujt s a komoly közvélemény elitél.
Sopron falai között a pletyka immár rég rágalmazássá fajult. Suttognak itt is, ott
is, sok mindenféle csunya és ocsmány dologról. Vihogva mutatnak erre is arra is és
titkon pellengérre állitják a nőnek legdrágább kincsét — a becsületet és erényt. Ha a
pletykáknak igazat adnánk, ugy Sopron társadalma az erkölcsi elzüllés utján volna, a
csunya rágalom legjobb családainkat bélyegzi meg s tisztes életünk legkedvesebb
alakjait üldözi. Ha mindaz, amit beszélnek, igaz volna, ugy Sopron a
legerkölcstelenebb város volna az országban. — Hová vezet mindez? Ez már nem
pletyka, ez nem ártalmatlan időtöltés, ez inmorális rágalmazás, mely egyesek és a
város becsületében gázol, s melynek a közerkölcs megóvása érdekében véget kell
vetni. […]
„Sopron”, 1899. július 23.
A PLETYKÁRÓL
A közmondások a leghaszontalanabb dolgok a világon. Mindenki konstatálja,
hogy jók, de senki sem tartja be őket.
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A közmondás bölcsen elrendeli, hogy ki ki a saját portáján seperjen, a világ
azért mégis a más portáján seperget. Ez ugyan rossz mondat volt, logikailag
helytelen. Mert a világ nem seperhet a más portáján. De ha fejen akarjuk találni az
igazság szögét, el kell készülve lennünk, hogy behorpad a logika kalapácsa is.
A pletykát soha egyes ember nem csinálja, hanem a viloág. A pletyka ott
kezdődik, a hol a pozitiv hir végződik. Ahol a hir keletkezésére az ártatlan homály
borul már és ahol a pletykának egyetlen szerzője van már, csak: a világ.
A pletykát sokan szidták már, kevesen dicsérték. Pedig van előnye és hátránya,
mint minden sportnak. A korcsolyánál betöri az ember az orrát, a biczikli hamis
lábikra bevallásokra késztet, a csolnakázásból könnyen lehet uszási gyakorlat, az
uszás könnyen végződhetik mentőcsolnakban, a lovaglásnak könnyen lehet
nyaktörés a vége, a lawn-tennisnek házasság. Szóval minden sportnak meg van a
maga veszedelme.
A pletykának sincs több rossz oldala. Sőt mondhatom, hogy többször hoz össze
párokat, mint ahányszor elválaszt. Ahol a valóság még az apró-cseprő akadályokkal
küzködve verejtékezik, ott már rég bevette a várat. A kiszemelt hős már beleunnék a
fáradságba, de a pletyka nem engedi pihenni. Bátoritja a csüggedőt, erősiti a
lankadót, megfélemliti a makacs ellenállót. A házasságokat az Égben kötik ugyan, de
az előmunkálatokat minden bizonynyal a pletyka végzi. […]
„Sopron” 1899. augusztus 17.
ESTE A SÉTATÉREN
Az esti korzók közül kétségkivül fekvésénél és egyéb viszonyainál fogva is a
legkedvezőbb és legkellemesebb hely a sétatér. Közel van, mintegy a város
központján, aztán a levegő is tiszta, egészséges. A közönség fel is használja, sűrűn
látogatja esténként vacsora után, egész családok kimennek s szóprakoznak ott 10
óra tájáig. Az utóbbi időben azonban több panaszló levél szerint, amiket hozzánk
intéztek, visszás állapotok uralkodnak ott künn a sétatéren. Sok kellemetlen incidens
zavarja meg a sétálókat úgy, hogy több család már kénytelen volt a sétatéri esti
korzópjáról lemondani, mert inkább sétálnak másfelé, ahol nem bolygatja meg a
rendet holmi túél vig ifjúság. A panaszlevelek szerint esténként 8-10 fiatalember
összeverődik s aztán neki eresztik a viccek egész sorozatát, amik persze a sétálókra
vonatkoznak. Hogy a viccek közt van ellég olyan, melyek éppen nem hizelgő[k], azt
emliteni sem kell. Majd letelepedve két-három padra, éktelen fütyülésbe fognak.
Hogy minél nagyobb legyen a hatás, mindegyikük mást-mást fúj, a sétálók
legnagyobb bosszuságára. Amikor meg a közönség 10 óra felé oszladozni kezd s
csak itt-ott látni még valakit, aki a tiszta, üde levegőt és a szép estét élvezi, még
jobban fölhúzzák a szellemi csatorna zsilipjeit és akkor kezdődik még csak az igazi
elmésség. Természetesen ezt meg már éppen nem lehet végig hallgatni. — Nem
akarjuk elhinni, hogy azok a fiatalemberek szántszándékosan tegyék azt a közönség
elriasztására. Valószinüleg nem is gondolják meg, micsoda dolgokat visznek végbe s
mennyire illetlen viselkedés az a jelenlevő különösen hölgyközönséggel szemben.
Ha valaki figyelmeztetné őket, aligha tennék meg. Ha meg készakarva cselekszik,
akkor tényleg kivánatos, hogy a rendőrség a legerélyesebb intézkedést foganatositsa
velük szemben, amit a beküldött levelek kérnek is. Erre azonban, ezek után, azt
hisszük, nem lesz szükség.
„Sopron” 1902. augusztus 3.
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A VIDÉKI VÁROSOK KÜLDÖTTSÉGE
[…] Tavaly már harmadizben jöttek össze a polgármesterek, hogy a városok
jövendő sorsáról tanácskozzanak.
A vidéki városok terhei napról-napra növekednek. Az állam mind súlyosabb
terheket rak rájuk. Fejlődésükben megakadnak, a polgárság teherviselési képessége
megcsökkent és igy nem csoda, ha az elégedetlenség mind nagyobb tápot nyer.
A törvényhozás, a kormány mind tisztában vannak azzal a fontos céllal, hogy a
városok az egységes magyar állam kiépitésének és megszilárditásának hathatós
tényezői. Tudják azt is, hogy ez a cél csak ugy érhető el, ha a városok részére
rendezett pénzügyi viszonyok teremtetnek.
A városok pénzügyi viszonyainak rendezésétől függ, hogy a kultúra és
közgazdaság ott meleg talajra találjon. Miként verőfény nélkül nincs élet a
természetben, akként pangás áll be azokban a városokban, ahol a győzelmet, a
haladást biztositó tényező: a pénz szükében van.
Kétségen felül áll, hogy a város szükségletei első sorban annak közvagyonából
fedezendők, de kétségtelen az is, hogy ott, ahol az állami feladatok teljesitésében a
köz kimerült, az állam nyújtson segitőkezet, mintegy rekompenzációként azokért a
gyakran költséges funkciókért, miket átruházott hatáskörben a városok teljesitenek.
Méltányosságot követelnek tehát a városok polgársága nevében a deputációba
induló polgármesterek. Feszült figyelemmel kiséri lépésüket az egész ország […]
„Sopron”, 1903. március 11.

MAGYARSÁG
AZ I ÉS Y
Most, hogy a névmagyarositás ügye örvendetesen megindult, többször fölmerül
az a kérdés, vajjon az uj nevek viselői jogosan használhatják-e az „ősi név
orthographiáját”. Minthogy ez a kérdés nálunk jóformán csak az i és y kérdése,
eldöntésénél irányadóul szolgálhat a következő adoma: Hyrtl hires bécsi tanárt, ki a
mult hetekben ülte meg 70-dik születése napját szülővárosa Kismarton nemrég
diszpolgárává választotta. Az erről szóló oklevelet egy küldöttség vitte el Hyrtlnek
Perchtoldsdorfba, mit a hirneves szakférfiu igen szivesen vett, s a küldöttséget
magánál gazdagon megvendégelte. Beszélgetés közben azt is elmondta nekik, miért
irja ő a nevét y-nal i helyett. Haydn a hires zeneszerző karmestere volt az Esterházyherceg zenekarának Kismartonban; ugyan e zenekarban müködött Hyrtl atyja mint
klarinetos. Haydn egyszer látta, mikor Hyrtl a fizetési nyugtát aláirva, a tollal kereste
a helyet a hová az i-nek dukáló pontot tegye. Tréfásan megrótta az
idővesztegetésért, s azonnal kiszámitotta, hogy e pont miatt mennyi időt elpazarol az
ember egész életében; ha pedig i helyett y-t irunk, a tollat föl sem kell venni, pontra
semmi szükség, s igy ezzel roppant sok időt nyer az ember, — ő maga Haydn
csupán ez okból irja a nevét y-nal. — „E napságtól fogva, ugymond Hyrtl, atyám y-nal
irta nevét s én is ugy irakozám, mint atyám.” — E szerint a napnál világosabb, hogy
y-nal irni a nevet sokkal célszerübb, mint i-vel. Remélhető, hogy ezt azok is belátják,
a kik az „ősi név orthographiájának bitorlását” nehezen szivelik. annyival inkább, mert
ha ez a szempont érvényesül, igen jó módot ad az ősi és nem ősi nevek
megkülönböztetésére. a gazdaságosabb y pártolói ugyanis kétségtelenül
perhorreskálni fognak minden pontot, mig ellenben az ősi nevek viselőinek bizonyára
mindenkor elég idejök lesz az y fölé — két pontot helyezni.
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„Sopron” 1881. március 12.
MIT JÓSOL AZ „ALLG. ZEITUNG”?
A keleti népek közül a jövő a magyaré és a görögé. A magyarnak erős nemzeti
jellege — ugy mond — be fogja olvasztani a különféle heterogén nemzetiségeket s
lesz vagy husz millió. A görög pedig az európai török birodalom romjain épit uj görög
birodalmat. A magyar a Balkán félsziget felső részében, a görög az alsóban fog
uralomra jutni. A két nép fog a panszlávizmusnak gátat vetni s mögöttük
Németország bizton haladhat tovább a fejlődés és a civilisatió utján, amit jelenleg
akadályoz a folyton terjedő és erősbödő panszlávizmus.
„Sopron”, 1882. március 22.
A KASZINÓ VENDÉGLŐSÉT megróttuk multkor, a miért az épületnek mind a
három oldalán német felirást alkalmazott. E felszólalás folytán a feliratok annyiban
szenvedtek változást, hogy az egyiket a tulajdonos bemeszeltette és magyar felirást
festetett föléje. Midőn ezt nemcsak kötelességszerüleg, de örömmel is jelezzük
egyuttal oda módositjuk multkori haragos kivánságunkat, hogy ezentul magyar
vendégek is keressék fel a mondott vendéglőt, legalább egy harmad részben, mivel a
feliratnak is csak egy harmada magyar.
„Sopron”, 1892. június 21.
A MAGYARSÁG TERJEDÉSE
[...] A magyar nép a szorosabb értelemben vett Magyarországon, az egész
lakosságnak immár 50 százalékot, sőt valamivel ennél is többet teszi ki. Elértük tehát
az abszolute többséget. Elmondhatjuk, hogy a többi nemzetiség most már
együttvéve sincs annyi, mint maga magyar. [...] Korunkban az erő játsza a
főszerepet. A népek csak ugy vannak jogositva nemzeteket alkotni, ha van is hozzá
elegendő erejük. Mert csak olyan népet nevezünk nemzetnek, a mely államot képes
fenntartani, mint a magyar. Ennek az erőnek a megszerzésére kell a magyar
nemzetnek törekedni. Ez az erő ma már nem a véres harcz ereje, hanem a lassan,
de biztosan ható kulturális erő. Kulturánk felsőbbségének kell a nemzetiségeket
megnyernünk. [..] A nemzeti érzésnek minden vonalon győznie kell; győznie kell a
nélkül, hogy a többi nemzetiség érzületét sértenők. [...] A magyar nemhogy
erőszakosan terjesztette volna nyelvét, hanem inkább türte, hogy a többi nemzetiség
szabadon fejlődjék, sőt terjeszkedésüket még elő is mozditotta. A legnagyobb
liberalizmussal bántunk el mindig a nemzetiségekkel és valamint Szent István nem
iparkodott az országot egy nyelvüvé tenni, ugy azóta is folyton, a viharos mult egész
folyamán, a magyar nemzet küzdött idegen ellenségeivel, de nem bántott egy honfit
sem azért, mert anyanyelve nem magyar.
Igy szabadon fejlődtek a nemzetiségek odáig mig részben a nagyzolás, részben
a félreértés őket a század közepén a magyarság ellen forditotta. A mult e sötét
szinjátékára boruljon fátyol, de meritsünk legalább némi tanulságot a jövőre. Lássuk
be, hogy végtelen fontos az, miképp a magyarság ez államban számszerü tulsulyba
is jusson. Bizonyos, hogy ehez megvan az ereje. Mert ha nem, akkor nem
szaporodott volna annyi üldöztetés és oly liberális nemzetiségi politika mellett
ennyire. Ez mutatja éppen, hogy a magyar nemzeti államnak itt létjogosultsága van.
1827-ben három és félmillió magyar létezett, most számuk körülbelü nyolcz és
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félmillió, de sokkal fontosabb ennél a nagyságnak viszonylagos kifejezése. A század
elséő évtizedében 30 sszázalék volt a magyarság, most ime 50 százalékeon
felülvan. A tiszta magyarság az ország belsejét foglalja el és onnan terjeszkedik
feltartóztatlanul minden irányban. Világhistóriai szükség, hogy a szláv népek között a
magyar állam fennmaradjon. [...]
„Sopron” 1898. július 14.
NÉVMAGYAROSITÁS
[...] A magyar példabeszéd azt tartja, hogy a mit ma megtehetsz, ne halaszd
holnapra. E közmondás igazságából indulva ki, a mondók vagyunk, hogy a
névmagyarositást is jobban kellene siettetnünk s kár e hazafias törekvést olyan
immel-ámmal végeznünk, mintha akarnánk is, meg nem is. A legtöbb ember
olyanformán okoskodik, hogy ha az atyja, öregatya, meg a déde viselhette a
Kralhuber nevet, hát ő is meglehet vele; igy természetesen a névmagyarositás ügye
casak amolyan lagymatagon lelkesiti az idegen hangzásu névvel biró polgártársakat
s csak jámboran, csendesen, csigabiga lépéssel magyarosodunk. [...]
Magyarországon arról minden magyar ember meg van győződve, hogy a
névmagyarositás eszméje helyes. [...] Csak a hamisitatlan kékvérü hazafiak és ősnemes hétszilvafások sorában akad egy-két bus magyar, a kinek sehogyan se
tetszik, hogy ötven krajczárjával, ujabban koronájával kaphatók a legszebb hangzásu
magyar nevek. A nemzeti eszme diadalának elősegitéséhez tartozik a
névmagyarositás is: hazafiui kötelesség az eszme győzelmét előmozditani. Legyen
hazánk földjén minden magyar. Város, község és helynév s az itt lakó polgárság
neve is magyar legyen. Csak akarni kell s a névmagyarositás munkájával rövid idő
alatt meglepő eredményt érhetünk el. [...]
„Sopron” 1898. augusztus 4.
IDEGEN SZEMEKKEL
Soproni tükördarabok.
Irta: Puck-Robin
(Vége.)
[…] Mire legyen büszke Sopron városa, ha az elektromos vasutjára nem? Most
erre esküszik minden igazhitü Oedenburger. És hogy egy perczre is feledni tudják
dicsekvésökben a balzsamos levegőjü „Löwer”-eket, a szomszédos halmok (!)
árnyas ligeteit, a jó járásu kanyargó „hegyi” utakat, a széditően szép magaslatokat, a
legnagyobb magyar monumentális szobrát, a haza bölcséről elnevezett pompás
térséget gyönyörü bokraival s ritkán szökelő ugrókutjával stb. stb. Hja, ezek már
kimentek a lokális önérzetesség divatjából!
Esküdjék azonban mindenre e derék, virágzó város, csak egyre ne… a
németségére. Ez, ez ama bizonyos „sötét pont”. — Amilyen lélekemelő volt az
egészen európai törvénypalotában az „igazság” ügyének magyarsága, szintoly
leverő és — már csak kimondom — a „magyar igazság”-ot egyenesen kigunyoló
templomok örökös és mindennapos „Vater unser”-e, valamint az a tapasztalatom,
hogy a kis ponczihter csemetéket a „tanitó bácsik” dehogy magyaritanák csak
valamivel is erősebb tempóban. A minap, ahogy a régi temető halmán épült
gyönyörü templomot akartam ismételve megbámulni, az utam egy szükes utczán
vezetett felfelé. Épen az iskolából jöttek a kis nebulók nagy iramodással. Valami baj
eshetett odabenn — „intra muros” — mert a tanitó úr szörnyü szigorral
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visszaparancsolta az apró zajongókat. És… én Istenem… milyen hamisitatlan
lerchenfeldi dialektusban adatott ki ez a parancs és mondatott el a sok atyai intés.
Még az én toleráns magyarságom is tótágast kezdett bennem állni — főleg pedig
tudják miért? Azért mert a süket is meghallhatta, hogy az a „népnevelő” úr vagy alig
tud magyarul, avagy — hacsak lehet — kerüli — a magyar szót. (Tárczairó „idegen
szemei” e pontnál nem igen láttak egészen világosan, lévén a magyarság hóditása s
a néptanitók e téren kifejtett buzgósága örvendetes czáfolata a dolgokat csak
felületesen szemlélhető idegen itéletnek. Szerk.)
Ha közoktatásügyi miniszter volnék, egy ugyan tárczanélküli, de tömött
bugyellárisu „magyarügyi adminisztrátort” küldenék Sopron város nyakára. […]
„Sopron” 1900. június 8.
HARMINC MILLIÓ MAGYAR
Mikor a nyári forróság tetőpontja felé törekszik, a politika napi kérdéseit
rendesen hidegre teszik. Ez talán inkább természetes szükségből, mintsem
kényelemből ered. Legalább ezt kell feltennünk, midőn látjuk, hogy a forróp
évszakban nemcsak az aktiv politikusoknál, hanem a nagy közönségnél is
megcsappant mértékben jut kifejezésre az érdeklődés a közügyek iránt és a
visszhang nagyon tompa. Sokkal könnyebb ilyenkor oly kérdésekről beszélni, melyek
csupán absztrakt érdekkel birnak. Igy pl. Rákosi Jenő beszéde, melyet az
Amerikában élő magyaroknak szánt zászló felavatásakor mondott, az eszmék s az
inditványok egész teljes bőségét foglalja magában. Igen pesszimisztikus kedvében
volt ugyan az ünnepi szónok, de ennek dacára oly képet varázsolt hallgatói szemei
elé, mely a képzeletet hatalmas lángra gyujtani alkalmas. — Prófétai pillantás volt-e a
jövőbe, vagy csak fantasztikus álomkép? Magyarország nyelvben is egységes
harminc millió magyarral! Hazánk sikterülete kétségkivül képes mostani
népességének kétszeresét is eltartani, ha intenzivebben és több oldalra
kiterjeszkedve dolgozunk; de más kérdés az, vajon végbe megy-e a lakosság
átalakulása nyelvben is egységessé?
E tekintetben — ugy látszik — sokan vannak a kishitüek, annak dacára, hogy
kishitüségre nincs ok. Csak az eddig elért haladást kell előitélet nélkül tekintetbe
venni, hogy a legmesszebb menő optimizmust is igazoltnak tarthassuk. Szinte
nagyszerü az a hóditás, melyet a magyar nyelv az utolsó 25 év alatt tett.
Meggyőződhetünk erről ugy a vidéki városokban, mint a fővárosban és falúhelyeken
is, ha a mai állapotot összehasonlitjuk a 25 év előttivel. Vegyük csak a magyar sajtó
mai állapotát, kivált a vidékiét és hasonlitsuk össze a negyedszázaddal. Aki a néppel
érintkezik, azt is tudja, hogy a nemzetiségek követelésével sem ugy áll a dolog, mint
sokan elhitetni akarják, különben nem lehetne napirenden, hogy nem magyar ajku
szülők oly nagy számban adják gyermekeiket „cserébe” a magyar nyelv megtanulása
végett.
Egy hatalmas, harminc millió, nyelvben egységes magyartól lakott
Magyarország álmának megvalósulása számos állami és társadalmi feladat helyes
megoldásától függ. Közigazgatást, igazságszolgáltatást, közoktatást, gazdasági
politikát a képzelhető legmagasabb fokra kell emelnünk, hogy Magyarország minden
polgára ne csak szeresse a közös hazát, hanem büszke is legyen rája, s
mindenkinek testvért kellene látni polgártársában. A távol idegenben élő
honfitársaink iránt ápolt szeretettel egyenlő szeretetet érezzünk azok iránt is, kik egy
göröngyön élnek velünk s kiknek sorsa oly szorosan együvé forrott a miénkkel.
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Az államia feladatok megoldása jó uton halad előre. Csak a társadalom is
ugyanezen a vonalon mozogjon és szintén tegye meg a maga kötelességét, akkor
eljöhet az az idő, midőn azon fognak csodálkozni, hogy nyelvben egységes harminc
millió magyartól lakott Magyarországról egykor csak mint álomról lehetett beszélni.
„Sopron” 1902. július 12.
EGYRŐL-MÁSRÓL
Hogy énekelték a Kossuth-nótát az abszolutizmus alatt.
Nem tudja senki, ki volt a Kossuth-nóta gyujtó dallamának szerzője, ugy termett
valamikor a kurucvilág idején, vagy talán még régebben s azóta minden korszakban
énekelték más-más szövegre. Többnyire katonanóta maradt. Kuruczról, labanczról
szólt a Rákóczy-korban, Ferenc császár huszárjairól az inszurrekció idején. A
szabadságharcbeli szövegei ismeretesek. De hová lett a Kossuth-nóta az
abszolutizmus alatt? Mikor még a Kossuth-kalap viseléséért, vagy a magyar szóért is
becsukták az embereket — hogyne üldözték volna a rebellis nótáért, melynek
veszedelmes gyujtó hatását nagyon is jól ismerték az abszolutizmus urai a közelmult
időből. Nem is merte akkor nyilvánosan senki sem énekelni, csak titokban, hermetice
elzárt szobában, csendült meg néha azzal a hires üldözött nótával együtt, melyben
Kossuthról, Garibaldiról meg arról a puskáról van szó, melyet Türr fog hozni. De nem
veszett el a Kossuth-nóta m,ég ebben a gyászos időben sem, sőt mi több, 1858-ban
suttyomban ki is adták. Álköntösbe bujtatták az általánosan ismert, hires nótát s a
duhaj csárdásnak travesztált, megfelelő szöveggel ellátott forradalmi dal kikerülte az
éber censor figyelmét. 1858-ban jelent meg egy dalfüzet, melynek cime a következő:
50 eredeti nép és magyar dal. Uj folyam. Hangjegyre tette: Bognár Ignác (a Nemzeti
Szinház karigazgatója). Pesten Emich Gusztáv tulajdona. A füzet 40-ik szám”-mal
megjelölt darabja a Kossuth-nóta szövege ez:
Jaj be fázom egy ümögbe,
Takarj rozsám a szürödbe:
A szürömnek nagy az ára,
Nem takarlak be hiába.
Hajnal hasad, csillag ragyog,
Mégis a babámnál vagyok.
Bizonyságom a kapufél,
Mindég, hogy ott ér az éjfél.
A dallam teljesen, és változatlanul a Kossuth-nóta dallama, csak az „éljen a haza”
refrainnek megfelelő rész marad el a nótát a negyedik nyolcas magyar verssor végén
a szokásos táncrithmus szerinti befejezés zárja be. Tempója a gyorscsárdás
rithmusának felel meg, maga a szöveg — mint láthatjuk — magyaros és elég jól
alkalmazkodik a nótához. Érdekes lenne megtudni, énekelték-e ily szöveggel a
Kossuth-nótát az 50-es és 60-as években s nem is volna oly nagy lehetetlenség.
Bizonyára lesznek még, kik emlékezni fognak a szabadságharc dalának erre az
alakjára.
„Sopron”, 1902. november 16.
PRÓNAY PÁL LEVELE A POLGÁRMESTERHEZ, A FELKELŐK SÉRELME, A
FŐISKOLÁSOK TÁVOLMARADÁSA A NÉPSZAVAZÁSI ÜNNEPSÉGEKRŐL

34
A „Magyarság” keddi száma közli Prónay Pálnak, a volt felkelővezérnek levelét
dr. Thurner Mihály polgármesterhez. A levelet közlés végett nekünk is megküldték,
részint helyszüke, részint pedig azon elgondolásunk miatt, hogy a levél közlésével a
jubileum ünnepi hangulatába diszharmónikus szineket keverhetnénk, a közléstől
eddig elálltunk. Most, hogy ünnep után vagyunk, ugy érezzük, kötelességünk
visszatérni erre a levélre és ezzel kapcsolatban néhány jelenségre.
Prónay Pál levele Thurner polgármesterhez
A Prónay-levél igy hangzik
Méltóságos Polgármester Ur!
Tiz éve annak, hogy tépett ruhában, rongyos cipőben, didergő de lelkes
magyarok odaálltak a télnek indult sáros honi rögre, hogy azt önön testükkel és
vérükkel megvédelmezzék. Keserves tiz év mult el és a mi sötét magyar éjszakánkat
azóta sem világitotta meg más, mint ezen hazafiak akkori, önmagát emésztő
hazaszeretete. Az volt a reményünk, hogy a hajdan virágzó „Burgenlandot”, a
megalalkult független Lajtabánságot — Sopron városával együtt — megmenthetjük
az anyaországnak és ezzel integritásunk kivivásához megtesszük az első határozott
lépést. A Velencében létrejött népszavazási egyezménnyel azonban a Bethlenkormány kiszakitotta a virágzó nyugati végek eleven testéből Sopron szab. kir. várost
nyolc kicsi határszéli faluval, melyek azóta gazdaságilag csak sorvadnak és
agonizálnak.
Polgármester Ur! A felkelők tábora, melynek nevében mi ezen sorokat irjuk,
csak későn és nagy óvítosan kerülő uton szerzett tudomást arról, hogy Sopron
városa e hó 14-én ismét ünnepel, — miután már a multban is rendezett hasonló
népszavazási emlékünnepélyeket, — de valahogy mindig a mi mellőzésünkkel.
Köszönjük a hozzánk juttatott szóbeli üzenetet és azt a felhivást, hogy ezen
ünnepségen mi a többi vezérekkel és felkelőkkel résztvegyünk. — Mi azonban nem
jövünk! Nem jövünk azért, mert ha visszagondolunk a tiz év előtti reménysugaras,
szép időkre — nekünk sirnunk kellene inkább és nem örvendezni. Mi nem akarunk
részesei, de megrontói sem lenni olyan ünnepségnek, amelyen azt a rendszert
dicsőitik, mely a velencei gyáva alku megteremtője volt és amely tiz béven keresztül
elfojtott minden irredenta gondolatot. Mi nem akarunk ünnepelni, mert nincs mit
ünnepelnünk! Még kevésbbé akarjuk, hogy bennünket ünnepeljenek, mert amit
tettünk, Hazánk iránti kötelességből tettük és meg fogjuk tenni ezentul is, ha ugyan
sor kerül még reá. Ezt azonban kötve hisszük, mert azok, akik Velencében elintézték
a nyugatmagyarországi, Hágában pedig az optáns-kérdést, azok elintézték jóidőre az
anyaországot is.
Mi, akik harcosai, irányitói, katonái és vezérei voltunk annak a gondolatnak,
mely a „Nyugatmagyarországi Felkelés” néven véste be magát a magyar
történelembe, azokkal együtt, akiknek nevében ma ezen sorokat irjuk, azzal
szenteljük meg az emlékezést, hogy megalakitottuk a „Nyugatmagyarországi Hősök
Emlékbizottságát”, amelybe az alulirottakon kivül Ostenburg Gyula, Héjjas Iván és
Gebhardt Pál választattak meg intézőkül. Ezzel a bizottsággal állandóan napirenden
kivánjuk tartani a nyugatmagyarországi kérdést, a nagy magyar irredentát és
gondoskodni kivánunk arról is, hogy elesett bajtársaink emléke feledésbe ne
mehessen. Hazafias üdvözlettel: A „Nyugatmagyarországi Felkelők Emlékbizottsága”
nevében Prónay Pál elnök, Egan Imre, ügyv. alelnök.
Prónayék és a velencei egyezmény
A levélben foglaltaknak jórészével a legtávolabbról sem értünk egyet.
Meggyőződésünk, hogy Prónayék véleménye a velencei szerződésről legkevésbbé
sem helytálló. Már vasárnapi számunkban leszögeztük, hogy a felkelőharcok
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romantikus hősiességének, önfeláldozó, de reális bázis nélküli csodálatosan
nagyszerü küzdelmének a velencei szerződés hozta meg gyakorlati eredményét: a
soproni népszavazást és ezen a soproni hűség segitségével Sopron megmentését.
[...] Az igazán nagy katonák [...] nemcsak rettenthetetlen hősök, kiváló hadvezérek,
de mindenekelőtt alkuvásokhoz, tárgyalásokhoz, szövetségek és a háború
eredményeit biztositó egyezmények megkötéséhez értő diplomaták és politikusok is
voltak. [...]
A soproni felkelő csoport Obendorf Károly bányamérnök vezetésével
valamennyi ünnepségen résztvett és amint ebből kitünik, nem azonositja magát a
Prónay-féle levéllel. Tudomásunk szerint a soproni felkelők közül csupán Egán Imre
ny. főispán maradt távol. Van azonban az éremnek egy másik oldala. [...] A felkelőket
a városi diszgyülésen érte méltánytalan sérelem. [...] A velencei egyezmény
asszociájaként ugylátszik senkinek sem jutott az eszébe az azt megelőző felkelés,
Bethlen István gróf mindenképen indokolt üdvözlése után senki sem állt fel és
szóplalt fel ekképen: „Inditványozoim, hogy üdvözöljük a felkelőket, a felkelés
vezérét, Prónay Pált és különösen a Sopron körül oly sok érdemet szerzett
Osztenburgot."”[...]
Miért maradtak távol a főiskolások?
A főiskolások népszavazási ünnepélyéről irt beszámolónkban már megállapitottuk, hogy kinos feltünést keltett, hogy az ünnepen sem a város, sem a megye
nem képviseltette magát. [...]
Parragi György
Sopronvármegye 1931. december 17.
EGAN IMRE HARAGSZIK...
[...] Egan Imre urral mint a Gaál Gaszton-párt itteni exponensével kerültünk
össze mi, akik a Gaál Gaszton-párt célkitüzéseivel szimpatizáltunk. Nem első eset
az, hogy azon cikkei miatt, amelyeket mint a Sopronvármegye szerkesztője leközölni
nem voltam hajlandó, nem a hatalomtól való tartás vagy meghunyászkodás miatt,
hanem tisztán az olvasóközönség érdekéből, megneheztelt rám. A felkelők ügye
most ismét elhozta a mi portánkra. Frankl dr.-ral csakugyan tárgyalt, mielőtt velem
találkozhatott volna és Frankl dr. csakugyan megigérte, hogy a felkelők ügyét szóba
fogja hozni a Sopronvármegye. Hogy azonban milyen formában és milyen
szempontból, azt Frankl dr. teljesen reám bizta, mint a lap felelős szerkesztőjére.
Nos én megirtam a csütörtöki cikket. Megirtam ugy, hogy a tárgyilagosság, az
igazság ösvényéről egy pillanatra sem tértem le. Megmondtam a véleményemet,
illetve nem az én szerény véleményemet, hanem a nagyközönség véleményét a
népszavazási ünnepség két szépséghibájáról, egy csöppet sem szépitve, takarva
azokat. De hozzáfüztem a megjegyzésemet a Prónay-féle levélhez is. [...] Hogy én a
magam történelmi látásmódom, politikai tájékozódottságom mellett Bethlen
érdemének tudom be a velencei jegyzőkönyvet és azt nem tartom gyáva alkunak,
hanem a háború utáni dermedt magyar külpolitika első eredményes
megmozdulásának, azt nem abból az aljas indokból teszem, amivel Egan erkölcsbiró
ur rosszindulatuan meggyanusit, hanem mert a lelkiismeretem előtt ezt igy tartom
igaznak. Az igazságot pedig Egan ur rokonszenvéért, vagy tapsáért nem vagyok
hajlandó elhomályositani. [...]
Sopronvármegye 1931. december 18.
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EGAN IMRE PRÓNAY PÁL UTJÁN PROVOKÁLTA PÉNTEKI CIKKE MIATT A
SOPRONVÁRMEGYE FELELŐS SZERKESZTŐJÉT
A népszavazási emlékünnep epilógusa
A népszavazás tizéves jubileuma emlékünnepének, mint megirtuk, voltak
bizonyos disszonáns utózöngéi, amelyekkel Parragi György felelős szerkesztő
foglalkozott a Sopronvármegyében. Ez a cikk mint közöltük, nem tetszett Egan Imre
volt kormánybiztosnak, aki türelmetlen, sértő hangú levelet irt Parragi György felelős
szerkesztőnek. Erre a levélre Parragi György a Sopronvármegyében adta meg a
választ, amit a jelenleg Budapesten tartózkodó Egan Imre magára nézve sértőnek
talált és tegnap este táviratilag provokálta Parragi Györgyöt. Parragi György a
provokáló távirat vétele után gondoskodott segédeiről.
Sopronvármegye 1931. december 20.

A HŰSÉG ZÁSZLÓJA
tegnap délután elkészült. Megállapithatjuk róla, hogy ugy a szobrászati része, mint a
reliefje nagyon sikerült alkotás. Az emlékmü a maga összhangzatos egészében
egyik nevezetessége, egyik vonzó szépsége lesz városunknak. A hely is nagyon jól
van megválasztva hozzá. Eleinte azt hittük, hogy a Domonkosok templomának kettős
tornya el fogja nyomni. Ez az aggodalom azonban felesleges volt. Az emlékmü ezen
a helyen, a nagy házak környezetében is impozáns és büszkesége mindazoknak,
akik létesitésében bármi módon közremüködtek.
Soproni Hirlap 1932. május 1.
A HŐS FŐISKOLÁSOK EMLÉKTÁBLÁJA3
A Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola Ifjusági Köre május hó 5-én délelőtt
10 órakor a főiskola botanikus kertjében avatja fel a felkelőharcokban elesett hős
főiskolás felkelők emlékét. [...]
„TUDOMÁSUL KELL VENNI MINDENKINEK, HOGYHA EGY KÖZSÉGBEN
CSAK EGY MAGYAR VAN, AKKOR AZ A TÖBBSÉG”
— mondotta Papp Sándor a szabadegyetem megnyitóján. A téli soproni
szabadegyetem tegnap este kezdte meg előadássorozatát a Magyar Művelődés
Háza kistermében. — Mint már közöltük dr. Östör József az első előadás előadója
váratlanul megbetegedett. Papp Sándor kormányfőtanácsos a MÉP országos
pártigazgatója pedig a rossz országuti közlekedés miatt csak nagy késéssel fél 8 felé
érkezett meg autójával. A kitartó hallgatóság azonban türelmesen várt Papp
Sándorra, akit a terembelépéskor lelkesen megtapsolt. Dr. Kamenszky Árpád
polgármester mint a népművelési bizottság elnöke pár keresetlen szóval üdvözölte
az előadót, aki — dacára annak, hogy átfázva, akkor szállt ki autójából — hatalmas
felkészültséggel, tudományos alapossággal és magyar önérzettel világitotta meg
hallgatósága előtt a „Nemzetiségi kérdést Magyarországon”.[…] Az országnak
magyar jellege mindig kétségtelen volt és azt minden itt lakó testvérünktől —
beszéljen az bármilyen nyelvet — megköveteljük, hogy megalkuvás nélkül
ragaszkodjék a magyar birodalmi gondolathoz. […] Mi — mondotta Papp Sándor —
Magyarország történelmi határait akarjuk visszaszerezni. […] Tudomásul kell venni
3

Az itt nem közölt szöveg szerint emlékoszlop.
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mindenkinek azt is, hogy ha egy községben csak egy magyar van, akkor itt
Magyarországon az a többség. (Ezt a kijelentést a hallgatóság lelkesen
megtapsolta.) […]
Soproni Hirlap 1943. január 20.

MI FOLYIK A CSAPBÓL?
HIRDETÉS
Szagtalan árnyékszékek, lakások és szobák számára vizelzárással; legjobb
angol szerkezetbeli, konyhakiöntő csatornák, légmentes elzárással és anélkül,
légelzárók árnyékszékek és egyéb közegészségügyi tárgyak számára kipróbált
szerkezettel. Fedő és zuhany készületek és egyéb ide vágó tárgyak. Mindenféle
építkezési munkát, ereszcsatornákat, rajz ékitményeket legjobban és legolcsóbban
állitok elő.
Barth T. bádogos
Sopronban, Várkerület 27. sz.
„Sopron”, 1884. január 26.
FELTURT UTCÁK
Legnehezebb munkájában van a vizvezeték vállalkozója. A belváros
csatornákkal összehálózott utcáiban kell azokat a fekete csöveket leraknia, melyek
majd az üditő vizet fogják vezetni. Sokat vártak az ásatásoktól az archeologusok,
alkalmi rim is keletkezett:
Valahol egy kutat ásnak
Bella ered kutatásnak.
Ne vegye zokon kedves acheologusunk, hogy ez apróságot közzé tesszük,
ebből is láthatja, hogy városunkban mennyire érdeklődnek az ő munkája iránt.
„Sopron”, 1892. május 1.
MIKOR A VIZVEZETÉK ZAVAROS
A napokban történt itt Sopronban; valami okból kelleténél egy kissé zavarosabb
vizet szolgáltatott a vizvezeték csapja, mire aztán az egyik háziur megharagudott a
nem épen tiszta víz miatt, elküldte a tele huzott korsót a vizvezeték igazgatóságához,
hogy neki az a víz nem kell, adjanak neki tisztábbat, mert elég drágán fizeti a vizet.
Azóta aztán sokkal tisztább a vizvezeték vize — mint mondják némelyek.
„Sopron”, 1892. október 11.
IVÓ VIZÜNK
Egy városnak az ivó víz áldása és átka egyaránt lehet; áldása, ha jó, mert
egészséget, tisztaságot teremt; átka, ha rossz, mert járványnak, betegségnek,
nyomornak a terjesztője. Sopront eddig ugy ismerték az országban, mint a
legegészségesebb városok egyikét. A vidék, a klima ellen nem is lehet panaszunk;
jó, erős, tiszta levegőnk van, szép vidékünk valóságos üdülőhelylyé teszi a várost.
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Örömünk azonban csak akkor lett teljes, midőn évekkel előbb a vizvezeték elkészült
s elmondhattuk, hogy kitünő vizünk is vagyon. És most ez a boldogságunk s
megnyugvásunk készül veszendőbe menni, a vizvezetéki víz egy idő óta gyanus, az
idén pedig gyengébb epidémiának volt okozója. A tegnap közzétett szakértői
vélemény pedig határozottan kimondja, hogy baj van, s a dolgon segiteni kell minél
előbb. Szomoru dolog mindenképen. Szinte látjuk magunk előtt Budapest szomoru
sorsát. E virágzó fővárosnak örök mizériája a víz s talán a kontinens egy fővárosában
sincs olyan rossz ivóviz, mint Budapesten. […] Ily közvetlen és akut baj nálunk hála
Istennek még nincs, de ilyenné válhatik, ha elhanyagoljuk, s nem orvosoljuk. Nos a
város vezetőinek egy perczig sem szabad késlekedniök, az ajánlt módok közt kell
választani, a mely a legbiztosabb és legjobb, ha mindjárt a legköltségesebb is. […]
„Sopron”, 1898. július 8.
IVÓVIZÜNK
[Dr. Szilvásy Márton interpellációja:] „… 1. Van-e a városi főorvosnak tudomása
arról, hogy az udtóbbi hetekben feltűnően sokan betegedtek meg gyomor- és
bélhurutban? — 2. Miféle körülmények terhére irandók ezek a megbetegedések
illetve lehetséges-e az, hogy a megbetegedések egyáltalán a viznek, vagy különösen
a vizvezetéki viznek a következményei-e? — 3. Vajjon ezen megbetegedések adnake okot aggodalomra?”
A főorvos kijelentette, hogy ő csak a napilapokból értesült az emésztő
szerveknek gyakori megbetegedéséről, […] de a közö9nség köréből sem jutott el
hozzá panasz és csak a gyakorló orvosok igazolják az emlitett betegség gyakoribb
fellépését és a megfigyelések azt mutatták ki, hogy a megbetegedettek nagyobb
része mindenesetre vizvezetéki vizet, egy másik része csak kutvizet, a harmadik
része pedig sem ezt, sem amazt nem ivott.
Szóló hajlandó a megbetegedések egy részét a viznek, de nem kizárólag a
vizvezetéki viznek tulajdonitani. Másrészt a vizet a talajba szivárgó esőviz tehette
tisztátatlanná, mert a leszürődés a hosszu száraz időszak útán beálló esőzésnél igen
gyorsan történik s az által a tisztátlanság a mélyebb rétegekbe kerül.
Miután a vizvezeték gyüjtőmedenczéje müvelés alatt álló talajon fekszik, nincs
kizárva, hogy a vizvezeték vize ily módon magával sodort piszoktól lett tisztátalanná
és ezen tisztátalanság, az esetleges dispoziczió és érzékeny emésztő szervek
mellett, a gyomor és belek hurutos megbetegedését eredményezte. Hogy mi az
általános bajnak — melyet előbb meg kell vizsgálni — az ellenszere? A főorvos
szerint a hegyi forrás. Aa meddig ilyen forrásra nem akadunk s annak vizét nem
vezettetjük városunkba, mindig ki leszünk téve az időváltozásnál a mostanihoz
hasonló megbetegedéseknek.
„Sopron” 1900. november 10.
ELROMLOTT VIZVEZETÉKI CSAP
Közvetlen a Krippel-kávéház mellett levő vizvezetéki csap elromlott s igy Sopron
legforgalmasabb helyén, a Várkerületen nem lehet öntözni az utcza kövezetét, pedig
a nagy por miatt napról-napra szaporodik a panasz. Sürgős intézkedést kérünk tehát
és lpedig annál is inkább, mert a baj már közel egy esztendős.
„Sopron”, 1902. április 12.
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FÉNYEK AZ ÉJSZAKÁBAN
EGY KIS VILÁGITÁST KÉRÜNK
Amióta szép idő mutatkozik, a Neuhof-kert is élénkebb és esténkint látunk ott
vacsoráló közönséget is, de a künnlétel a mennyire kellemes, a haza vagy a városba
jövetel oly kellemetlen, mert a midőn a Neuhof-kertből kijövünk egy korom sötét
barlangnak látszó fasor közé jutunk, hol oly sötét van, hogy ha véletlen két ember ott
találkozik, egyik a másiknak a szájába nyulhat a nélkül, hogy egyik a másikát észre
venné; — ha nem hiszi az igen tisztelt részvénytársaság és annak igazgató tagjai,
tessék megkisérleni egyik estve. Ahoz már hozzá szoktatta a tisztelt légszeszvilágitórészvénytársaság a közönséget, hogy mikor a kalendáriumba holdvilág van
jegyezve, akkor csak minden második lámpása pislog, ha látható a holdnak fénye, ha
nem, de mikor a kalendáriumba nincs holdvilág jegyezve, miután csak most julius 17én ujult meg, mégis egész héten ott áll vakon elhagyatottan az a szegény lámpás a
sötétben a vasúti híd mellett, azt szeretnénk már tudni, hogy miért van hát odaállitva,
ha meggyujtva ugy sem lesz soha, vagy csak talán akkor mikor dalárünnepélyt
rendeznek a Neuhof-kertben? Kár annyira takarékosnak lenni, a tisztelt
légszeszvilágitó-részvénytársaságnak azért évi nyeremény osztaléka talán nem apad
le annyira, hogy tisztességes kamatját meg ne kapná tőkéjének, ha ez az egy lámpa
éjfélig ott meggyujtva pislog is. — Kérünk egy kis világosságot. Neuhof-kerti estéli
vendégek.
„Sopron” 1890. július 19.
A KIVILÁGITÁS
Szombaton este hatalmasan szép konczertben bugtak össze városunk összes
tornyainak harangjai.
Hirdették mélyen búgó basszus hangon meg ezüst csilingeléssel, hogy Sopron
városának millenniumi ünnepsége megkezdődött volt. S a szavuk nyomában hirtelen
csudás képet öltött a város. Az ezeregyéj meseéjszakája ideszállt a régi Sopron felé,
amely a régi időből fakadó nagy hazaszeretettel és megifjodott lelkesedéssel adott
fényesen kifejezést nagy, hazafias örömének.
Micsoda ragyogásban uszott a város! Szaladin király tündérkertjének fénfye
kápráztatta meg a szemet. A város lakossága szinte vetélkedett a pompa, meg a
csillogás kifejtésében.
Nyolcz óra körül nem volt már ablak, amelyikben ne égtek volna gyertyák.
Kaczagva, édes mosolygásával a fénynek, ujjongva nevettek le a lángok az
éjszakába. Ezer esztendő keserüsége olvadt össze fényes derüjükbe...
Az utczákat valósággal járhatlanná tették az ünneplő közönség ezrei. Kivált a
szinház előtt volt az első nagy csoportosulás. A szinház előtt, ahonnét a kultura
szava szállt szét, csudás volt a ragyogás. Mintha az a sok poézis, amely szentté tette
azt a házat, összeolvadt volna fénybe, csillogásba. Az erkély fölött nagy
transzparentben égett az ezer év szimbóluma, a korona alatt egy 1000 szám. A nagy
ablakok behintve mécsekkel, amelyeknek pompáját csak intenzivebbekké tette a
Liszt-szobor mellett felállitott reflektor. A szinház előtt kezdődött az a hazafias
tüntetés, amely csak méltóságosabbá tette az ünnepséget. Minden összebeszélés
nélkül, hirtelen megzendült ezer meg ezer ajkon a magyar ember imádsága, a
szózat. S a csendes éjszakán, tündéri ragyogás közt lassan szálltak föl a magasztos
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hangok a levegőbe, himbálództak a város felett, aztán eltüntek a magasban. De azok
a hangok azért nem vesztek el. Oda találtak bizonyára, ahol meghallgatnak minden
imát, amely a szivből jő...
A városháztérnek volt a legpompásabb képe. A zöld guirlandokba font két
épülete a közigazgatásnak a fény büszkeségével tekintett egymásra. A tömérdek sok
ablakban gyertyák, háromszög alakban felállitott mécsek csillogtak a lent nyüzsgő
fekete embertömegre. A városháza kapuja mellett két gázcsillag égett. S fent a
toronyban, ahonnét hol veres, hol zöld görögtüz lángja omlott le s tette valósággal
romantikussá a képet, zenegve szólt a fanfárok muzsikája.
A középületek mögött azonban lépéssel sem maradtak el a magánházak. A
városház mellől kiindulva, rögtön szembeötlött a Steiner Ignácz házának izléses,
pazar fénye. Lefelé haladva a Várkerületen a sok ragyogás közepette a Soproni
Taka-rékpénztár és a Lenck-féle házról omló fény vált ki. Pompás volt a Magyar
Király szálloda és a Pannónia diszitése. Szemközt velük a Wiedemann-kávéház
izléses illuminácziója is kellemesen hatott. A magánházak közül feljegyeztük még a
Kossuth-utczában levő Lenck-ház, a Templom-utcza sarkán álló ház első emelete
(Schladerer bankigazgató lakása), a Rupprecht-féle ház erkélye (Keleti mérnök és
Bethlen biztositási titkár), a Nelky-féle ház erkélye, a Széchenyi-ház erkélye
(Szilvássy dr. lakása) sat. sat. fényét.
A tegnapelőtti illuminácziónak van azonban egy epizódja, a mely csak
hozzájárul ahhoz, hogy a soproni millenniumi ünnepségek emléke minél becsesebb
legyen. A kardos, attillás, kucsmás diákok , a kik óriási csoportokban hazafias dalok
éneklése mellett vonultak át az utczákon, s emelték szeretetreméltó magatartásukkal
az ünnepi hangulatot, odavonultak az Ottó főherczeg háza elé, a melynek ablakai
szintén usztak a fényben, s a melyről két nemzetiszin zászló lobogott. A diákok a
főherczeg háza előtt is elénekelték a Szózatot, a melynek hangjaira kinyilt a
főherczeg lakásának ablaka s Mária Jozefa főherczegasszony megjelent benne. A
közönség zugó éljennel fogadta a bájos főherczegnőt, a ki kedvesen mosolyogva
hajtotta meg magát többször az ovácziókra. A diákság a melyet kivált a főherczegi
háztól lobogó nemzetiszin zászló hozott eksztázisba, lelkes éljenek közt hagyta el a
szinház-teret.
Este kilencz órakor rengeteg néptömeg kiséretében járta be a lampiónokkal
ellátott katonazenekar az utczákat, a mik még éjfél felé is mozgalmas, élénk képet
nyujtottak.
Soproni Ujság 1896. május 12.
PRÓBAVILÁGITÁS A SZINHÁZBAN
Tudvalevőleg a soproni szinház szinpadáról, igen helyesen, kasszálták a
légszeszvilágitást, helyet engedvén a modern s főleg biztonsági szempontból fontos
villamvilágitásnak. E modern világitó szerszámot tegnap este próbálták ki meghivott
közönség előtt s mindjárt megmondhatjuk, hogy elég kielégitő sikerrel, amennyiben a
ma fehér-égő körték igen jól szuperálnak, kényelmesen, kis helyen kezelhetők s alulfelül, oldalt, elölről pompásan bevilágitják a szinpadot. Czélszerü és szép az
orchester villamos világitási berendezése is. Ellenben a szinesen világitó villamos
készüléket nem tartjuk sikerült münek, mert fényét csak egy bizonyos helyre, csak
egy bizonyos területre veti; már pedig ha például a hold méla fényét akarják a
szinpadi tájra vetni s az csak egy bizonyos ponton látszik az illuzio keltés eo ipso
kárba veszett. Talán ha felülről s nem oldalról müködik a gyönyörü szép szines
sugarakat közvetitő reflektor, a kivánt hatást ellehetne érni. Szóval a próbavilágitás,
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ezen szines, komplikáltabb része nem sikerült és hiányos az uj diszletekkel elérni
kivánt hatás is, mert az uj oldalfalak szépségét lerontja a szuffiták kopott, ócska
minémüsége. Általában véve azonban az ujitások igen helyénvaló dolgok s később
ha majd a gyakorlat a most mutatkozott hiányokat eltünteti, meglehetünk velük
elégedve. Addig is higyjük, hogy Rust ur, a maga is uj direktor más tekintetben rója le
azt a hálát, melylyel a közönségnek a sok ezer forintba került befektetésekért
tartozik.
„Sopron” 1899. szeptember 28.
AUER-ÉGŐK
A városi közgyülés már régen elhatározta, hogy a gázlámpákat Auer-féle
.égőkkel látják el s a gáztársulatot ilyen értelemben utasitotta. A társulat azonban a
kikötött időre nem készithette el s a város most megsürgette az ügyet olyanformán,
hogy augusztus hóra az uj égőknek el kell készülni.
„Sopron” 1900. június 16.
TÖBB VILÁGOSSÁGOT!
Ez a jelszavuk legujabban azoknak a nem irigylendő sorsú embereknek, kiket a
kötelesség a kora reggel való utazásra kényszerit. Míg mi a „puha párnák hullámos
redőin” gondatlan kényelemben szendergünk, addig ezek a szegény
istenteremtményei tapogatozva kénytelenek botorkálni a győri vasút pályaházához
vezető, hajnali párázatba burkolt utcán, minden pillanatban remegve, hogy valami
buzogány vagy efféle ütés éri őket a szurok feketeségü sötétségben. A lámpákat
ugyanis akkorra már mind leoltják és az utazókat arra utalják, hogy visszatérjenek az
üvegablakos mécseshez, a falusi hajnali misékre bandukoló urambátyámék meg
nénémasszonyék ez ősi tipusu rekvizitumához. Hát bizony ez nem ébreszthet valami
magas és nekünk hizelgő felfogást az idegenben, akit ilyen gyötrelmes
tapasztalatokra küldött ide a rossz végzete. Az egész sötét kétségbeeséssel a
Sz,échenyi- és szinh.áz-tér sarkán küzködik csak valami gyér, bágyadtan szétfolyó
világosság: a kaszinó fülkéjének bóbiskoló gázlángjai. S mintha annak a kis
világosságnak még sötétebb volna a háttere, melyen a morálfilozófus szomoruan
érdekes tüneteket figyelhetne meg.
Hisszük, hogy illetékes helyen megszivlelik a reggeli utasok kivánságát, kikkel
együtt mi is felkiáltunk: Több világosságot!
„Sopron”, 1902. november 25.
A VILLAMVILÁGITÁS ÜGYÉBEN
A villamos világitás a város sok magánlakásába be van már vezetve s
feladaítának, valamint a hozzáfüzött igényeknek a legutóbbi időkig éveken át
tisztességesen meg is felelt. Néh.ány hét óta azonban szinte tűrhetetlen jelenségek
mutatkoznak: este 6 óráig a legerősebb körték is csak gyenge, halvány sárga
világitást adnak s utóbb is az áram ereje annyira változó, hogy folytonos villanások,
fellobbanások és elsötétülések zavarják az embert s rontják az este dolgozópnak
szemét. Nem tudjuk, mi lehet e jelenségek oka, de valószinűleg lehet rajtuk segiteni s
igy ezt az intézőktől a közönség érdekében mielőbb el is várjuk.
„Sopron” 1902. december 12.
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A SOPRONI VILÁGITÁSI ÉS ERŐÁTVITELI RÉSZVÉNY-TÁRSULAT a
következő felhivást küldötte „T. c.” fogyasztó közönségének: „A »Sopron« és az
»Oedenburger Zeitung«-ban megjelent cikk következtében, mely a rossz elektromos
világítást tárgyalja, felkérjük a T. c. elektromos áramot fogyasztó közönséget, hogy
panaszait ne a soproni lapok szerkesztőségeibe, hanem nekünk, Flandorffer utca 12.
(telefonszám 39) — ha lehetséges — irásban jelentsék be, hogy az esetleges
hibákon segithessünk.” Mi teljesen átértjük a világitási és erőátviteli r. t. buzgalmát,
melylyel az esetleges bajok nyilvánossá tételének utját akarja vágni, de azt hisszük,
hogy a sajtó az egyedüli eszköze a publikumnak, mely a bajoknak leggyorsabb
korrektivumát megteremti, azért mi a magunk részéről kérjük a közönséget, hogy
közérdekü panaszaival továbbra is csak a sajtóhoz forduljon. H.ányszor volt rá eset,
hogy a magán reklamációkat a bajt megteremtők egyszerüen ad akta és azokat csak
a sajtó nyilvánossága keritette ismét felszinre. Minek a kacskaringós utat választani,
mikor, mint most a villamos társulat felhivásával is bebizonyitotta, a sajtó utjain
sokkal rövidebb és egyenesebb az ut és a sikere is biztosabb?
„Sopron”, 1902. december 14.
[Hat évvel később:]
PANASZ A VILLAMOS VILÁGITÁS ELLEN
Az utóbbi időben mind több panasz merül fel a soproni villamos világitás ellen.
Nem tudjuk, mi lehet az oka, de időnkint olyan homályossá válik a villamos világitás,
hogy szinte emlékeztet bennünket a petróleumlámpák korszakára. A város
közönsége elég drágán fizeti meg ezt a modern világitást, joga van tehát
megkövetelnie, hogy az kifogástalan legyen. […] Különösen az utóbbi napokban
annyi zavaró ingadozás volt észlelhető a villamos világitásban, hogy méltán kelthetett
zugolódást a közönség körében. Okvetlen meg kell vizsgálni, mi okozza a bajt és
segiteni kell rajta.
Soproni Napló, 1908. március 21.
AZ ERZSÉBET-KERT SÖTÉTSÉGE
Ismételten megrovás tárgyává tettük már, hogy az Erzsébet-kert kivilágitásáról a
városi hatóság nem gondoskodik s a sétáló közönség, de különösen a lőver lakók
részéről állandó panasz tárgya az a pokoli sötétség mely városunk e párját ritkitó
szép közkertjében uralkodik az esti órákban. Vagy talán szerelmes bakák és
szakácsnék pásztor órái részesülnek a hatóság részéről ily nagy figyelemben?
Az Erzsébet-kert nemcsak legkedveltebb sétahelye közönségünknek, de
egyuttal összeköti a Kossuth-utat, a Nándor-fasorral. A legtöbb lőver lakó az esti
órákban a villanyoson megy a déli vasuti vámházig s onnan az Erzsébet-kerten
keresztül törekszik a nyaralók felé. De mig a Kossuth-ut és a Nándor-fasor
pompásan meg van világitva, addig az Erzsébet-kert faóriásai alatt szinte egyiptomi
sötétség uralkodik. Hölgyek és gyermekek végig sem mernek ilyenkor menni rajta s
akárhány lőver lakó inkább lemond arról, hogy a Kossuth-ut végéig a villanyos
vasutat használja és a Deák-téren át gyalog teszi meg az utat csakhogy ne kelljen a
sötét Erzsébet-kerten átbotorkálnia. Egy-két lámpa segitene ezen a régi panaszon,
megvilágitani az Erzsébet-kert azon utját mely összeköti a Kossuth-utat a Nándorfasorral, városunk e két, nyáron át oly élénk forgalmi vonalait. Közbiztonsági és
koözerkölcsiségi tekintetek is sürgősen megkövetelik, hogy a hatóság segitsen a
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dolgon. Szükség van erre az egy-két lámpára mindig, de különösen most, midőn
elérkezett a lőverek évadja s a város lakosságának nagy része kiköltözik a
nyaralókba.
Ismételten felhivjuk azért a hatóság figyelmét ezen régi mulasztására és kérjük,
gondoskodjék annak az egy-két lámpásnak fölállitásáról, a melynek költségei szóba
is alig jöhetnek, mikor ily fontos köztekintetekről van szó. Ha a szépitő egyesület oly
dicséretes buzgalmat fejt ki, hogy a lőver utak legrejtettebb zugait is kivilágitsa, akkor
csak gondoskodhatik a város is leglátogatottabb, legkedveltebb közkertjének némi
szerény kivilágitásáról.
Soproni Napló 1908. május 8.

RÓZSAÜNNEP KÉT RÉSZLETBEN
Erre sem volt még példa a nyári mulatságok történetében. Nagy rózsaünnepet
rendeztek jótékony célra, a derék rendőrök segély alapjának gyarapitására. Szépnek
igérkezett az ünnep, a város fiatal leánykái készültek felvonulni virágos ruháikban,
hogy hódoljanak a virágok legszebbikének, a rózsakirálynőnek. Diszes trónust is
emeltek neki a kert legszebb pázsitján. Nagy volt a készülődés vasárnap délelótt az
Erzsébet-kertben, szép hölgyek szorgoskodtak a sátrak körül, hogy elrendezzék a
sok szépet és jót, melyet majd délután árulnak. De egyszerre csak közbeszólt a nyári
időben mindenek megrontója s délután félháromra, mikor zeneszóval kellett volna a
népnek az ünnepre kivonulnia, hatalmas zápor zudult alá. Olyan vigan esett és
annyira be volt borulva, hogy még gondolni sem lehetett arra, hogy aznap még meg
lehessen tartani a rózsaünnepet.
De egy óra mulva elállt az eső és ugy ahogy kitisztult. Nosza felvidultak a
kedélyek. a rezesbanda bejött a városba és hangos szóval hirdette mindenfelé, hogy
lesz mulatság az Erzsébet-kertben. Megindult azután a népáradat kifelé és öt, hat
órára már nagy tömeg hullámzott a kert árnyas fái alatt. Nép tehát már lett volna, de
a voltaképeni rózsaünnepet még sem lehetett megtartani, mert megázott a trónus,
nedves volt a pázsit, hol a leánykáknak táncolniok kellett volna. Meg a levegő is
lehült és megfáztak volna a kicsikék könnyü ruháikban. Hamarosan elhatározta tehát
a rendezőség, hogy másnap délután tartja meg a rózsaünnepet. De azért tegnap
megvolt a népünnep. Nagy közönség volt kinn késő estig és mindenki megtalálta a
maga szórakozását. Egész délután és este a cigányokkal felváltva játszott a 76.
gyalogezred fél zenekara, mely igazán kitett magáért. Igen szorgalmasan játszott és
magyar számok is nagy számmal voltak műsorában. A sátrakat valósággal
megostromolta a közönség. A szerencsesátorból csakhamar mindent elnyertek és
szépen fogyott a sütemény is meg a többi ennivaló. A vendéglő szorongásig tele volt,
alig lehetett helyet kapni. Sokan kénytelenek voltak átmenni a déli vasutra vacsorára.
A kert alsó részében volt az igazi népmulatság, ott a hadastyánok zenekara játszott a
boros pavillon előtt és a csuszólejtő szerzett nagy mulatságot a rajta utazgató
ifjuságnak. Amikor besötétedett, kigyult a sok villamos ivlámpa, ragyogó fényt boritva
a kertre, melynek egyik sarkában mozgófényképek gyönyörködtették a közönséget.
Igy tehát a rossz idő ellenére is szépen sikerült a mulatság első része, melynek
ma délután van a folytatása. Sőt még jótékony hatása is volt a tegnapi esőnek, mert
az ünnep ilyetén megszakitásával kétszer jut bevételhez és igy nagyobb
jövedelemhez a rendőrlegénység segitő alapja.
Soproni Napló 1908. július 7.

44

NEM VAGYUNK MEGELÉGEDVE A DEÁKTÉRI KORZÓ VILÁGITÁSÁVAL
—Panasz.—
Valahol csak szóvá kell tenni. Beszélni kell róla, hogy mások is hallják, azok,
akiket illet. Hogy ide figyeljenek és belássák, hogy igaza van annak, aki panaszkodik.
Arról van szó, hogy a deáktéri korzó az esti órákban csak a vakoknak jó. És azoknak,
akiknek a sötétben más céljaik is vannak a sétáláson kivül.
Az ötszáz méter hosszu korzón, ha nagyon gondosan megszámolja az ember,
talál összesen négy, azaz négy darab enyhe fényü gázlámpát, amelyek, ha nagyon
megerőltetik magukat sem adnak annyi fényt, hogy négy, öt méteren tul
megismerhessem a hitelezőmet. Én nem tudom, de más városban az a szokás, hogy
ahol a legtöbb ember megfordul, azt a helyet világitják meg a legjobban. Ami magától
értetődik.
Tessék végigmenni a győri vagy a szombathelyi korzón, ahol az enyhe tavaszi
estéken fél tizig, tizig sétál az uri közönség nappali világitás mellett. A korzó
lámpáinak nappali világitása mellett. Fiatal lányok a mamáikkal, fiatalemberek az
irodák fülledt levegői után és családapák, idős urak kellemes vacsorázás után,
kényelmesen szivarra gyujtva mennek le a nagyvárosias korzóra. Szórakozni, üdülni,
friss levegőt szivni. Tiz percre, félórára. Utána álomtalanul, pihenve alusszák át az
éjszakát. Vacsora után a szervezetük valósággal megkivánja a sétát, amely a
kellemesen kivilágitott utcán élvezet.
A soproni deáktéri korzóról este hét óra után amár ijedten cipeli haza a mama a
tizenhat éves leányát, mert olyan botrányos sötét van, hogy a kislányba mindig
belebotlanak a sötétből előbukkanó fiatalemberek. A papák ki se mennek, mert csak
mérgelődnének.
Nyolc órakor a deáktéri korzó olyan vigasztalanul sötét és üres mint, mint...
nincs is hamar a kéznél egy jó hasonlat. A rendőr is ásit unalmában a posztján. Csak
néha szalad át egy kintrekedt kutya a parkon. Ez az egész élet.
És ez nem tulzás. Ez igy van. Sopronban nincs korzó. Délután amig a nap le
nem nyugszik, tömegesen és gyorsan kiszaladgálják magukat az emberek, utána
megint visszabujnak a levegőtlen szobákba.
Az esti korzózók nevében ezennel panaszt teszünk a nagyközönség előtt.
Tessék ugy kivilágitani a soproni korzót, mint más valamire való városban, hogy
oda az idegenek is eltaláljanak. Akik nem akarnak még este kilenc órakor az ágyba
bujni, mint a jó gyerekek, hanem sétálni szeretnének. És embereket látni is
szeretnének, nemcsak mindig a rendőrt.
Tessék elhinni, nincs vidéki város, amelyik este 9 óra után szomorubb és
üresebb volna, mint Sopron. Legalább a korzóját világitsák hát ki.
H. L.
Soproni Hirlap 1930. április 5.

ERKÖLCS
VILÁGNÉZETI TÁMADÁS EGY AKTON KERESZTÜL
Az egyik magyar ujság tegnapi számában Molnár József irótársam vihart
kezdeményez egy akt körül, melyet Horváth József a kiváló soproni művész festett
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vászonra és amelyet a Képzőművészeti Kör vasárnap zárult kiállitásán mutatott be a
nagyközönségnek. Azt irja többek között: — „Ennek a kiállitásnak sajtóbemutatój.án
történt, hogy egy ur Horváth Józsefnek a fürdőzést végző nő aktját kifogásolta. A
kifogások abból indultak ki, hogy a képet a bejárattal szemben eső és a festő
tehetségét vitatlanul megillető főhelyre állitották ki. A festő számára, ha szándékai
tiszták, nincsen világbéli dolog, ami illetlen lenne (Igy! Szerk.4) Erre a szemtpontalan
és igazságtalan kritikára tehát Horváth válaszként leszedte összes képeit és el is
viszi a kiállitásról, ha néhány kiállitásra bátor festőtársa nem áll pártjára a kifogásoló
kritikával szemben.”
Akit a cikkiró a cikkben meg nem nevez, de a történtekért felelősségre von, én
voltam. Mindazonáltal nem válaszolnék a cikkre, ha a tényre vonatkozó állitásai
fednék a valóságot, továbbá ha a cikk tendenciája nem jelentene olyan világnézeti
propagandát, melynek én éppen az ellenkezőjét vallom és hirdetem a magam
életmegnyilvánulásának minden mozzanatában.
A cikk ténybeli tévedése ott van, hogy a kiállitók „bátrabbjai” felfogásban
szemben álltak volna velem akkor, midőn azt állitottam, hogy Horváth József
szóbanforgó művét nem illeti meg a főhely. Ágoston Ernőtől kezdve Mühl Gusztávig
kijelentették, hogy a festmény csupán méretei és nem tárgya miatt került a főhelyre s
midőn az utóbbit észrevették, a képet azonnal átcserélték Horváth egy másik
képével. Az igaz, hogy ezen csere miatt Horváth ki akart vonulni a kiállitásból s hogy
ezt mégsem tette meg, az nem az ő köri fegyelmezettségén, de a rendezőség
tagjainak hajlékonyságán mult, akik egy ujabb cserével a kör belső életének
nyugalmát akarták megmenteni attól a nyilvánosságtól, melyet most Molnár József
avatatlan prókátorként a nyakára zuditott.
A festményről egyébként most is változatlanul az a véleményem, ami korábban:
technikai kidolgozottságában kitünő, esztétikai értékében nulla, az élethez való
kapcsolatában pedig hamis.
Nem veszi észre Molnár József, hogy amikor a vélemény- és
gondolatszabadság guzsbakötése miatt ágál, komikus helyzetet teremt a maga
számára. Szabadságot követel és a betük terrorjával támad rám azért, mert bátor
voltam elmondani a magam véleményét ott, ahova engem egy tekintélyes testület
azért hivott, hogy tapasztalataimról egy város és egy vármegye közönsége előtt
számoljak be. Az utóbbi ellenére aggodalmaimat csupán néhány „szakmabeli” ember
előtt tártam fel s ime — máris ütnek érte s ugy állitanak be, mint aki nagyot vétettem
a gondolat- — s mit tudom én még miféle — szabadság ellen.
Kérdem tisztelettel, visszakanyarodtunk néhány évtizedet, amikor csak a
baloldalnak lehetett véleménye? Amikor mi minden, akik magunkban hordoztunk egy
haslövést, vagy elvesztettük mindkét szemünk világát és nem ehettünk eleget még
kukoricamorzsából sem, a guny tárgyai voltunk, mert nem akartuk hagyni a magyar
rögöket. Ide kanyarodtunk volna vissza!?
Azt mondja Molnár József:
„A festő számára, ha szándékai tiszták, nincsen világbéli dolog, ami illetlen
lenne.”
Ez az állitás éppen annyira komolytalan, mint nagyképü. Komolytalan, mert a
szándék tisztaságát eredetében ellenőrizni nem lehet, nagyképü, mert nincs az a
keret, melybe bele ne lehetne magyarázni. Nem beszél azonban a „testbe formált
szándék” hatásáról, mely a jelen esetben nem lehet technikai műremek annak
ellenére, hogy egyesek szemében ment a jóizléstől.
4

Horváth Miklós, aki egyben a cikk írója is.
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Nem vallana Molnár József írására szóbanforgó cikke, ha az irója nem adna
benne oktatást a „kis emberek” öröméről. Azt mondja ezen a téren többek között:
„—A fürdést nem rakott fayence-kádban végzik, kényelmesen és élvezettel,
hanem egy nagyobb fajta lavorból, a tisztálkodó sz.ándék hangsulyoz.ásával.
Horváth alakjai tevékeny, elfoglalt emberek, nyomoruságban és lemondások árán
élők.”
Ejnye, ejnye! No tessék! Hol látott Molnár József éppen ezen nagyon rendes
emberek között két nőt egymás előtt pőrére vetkőzve mosakodni? Csodálatos, hogy
egyeseket, akik a kisemberek igen gyakran eszményi szinten mozgó világát
megrajzolják, hova ragadja a képzeletük! A kisemberek asszonyaiban — hála Isten
— több a szemérem annál, hogysem egymás előtt „pucérra” vetkőzzenek. Róluk
ekkora ferdeséget még Móricz Zsigmond sem mer állitani.
Ezért emlitettem, hogy a szóbanforgó festmény az élethez való kapcsolatában
hamis.
Ami Molnár József világnézeti fájdalmait illeti, még csak részvéttel sem lehetek
vele szemben. Minden tárgyilagos ember látja, hova vitt bennünk a tulhajtott
gondolatszabadság és a sajtó egy részének szemérmetlen tobzódását figyelve, még
a hivatásbeliek is felsóhajtanak: hogyan lehet ezt megengedni?
Tul mindezeken és tul annak a hangoztatásán, hogy Horváth József ragyogó
művészetéhez kétség nem fér, tudni illene Molnár Józsefnek, hogy a mi világnézeti
felfogásunk — melyet — felhasználva egy jelentéktelen ügyet — megtámadott —
erőteljesebb és bátrabb annál, hogysem akár leterrorizálni, akár egy kézlegyintéssel
félretolni lehetne. Ma már attól sem félünk, hogy maradisággal vádodldnak
bennünket, mert jól tudjuk, hogy miénk a jövő. eg biztositja ezt, mely a maga
gondolat-tisztaságában fegyelmezetten és hősiesen tör az egyetemesen tisztultabb
felfogás, a nemzet nagy álmainak megvalósulása felé.
Horváth Miklós.
Soproni Hirlap 1935. november 6.
A SZENT IMRE-KISCSERKÉSZEK MÁRIA-BARLANGOT LÉTESITENEK A
BÁNFALVI KŐFEJTŐNÉL
A Soproni Hirlapban hetekkel ezelőtt cikk jelent meg „Sopron ismeretlen
rajongója” aláirással, aki több értékes gondolat között azt javasolta, hogy valamelyik
elhagyott kőfejtőben lourdesi-barlangot kellene kiképezni. A cikkiró később a bánfalvi
kőfejtőt jelölte meg, melynek oldalánál kellene létesiteni egy ilyen barlangot.
A szép elgondolás tudomására jutott a 382-es Szent Imre-kiscserkészek
parancsnokának, Gereben Vilmosnak és tanitótársának, Mihalovits Jánosnak, akik
magukévá tették a tervet és elhatározták, hogy a kiscserkészek felhasználásával
megépitenek a bánfalvi kőfejtő oldalában egy kis Mária-barlangot, melybe a Máriaképet Mihalovits tanitó maga festi meg. A Soproni Hirlap felkérésére Radics József
épitési vállalkozó készséggel vállalta, hogy gondoskodik a barlang kiképzésének
biztonságáról. A barlang béleléséhez szükséges követ a várostól kérik és ebből a
barlang fölé nagyobb kőkeresztet is állitanak. A Mária-kép előtt mécsest helyeznek
el, melynek világitásáról a kiscserkészek gondoskodnak a jövőben is. A bánfalvi
Mária-barlang kiképzésében egyéni megoldásu és formájában lehetőleg magyaros
vonatkozásu lesz belül is, ami a Mária-kép festésében is kifejezést fog keresni.
Egészben meghitt imahely lesz ez a kis barlang, ahol az arra járók mindnyájunk
Mindenhatójához fohászkodhatnak. s ha a Mária-barlang elkészül, talán az
öngyilkosjelölteket is meg fogja állitani végzetes utjukban.
Soproni Hirlap 1936. május 17.

47

FARSANG
TÉLI TIZPARANCSOLAT
Az egészségügyi lapok közlik, hogy egy angol orvos az év hideg idejére a
következő téli tizparancsolatot állitotta össze:
1. Éhgyomorral reggel ki ne lépj az utcára.
2. Ha meleg italt ittál, ne menj hideg levegőre.
3. Melledet és hátadat jó melegen tartsd.
4. Hideg levegőben az orrodon át végy lélekzetet.
5. A hátaddal se hideg falhoz, se meleg kályh.ához ne támaszkodjál.
6. Vasuti kocsiban az ablak mellett ne ülj.
7. Hideg, szabad helyen mozdulatlanul ne állj.
8. Télen az utcán ne beszélgess.
9. Fürödj meg mindennap és lehetőleg kora reggel, hogy bőröd friss legyen.
10. Mielőtt lefeküdnél, melengesd meg a lábadat.
„Sopron”, 1902. október 10.
KERETES HIRDETÉS
Gummi óvszerek, valamint halhólyagok legjobb párisi minőségben
tuczatja —.75, 1.—, 1.50, 2.—, 3.— forint.
Erreth János droguistánál
Sopron, Várkerület 59. sz.
Soproni Napló, 1904. január 1.
FARSANG
A holnapi nappal megkezdődik az idei farsang, a mulatni szerető fiatalok kedves
ideje. Az idén kissé rövidebbre van szabva, csupán 42 napból áll, mégis elég arra,
hogy sok szórakozást nyujtson a táncz kedvelőinek. […] A lányos házaknál már
nagyban folynak az előkészületek a farsangra. A mamák buzgón lapozgatják
leányaikkal a legujabb divatlapokat és hosszas tanácskozásokat folytatnak a
varrónőkkel, hogy a báli ruha a lehető legszebb legyen. […] [A farsang]
legérdekesebb és legvonzóbb mulatsága mindenesetre a kaszinó álarczos bálja lesz.
Ezt február elsején tartják meg a kaszinó összes termeiben. A hölgyek jelmezben és
álarczczal jelennek meg és a főlépcsőn jutnak be a kisterembe, hol agnoszkálva5
lesznek a végből, hogy hivatlan vendég be ne mehessen. A férfiak álarcz nélkül
frakkban, lehetőleg fehér mellényben jelennek meg és az éttermen át mehetnek a
nagyterembe, hol az álarczos hölgyekkel találkoznak. Éjfélig valószinüleg
nőválaszszal folyik a táncz, a mit mindenesetre örömmel fogadnak a lányok.
Ez érdekesnek igérkező mulatságon kívül lesz még sok más bál, minden hétre
jut kettő-három. […]
Soproni Napló, 1904. január 6.

5

Meg lesz állapítva a személyazonosságuk. A szót ma a halottak azonosítására alkalmazzák.
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A DOMINO-BÁL
A kaszinó-egyesületnek hétfőn megtartott domino tánczestélye a várakozáson
felül sikerült. Többen jöttek el ugyanis, mint a mennyire előre számitottak, de mégis
kevesen ahhoz, hogy az álarczos bálok nagy kavarodása s ártatlan csintalanságai
jobban helyet foglalhattak volna.
A hölgyek a főlépcsőn mehettek fel a kisterembe. A bejárótól a lépcsőig csak
gyengén volt világitva az előcsarnok, hogy az álarczos hölgyeket ne láthassák
annyira a kiváncsi szemek. A férfiak az emeleti étteremben gyülekeztek. A
nagyterem karzata és páholyai ezalatt megteltek hölgyekkel, kik nem akarván
dominoban s álarczban megjelenni, innen gyönyörködtek a színes képben s várták,
hogy a leálczázás után lehivják őket is tánczra. 10 órakor volt a bevonulás a nagy
terembe, persze nagy érdeklődés közt. A katonazene hangjaira megkezdődött
azután a séta, táncz s a tréfás évelődés a csinos maszkokkal, kezdetben kissé
feszesen. Az első négyesre, melyet 24 pár tánczolt, a hölgyek választottak tánczost.
Ezután, ugy 11 óra után megtörtént a leálczázás, s a hölgyek rendes báli ruhában
lejtették tovább a tánczot, persze most már megszaporodván a karzatról lejövőkkel,
ugy hogy a 2-ik négyest már 36 pár tánczolta. A mulatságon a legvigabb hangulat
uralkodott, csak általános volt a panasz, hogy egyetlen gyakorlatban levő magyar
tánczunkra a csárdásra, nagyon későn került sor. A rendezőség mindegyik
dominoban megjelent hölgyet egy álarczba helyezett virágcsokorral lepett meg,
melyről kis táska lógott le, benne a tánczrenddel.
A jelenvolt hölgyek közül csak azok neveit közöljük, kik a bál jellegéhez képest
dominoban és álarczban jelentek meg6.
Soproni Napló, 1904. február 4.
MAGÁN-TÁNCZOKTATÁS
F. évi október hó 2-án a Szent-György-utcában 6. sz. a. Tóth táncztanitónő
megkezdi a magánoktatást. Tanulók felvétele naponta du. u. 4—7 óráig a lakásban:
Szinház-utcza 23. sz.
„Sopron” 1904. szeptember 18. és 23.
TÁNCZ-OKTATÁS
Alulirott bátorkodik a nagyérdemü közönségnek legmélyebb tisztelettel
tudomására hozni, hogy több éven át fennálló táncz-tanfolyamát a legdivóbb
tánczoknak a kaszinó-épület kistermében kedden 1904. október hó 4-én,
megnyitandja. A beiratás ezen tanfolyamra a Várkerületen levő 32. számu h.ázban
fog eszközöltetni. A nagyérdemü közönség bizalmára támaszkodva, kéri, hogy a
folyó évi tanfolyamát kegyes pártfogásba venni sziveskedjék.
Mély tisztelettel:
Schneider Lajos, okl. táncztanitó
„Sopron” 1904. szeptember 25. és október 2.7

6

24 név következik, megjelölve, ki volt rózsaszínű, fehér, kék vagy fekete dominóban. Akad közöttük
özvegy, több feleség és néhányan Kismartonból.
7
A Käsz-féle tánciskoláról a november 16-i számban írnak. A Pannóniában tartott tanfolyamot
„szombaton” záró koszorúcskán 30 pár táncolta a négyeseket.
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A TURISTÁK BÁLJA
Alig négy éve, hogy a Dunántuli Turista-Egyesület fennáll s máris elmondhatni
róla, hogy legnépszerübb egyesületünkké küzdötte föl magát. Kétségtelenül kiviláglik
ebből, hogy a turista-egyesületre szükség volt. Minden ember lelkében ott szunnyad
a vágy, ki-kiszállni a szabad természet ölébe, gyönyörködni a vidék szépségében, a
természet szines pompájában, s megszabadulni az életküzdelmekkel járó terhes
gondoktól, hacsak egy-egy kirándulás, vagy mulatság rövid tartamára is. E vágy
kielégitésére irányuló törekvés vezeti a Dunántuli Turista-Egyletet, mely négy rövid
év alatt akkora munkát végzett, hogy müködésének hatása máris érezhető. A
közönség bizalommal vesz részt az egyesület minden vállalkozásában, mert eleve
meg van győződve arról, hogy az egylet derék elnöke Hatvan Ferenc és buzgó
munkatársai csak a nagyközönség érdekeit tartják szem előtt és az egyesület
tevékenységének minden megnyilvánulása a köznek, nem pedig egyeseknek vagy
osztályoknak szól.
A D. T. E. szombaton tartott báljának is sikerülnie kellett tehát és az általános
nézet az, hogy fényesen sikerült is.
Az egyesület, mely két év előtt a Pannoniában rendezte farsangi mulatságát,
ezuttal már a Kaszinó összes termeit lefoglalta báli céljaira. A nagytermet Steiner
Rezső festőművészünk képe diszitette, melyet taval a lépcsőházban helyeztek el; a
kép ezuttal teljes szépségében érvényesült. A teremnek ezenkivül turistaszerszámok, fenyőguirlandok és fenyőfák adták meg a turista-jelleget. A kisteremben
a Fraknó várát és festői vidékét, a soproniak kedvelt kiránduló helyét, ábrázoló szép
festményt alkalmazták diszül. Ebben a teremben is a fenyő keltette föl a bál
közönségében a szabad természet illuzióját.
Fél kilenc óra volt, mikor a kisteremben gyülekezett jelmezes turista hölgyek és
urak Hatvan Ferenc elnök és neje vezetésével a nagyterembe bevonultak. A
katonazenekar a Rákóczi indulóval fogadta a bevonulókat, akik a nagytermet
körbejárva, oldaltálltak, hogy a turista-négyest járó pároknak a zsufolásig telt
teremben helyet engedjenek. Trittremmel Oszkár táncmester vezényszavára fölállt a
28 pár és az alpesi dalokból egybeállitott csinos zenére eljárta a négyest, a mely
minden szemlélő tetszését megnyerte.
Ez volt az est fénypontja. [...] Csak ezután vette kezdetét a hivatalos táncrend, a
melylyel a táncolók serege csak a hajnali órákban végzett. A négyeseket három
oszlopban 134 pár járta, ami fogalmat nyujthat a bál látogatottságáról.
A bál közönsége soraiban ott láttuk Baán Endre dr. főispánt, az egyesület
diszelnökét, Hajas Antal alispánt, Töpler Kálmán dr. polgármestert, Krétschy Sándor
helyettes polgármestert, Pfuhl Ágost pénzügyigazgatót, Szalay Bálint számtanácsost,
Schwaab Alfréd honvéd ezredest, Wozáry László honvéd őrnagyot, Horák Hugó
tüzérőrnagyot s a tisztikar számos tagját részben katonai egyenruhában, részben
sport-öltönyben.
A turisták táncmulatságáról különben is mintha számüzve lett volna a frakk; e
feszes öltönydarabból alig lehetett egyet-kettőt látni. Az uralkodó jelmez a turista- és
sportöltönyök, meg a nyári ruhák voltak. Ez az ujitás, mely már magában véve is
rendkivül kényelmessé tette a mulatságban való részvételt, hatalmas visszhangot
keltett a közönségben, mely azt hisszük a jövőben aligha fog többé letérni az
egyszerüség megkezdett utjáról. Odaát Ausztriában a turisták már rég
meghonositották ezt a szokást. Turistáink bécsujhelyi vendégei otthonosan érezték is
magukat. Ők is mind turista-öltönyben jelentek meg. Legjellegzetesebb volt köztük
Heigl Ede, az ismert fiatal hegymászó, aki a falusi polgármester gunyáját öltötte
erőtől duzzadó alakjára. A főispán figyelmét is magára vonta.
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Kedélyes, bár nálunk még kevésbbé ismert szerepet töltött be Raul soproni
magánzó neje. A szellemes urinő tiroli gombaszedő asszonynak öltözködve járt-kelt
a vendégek között, havasi gyopárral és gomba alaku süteménnyel kinálgatva
ismerőseit.
Szünóra alatt tombola volt; a számokat rejtő kis tekercseket bájos árusitónőik
rövid fél óra alatt mind eladták, ugy hogy a később jelentkező vevők már nem is
kaphattak.
Szünóra előtt hangversenyzett a Szabó Antal vezetése alatt álló kedélyes
kvartett az étteremnek felső szegletében, hol a nyugalmas helyet keresők a
Kummert-féle jó bor élvezése közben mulattak a zenés négyes oü gyes játékán.
Ugyanitt énekelt a Dalfüzér egy kisebb férfikara is, fokozva a jelenvoltak széles
jókedvét.
A zenéről szólva, elismeréssel kell megemlékeznünk a katonazenekarról, mely
Grossauer karmester vezetése alatt kitünően megállta a helyét, és a Sárközi-féle
nemzeti zenekarról, mely igen szépen és szorgalmasan játszott.
Igen meg volt elégedve a közönség a vendéglői konyhával és kiszolgálással is,
a mi Jakab Zsigmond vendéglősünk dicsérete.
A szünóra után a nem-táncolók lassanként levonultak a kávéházi helyiségekbe,
hol még az éjfél utáni órákban is el volt lepve minden hely.
A turisták táncmulatsága tehát minden izében magánviselte a siker jellegét és a
résztvevők kétségkivül sokáig meg fogják őrizni e mulatság kellemes emlékét. Ezt
különben a hölgyekre nézve igen megkönnyiti a szép női táncrend is, melyet Jekel
Konrád jónevü kereskedőnk szállitott s a mely Deffregger-féle képekkel diszitett
fatörzsmetszetből állott, hátlapján viselve a Muck-messzelátó kicsinyitett képét viselő
táncrendet.
Hogy Steiner Károly mükertészünk a lépcsőház és Teicher Károly kárpitosunk
az összes helyiségek diszitésével kitettek magukért, ezzel nem mondunk ujságot.
Az utolsó elismerő szó az egyesület vigalmi bizottságának ama tagjait illeti, akik
a mulatság rendezésének munkájából az oroszlán-részt vállalták magukra és
teljesitették is nagy buzgalommal, sok leleménnyel és kitartással.
Soproni Napló 1907. január 17.
KÖZLEMÉNY
Käsz Mihály táncintézetében október 6-án kezdődnek diákok, kereskedők,
tisztviselők és iparosok részére a tánctanfolyamok. Beiratások szept. hó 22-től
kezdve naponta d. u. 4—6 óráig a Kath. Kör disztermében (Uj-utca 28. sz. feljárat az
udvarban.)
Soproni Hirlap 1919. szeptember 19.
HIRDETÉS
Brunner Dóra f. évi szeptember 1-től megkezdi torna- és tánctanfolyamait.
Vivótanfolyamot is nyit ugyancsak fiuk és felnőtt férfiak részére is külön, a női vivóktól
elkülönitve. A vivótanfolyam vezetésére Slotzer tanárt sikerült megnyerni a Rákóczi
intézetből. Tisztviselőnőknek esti tornatanfolyam is nyilik havi 3 pengőért. Jelentkezni
lehet minden hétfőn és csütörtökön délelőtt 11—12-ig Templom ucca 18. sz. alatt,
bármikor pedig Madách ucca 26. sz. alatt.
Sopronvármegye 1931. szeptember 1.
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HÉTKÖZNAPOK

SOPRONI CSODA
Érdekes hir járta be szombaton a várost. Megesett az, a mit Sopronban ember
emlékezet óta nem tapasztalhattak még ama hires és ismeretes mindenre emlékező
„legöregebb emberek” se. Három toronyóra egyszerre ütötte a délelőtti 11 órát. A
három történeti nevezetességüvé vált torony megérdemli, hogy átadjuk őket az
örökkévalóságnak, ime itt vannak: a város torony, a bencések Szent-György utcai
templomának tornya és az evang. templom tornya. A hirt telefon és táviró vitte szét a
város, az ország és a világ minden részébe. A millenáris kiállitáson szintén lesz
nyoma az esetnek.
Soproni Hirlap, 1895. február 7.
TILOS A KIAGGATÁS
Dr. Nessel Károly rendőrfőkapitány, támaszkodva a városi szabályrendeletekre,
felszólittatta azokat a Várkerületi kereskedőket, a kiknél még szokásos az ajtófélfára
való kiaggatás, hogy erről a falusi szokásról tegyenek le. A rendőrfőkapitány
felszólitása a legvadabb hosszu arczokat teremtette meg; sőt akadtak olyanok is, a
kik azt hitték, hogy a főkapitány elfeledi vasárnapra, a mit csütörtökön rendelt és
tegnap ujból kiaggatták a kötényeket, szoknyákat meg paplanokat. Erre azután
megjött ma a felszólitás, a mely után biztosak lehetünk felőle, hogy többé hasonló
falusi kirakat nem éktelenkedik a Várkerületen.
Soproni Ujság, 1896. február 18., kedd.
A FÖVÉNYVEREM lépcsőire az arra lakók régóta kérnek már oldalrácsokat.
Galambszivü anyák könyezve bocsátották utra a gyermekeiket, ha ezen a fatális
lépcsőn kellett lehaladniok s a pálinkamérések mind tönkrementek a közelében, mert
a legviharedzettebb korhely sem merte a Fövényverem lépcsőin leinni magát. A
pénzügyi bizottság meg is szavazta volna tegnapi ülésén ezt az oldalrácsot, de a
tervek nem tetszettek neki. Visszaadták hát a mérnöki hivatalnak, készitsen gyorsan
ujakat, hogy a Fövényverem lépcsőin korlátba is fogódhassék az ember.
Soproni Ujság, 1896. április 18.
A DIORÁMA
Minden nap uj meg uj meglepetést hoz a látogatóknak. Tegnap a Garda tó
környéke és Dél-Tirol (Merán, Roveredó stb.) vonult el szebbnél-szebb felvételekben.
A természet eme gyönyörü paradicsomát ábrázoló képek oly megkapóak
nagyszerüségükben, hogy igazán örökké sajnálhatja mulasztását az, a ki meg nem
nézte. Ma John Bull országa, Anglia van müsoron. Ezuttal felemlitendőnek tartjuk azt,
hogy a dioráma egész nap kitünően van kivilágitva s balhiedelem, hogy este szebb.
Jól tenné tehát a közönség, ha kényelmi szempontból a korai délutáni órákban
látogatna el, mert ezen fent emlitett balhiedelem folytán este szorongásig megtelnek
a diorámát körbefogó székek és a csendes elmerülést a nagyobb forgalom zavarja.
„Sopron”, 1902. április 16.
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SAKKOZÓK A PROMENÁDON
Pár nap óta különös megfigyelést tett egyik munkatársunk a Széchenyisétatéren. Egy-egy padot sürüen vesznek körül a magasabb iskolába járó diákok és
mint mikor őszszel tengerentulra indulnak a fecskék, élénk társalgással csipognak
egymás között. Munkatársunk, aki nem tagadjuk, hogy a kiváncsi fajtából való (azért
riporter az istenadta! — Szedő gyerek.) lassu léptekkel közelitette meg a pezsgő
sokadalmat, mert valami haŭte — és „hót” — szezonbeli különlegesség illata ütötte
meg a szimatokban trenirozott orrát. És csakugyan nem mindennapi dolgot
tapasztalt. Meglepetése alapos magasságra szökött. Azt hitte tudniillik, hogy a
kaszinó költözködött ki a promenád lombkoronái alá, ami nem is éppen rossz ötlet
lett volna, mert a magányt szerető magunkfajta embernek igen jól esik az elhagyott
helyeken való járás, plane, ha nem kell messze menni érte. Ha már pdig a kaszinó
költözködnék ki a promenádra, a promenád elhagyott volna és üres, merthogy most
a kaszinó az; — a promenád imbolyogva keveredve nyüzsgő kiálhatatlan társasága
pedig a kaszinóba falaztatnék be — őszig. Hogy ez a kis csere — eszmecsere hogy
fogant meg? Hát úgy, hogy munkatársunknak egy sakktáblára esett a tekintete. De
nem is egyre, hanem háromra... négyre... Egész arabs kávéház! Közbül, szélről,
oldalról pedig felgyürkőzött karok támogatták a redős homlokokat. Sakkoztak sokan,
kitartással, késő délutánig... Senki se tagadhatja, hogy érdekes szórakozás a sakk.
De nem nyárára való időtöltés. Főleg pedig nem való a város közepében elterülő
sétahelyre. Ha a fiatalság olyan lelkes barátja ennek az arabs találmánynak, hát
bizony gondoskodhatnék más helyről. Teszem azt valami árnyas erdei domboldalon
üthetné fel a sakk-koloniát.... Itt a város közepében — szabad ég alatt — a sakkpártik szokatlan jelenség, mely zavarólag hat és az idegen, akinek a vasutról jövet
éppen a Széchenyi-téren vezet át az utja, igen furcsának találná ezt a soproni
speczialitást. Azért hát csak hátrább — a sakktáblákkal!
„Sopron” 1902. július 17.
AZ ELCSÚFITOTT TEMPLOMTORONY
Ha az ember az állami főreáliskola felől jövet, befordul a Fegyvertár-utcába, hát
egyenesen az Orsolyiták csinos góthikus temploma ötlik szembe, kellemes, kibékitő
nyugalmával. Azaz… csak azelőtt volt igy, mert ma már valami szentségtörő
barbarizmus kivetkőztette teljesen harmonikus szépségéből és bántó kirivással
mered ma már ég felé karcsu tornya. Egy nagy jótevő áldozatkészségéből a
templomon
elhelyezett
szobrok,
melyek
azelőtt
szerencsés,
sötétebb
árnyékolásukkal váltak el a háttértől és a részletek elnyomása nélkül domborodtak ki
plasztikus elevenségükkel, ma értéktelen gypszszobrok szinvonalára sülyedtek a
közönséges mész bántó fehérséggé nivelláló ereje alatt. Hogy ki követte el ezt a
barbár munkát? Szeretnénk tudni. Épitész nem lehetett. Nem merjük hinni, hogy a
világ bármely egyeteme is oklevelet adjon olyan épitésznek, aki annyira csekély
izlést és szépészeti érzéket vall a magáénak, hogy ilyen fusermunkáért a
szerzőséget elvállalhatja. Legföljebb az a lehetőség marad meg, hogy müveletlen
érzékü, parlagi izlésü, egyszerű kőművesre bizták a tatarozás styljének, módjának
megválasztását. […] Szegény Handler Nándor néhai való jó soproni épitész: ki tudja
hányszor fordult meg a sirjában a barbár merénylet óta? Ha tudta volna mi lesz az
alkotásával, dehogy fáradott volna vele egy percig is. […]
„Sopron”, 1902. július 23.
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HIRDETÉS
Lakás és teljes ellátás kerestetik 10 éves tanuló fiu részére soproni magyar
családnál. Szives ajánlatok „Körjegyzőség Nagynémetszentmihály Vasmegye” czim
alatt kéretnek.
„Sopron”, 1902. augusztus 1.
EGY SAROK-LÉPCSŐRŐL
Az Éles-szög 1. sz. háznak a Kossuth-út torkába leső sarkán boltajtót törtek. Ez
magában véve nem megrovandó dolog, sőt dicséri a ház gazdájának praktikus és
kalkuláló eszejárását, mert hogy ugy gondolkozott, hogy mégis csak több bér üti a
markát, ha boltot csinál az eleddig földszinti lakószobából. Hát erre mi is azt
mondjuk, hogy bölcsen cselekedett. Adja bérbe minél nagyobb summáért és élvezze
az árendát szives és jó egészséggel. De valami szavunk mégis csak van ahhoz a
bolt-nyitáshoz. Magas lévén a bolttá alakitandó szoba fundamentuma, hát lépcsőt
ragasztottak hozzá az utcáról. Ez is rendén való volna. Hanem az a dolog csattanója,
hogy hogyan történt ez a reperáció. Meggondolatlanul és veszélyesen könnyelmüen.
Ugy tudniillik, hogy egy valóságos nyaktörő gillotint állitottak oda mindenek
veszedelmére. A lépcső ugyanis benyulik vagy egy méterre a járdába, a melyhez
pedig nem a házigazdának, hanem nekünk gyalogszerrel közlekedő, kenyér után
futkosó szegény ördögöknek van közünk. Még pedig nagy közünk, kivettetvén ránk a
három koronát kitevő út- meg kövezési adó. […]
A háztulajdonos urat dehogy akarjuk bántani. Sőt szerencsét és hosszu életet
kivánunk neki. Mit tehet róla szegény feje? Se nem szakember, se nem épitészeti
bizottsági tag. Azért választjuk külön a szakembert, meg az épitészeti bizottsági
tagságot, mivelhogy […] az a sok-sok szakember ott a városi magánépitészeti
bizottságban — nem tesz ki egy jóravaló, helyes gondolkozásu — szakembert.
„Sopron”, 1902. november 19.
KERETES HIRDETÉS
TELJESEN INGYEN!
tehet közzé bárki minden szerdán a „Soproni Napló” apróhirdetéseiben 10 szóig
terjedő hirdetést, minden további szó 4 fillér. Az oly beérkező jeligés levelekre,
melyek a kiadóhivatal által továbbitandók, a portódij mellékelendő.
Az ingyenhirdetések szerda 10 óráig (irásban is) vétetnek fel a „Soproni Napló”
kiadóhivatalában, Várkerület 72.
Soproni Napló 1908. július 2.
APRÓHIRDETÉS
Három jóképü kis leány fürödni szeretne menni vaísárnap a Fertőre. Kerestetik
három gavallér, aki hajlandó volna őket utjukban elkisérni. Leveleket „Uszás” jeligével
a kiadóba kérünk. A három grácia.
Soproni Napló 1908. július 2.
APRÓHIRDETÉS
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Két 28 éves uriember két leánybarátnőt keres. Levelet a Rózsaünnepélyen való
találka és ismertertő jel megjelölésével „Vilmos bajusz” alatt szombat délig poste
restante kérnek. Feltétlen discretio.
Soproni Napló 1908. július 4.
APRÓHIRDETÉS
A három grácia az eső miatt nem mehetett a kitüzött találkára, kérik a három
urnak vasárnap — ha eső nem lesz — biztos jövetelét. „A három grácia.”
Soproni Napló 1908. július 9.
APRÓHIRDETÉS
Pénteken és szombaton ismét megyek fürödni. Találkozhatnánk a Lackner
Kristóf-utca sarkán. Üdvözli Elsa.
Soproni Napló 1908. július 15.
APRÓHIRDETÉS
Édes Margitom. Nagyon szeretnék veled holnap a moziba menni. Kérlek szépen
üzend meg délig, hogy szabadulhatsz-e hazulról. Számtalanszor pusziz Gézád.
Soproni Napló 1908. július 15.
A SZÉPITŐEGYLET VENDÉGÜL LÁTTA A SELMECIEKET
A városi szépitőegylet tegnap este a Hubertuslakban vendégül látta a
selmecieket, akik rövid ittlétük alatt megnyerték a város szimpatiáját. A vendégség
mint mondják nagyon jól sikerült és nagyban előmozditja azt a viszonyt, amely
Sopron és a selmeciek között igazán bensőségesnek igérkezik.
Soproni Napló 1919. március 13.
KERETES HIRDETÉS
Fajtiszta és szobatiszta kis kutyát (bully, pincsi, rattler vagy spitz) keresek
megvételre. Cim a kiadóhivatalban.
Soproni Napló 1919. március 18.
MEGÉRKEZTEK AZ ERDÉSZETI FŐISKOLA TANÁRAI
Tegnap érkeztek Sopronba a selmecbányai főiskola tanárai, mert az előadások
holnap minden szakosztályon megkezdődnek. A veszedelmes és fáradságos utat
Selmecbányától Sopronig hét nap alatt tették meg a tanárok, szám szerint kilencen,
akik közül öten — európai hirü szakemberek — felül vannak a hetven éven.
Losonctól Fülekig gyalogolni kellett a törődött, beteges embereknek, érthető, hogy
Sopronba teljesen kimerülve érkeztek. Ugyancsak tegnap jött meg az északi
megszállott területekről száz főiskolai hallgató is.
Soproni Munkástanács (a Soproni Napló utódja) 1919. április 29.
ÉJJELI ÉLET NÁLUNK SOPRONBAN
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Az igazi fővárosi ember nehezen érti meg, hogy hogyan lehet vidéken élni. Ha
végignéznek rajtunk, úgynevezett kisvárosiakon, szinte el sem akarják hinni, hogy
többé-kevésbbé jól szabott ruhánk, rendes nyakkendőnk, polgári formájú kalapunk
és cipőnk van, hogy tájékozottak vagyunk a világeseményekről, ismerjük a divatos
irókat, nem jövünk zavarba, ha valamely modern táncot kell eljárni, sőt a fővárosi
szinházak csillagaival is tisztában vagyunk.
A filléres vonatok sokat változtattak a budapestiek vidékről alkotott véleményén,
de azért a legtöbb mégis úgy képzeli el a magyar kisvárost, mint valami sártengert,
homoksivatagot, melyet oázisként szakit meg egy-egy kövezett utca, csupa apró ház,
az emberek vadászkalapban, szöges cipőben járnak, együtt korzóznak a libákkal és
tehenekkel, urambátyámnak, nénémasszonynak szólitják egymást, a muzsikát csak
rádióból ismerik, a társadalmi élet meg a kaszinó füstös kártyaszobájában és a kávékoszorucskákon, — nem zajlik, — hanem csak folydogál le. Nincs szinház, koncert,
itt-ott vetődik el egy-egy divatjamult mozidarab és ez is eseményszámba megy.
Talán ki is dobolják. Az emberek korán kelnek és — Uram bocsáss, — talán már
nyolc órakor le is feküsznek.
Igen, ez a legsúlyosabb. Ma már ugyan a gazdasági helyzet valamelyest
nagyobb szolidságra kényszeritette a fővárosiakat, de régebben, — különösen a nők,
amolyan este nyiló virágok voltak, akik a sötétség beálltával, de főkép a kozmetikai
boszorkéánykonyhája remekeivel, kaptak szint, illatot és akkor kezdtek élni és nem
ritkán visszaélni. A férfit mindez magával ragadja és engedi, hogy ez az ár
magávalvigye, örvénybe forgassa, mivel jólesik ebben a szédülésben megfeledkezni
a nappal ezeregy bajáról.
A pesti ember nem győz eleget kérdezni, hogy mit is csinálunk mi egész nap és
tágranyilott csodálkozó szeme, amikor napi programunkban mit sem talál a
szénaillatból, a sár cuppogásából, a libagágogásból, hanem ugyanazt a munkát
találja ott, mint amilyen a fővárosinak kijut és emellett ott van a zene, olvasgatás,
irodalmi kör, szinház, koncert, mozi, társadalmi és klub-élet, sport, politika és a többi.
Nem szivesen hiszi mindezt el, merrt a féővárosi életben valami
felsőbbrendűséget látott és gyakran ez kárpótolja sok-sok hátrányért. Keresve-keres
olyan kérdést, melyre fővárosi-arisztokrataságának jogosultsága lesz a felelet és
ilyenkor száz eset közül kilencvenkilencnél igy hangzik ez: ... de mit csináltok
esténként? mit lehet ott vacsora után csinálni? ...
A pesti ember inkább nem vacsorázik, de „vacsora utáni” programja feltétlenül
van. Ez sikk, divat, ennek igy kell lenni, mert különben a fővárosi szinekkel ékes
cimere lefordul a bérkaszárnya előszobájának fejfájáról ...
Hát bizony itt nem nehéz megfogni bennünket. Nálunk nincsen elhencegni valóp
éjjeli élet, villanyreklámok ezreitől nappali fényben úszó bulvár, jazz-muszikás
lokálok, mixeres bárok, kabarék, teraszos kávéházak. Még szinházunk sincs
állandóan. Mi este sétálunk egyet a pompás levegőn, a rosszlevegőjű napaimunka
után beszivunk jó adag fenyőillatot, villanyreklámok helyett a csillagok világitanak ,és
ha épen mulatós muzsika kell, egy korsó sör, sóskifli mellett, itt is akad jó cigány... Ez
a mi éjjeli életünk, mely ha nem is párisi, de még pesti sem, de egészséges,
nyugalmas, üditő, friss ébredést adó.
A pesti ember, ha ezt hallja, fölényesen mosolyog, de a szeme mögött más
látszik. Mennyire szeretne ő is jó levegőt szivni, frissen kelni és napközben nem
küzdeni a szemet leragasztó álmossággal és az úgynevezett mulatós estéket milyen
szivesen adná oda a mi „egyhangú” estéinkért, a mi józan nappalainkért. A mai
robotos világban szivesen engedné .át a fővárosi farsangi koronát a vidéki
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„vadászkalapért”, — különösen ha az olyan jól szabott, olyan kulturált, mint amilyent
a mi vidékünkön viselnek...
Ne panaszkodjunk tehát, hogy sopronban nincs éjjeli élet. Dehogy nincsen! Itt is
van éjjeli kilátás, éjjeli szinek, éjjeli levegő, muzsika, hangulatok, éjjeli fények. Észre
kell csak venni!
Komor Géza.
Sopronvármegye 1933. május 7.

A VÁROSHÁZÁRÓL
SZERENCSÉTLENSÉG A JÁNOS-KÁPOLNA BONTÁSÁNÁL
A János-kápolna lebontásánál történt szerencsétlenség8 áldozatainak
állapotában még mindig nem állt be javulás. Az orvosok most már inkább biznak
ugyan, hogy a gyermekek nem halnak bele a sérüléseikbe, de azért nyomorékok
maradnak ezek mindvégig. A rendőrség jegyzőkönyvét, a mit felolvastak nekik is,
elég olvashatóan aláirták. Ez a szomoru eset ismét napirendre keritette azt a
lelketlen visszaélést, a mit a soproni vállalkozók egy része a benne helyezett
bizalommal folytat s a minek a bünös szigoru megfenyitése fog csak véget vetni.
Ullein Ferenczről, a ki a János-kápolnát lebontotta, beszélik különben illetékes
helyen, hogy felnőtt munkásokról állt jót a város mérnöki hivatalának s fel is számitott
egy-egy munkás után 1 frt 30 kr. napaidijat, mig a serdületlen, fiatal gyerekeknek
valójában csak 60-70 krt fizetett. Az erélyes szigorral meginditott vizsgálat a
mulasztásokat ugyis felszinre hozza.
Soproni Ujság 1896. április 12.
A SZENT JÁNOS KÁPONA
lebontásánál szerencsétlenül járt munkásgyermekek sorsa még most is élénk
érdeklődésre talál városszerte. A rendőrség már megejtette az elővizsgálatot és ma
áttette az összes iratokat az ügyészséghez. A bünfenyitő feljelentés Werfinger J.
paallér ellen irányul, aki hanyagságból eredt sulyos testi sértés vétségével van
vádolva. Az elszerencsétlenedett gyermekek állapotáról azt adhatjuk közre, hogy
Haller István helyzete veszélyes, mert közben tüdőgyulladás is lépett föl, aminek
folytán felgyógyulásához nagyon kevés a remény, Buretzky István valamivel jobban
van. Mivel a két inasnak tegnap tellett le a tanonczideje, mesterük felszabaditotta
őket. Persze alig tudnak a szegények ennek örülni, bármennyire szeretné is őket a
W. V. antiszemita malaszttal vigasztalni és a megtörténtek elsimitásával kurálni.
Soproni Ujság 1896. április 15.
AUTODAFÉ A LEVÉLTÁRBAN
A városi levéltár elsárgult, poros aktáira bekövetkezik az elmulás. Most hogy a
költözködés a legeldugottabb zugok titkait is napvilágra hozta, Kugler Alajos
levéltáros egész szekérderék irásról konstatálta, hogy a tüzre való. Az autodafét
olyképpen fogják megcsinálni, hogy a városi tanácsosok felváltva selejtezik ki a
használhatatlan iratokat.
8

A kápolna tornya zuhant le két kiskorú munkásra.
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Soproni Ujság, 1896. augusztus 23.
VÖRÖSMARTY-UTCZA
A tanács legközelebb inditványozni fogja, hogy a Meyne-telek mentén megnyiló
uj utczát Vörösmarty-utczának nevezze el a város. […] Az utczák elnevezésében
valami tervszerüséget szeretnénk látni. Belátjuk, hogy a honfiui kegyelet megkivánja
tőlünk, hogy hazánk legjobbjainak neveit megörökitsük utczáink, tereink elnevezése
által, de hangsulyozzuk, hogy csakis a legnagyobbak részesüljenek ebben a
kegyeletben s e téren óvakodjunk a tulságoktól. Egyszerüen az,ért kerüljük a
tulságot, mert sablonszerüekké válunk, s az eljárás kegyeletes voltából,
jelentőségéből sokat elvon a sablon, a megszokottság.
Mi lokálpatriotizmust, helyiérdeket és helyikegyeletet szeretnénk látni az utcák
elnevezésében. Az országos legnagyobbak […] után, elsősorban azokról a nagyokról
nevezzük el utczáinkat, a kiknek élete, müködése városunkhoz is füződik, a kik itt
megfordultak, vagy épen itt születtek, éltek. […] A helyi érdem elől sem zárkóznánk
el, bár e tekintetben Sopront nem érheti vád, hisz van Esterházy-, Lackner Kristóf-, P.
Müller-utczája.
Az elnevezésben mértéket is kell tartani, nem kell türni a szintelen,
jelentőségtelen neveket, de meg kell hajolni a helyi történet parancsolta kegyelet
előtt: a Fegyvertár-utcza, a Várkerület, a Végfordulat, Elő- és Hátsó kapu szerintünk
már a történeti érdek kedvéért is megtartandó elnevezések. […]
„Sopron”, 1900. november 18.
ZAVAR AZ UTCAELNEVEZÉSEK KÖRÜL
Városunk diszes Kossuth Lajos utja ott a hol a győri vasút szeli, két irányban
ágazik el. Az egyik ága az Erzsébet kert felé vezet, a másik a déli vasuti
pályaudvarra, a sörgyár, a lovassági laktanya felé. És eredeti, hogy mind a két ágát
Kossuth Lajos utnak nevezték el, mindkét részén 32, 34, 36 számu házak vannak, a
mi különösen idegenekre nézve felette kellemetlen és a legnagyobb zavarokra ad
okot. Nem volna szabad ilyennek megtörténnie. Hozzá a déli vasut felé vezető uton
van a határrendőrség hivatala, az Adria idegenforgalmi vállalat fiók telepe; oly
hivatalok, melyekben természet szerint felette nagy a felek, az idegenek forgalma
[…]
Soproni Napló, 1908. május 22.
VÁLTOZÁSOK A VÁROSHÁZI ÉPÜLETBEN
A Városház épületének jobb szárnyában a földszinten levő rendőrkapitányságot
lépcső köti össze a bejelentési hivatallal és az iparirodával. A lépcsőkön való
közlekedés fölötte nehezére esik a hivatalnokoknak s az ott sürün járó feleknek, ezért
a rendőrkapitány beadványban kérte ennek a lépcsőnek az áthidalását. A középitési
bizottság mai ülésén javasolta, hogy a méltányos kérelemnek eleget tegyen a tanács
s a kérdéses lépcső között fekvő mellékkapu folyosóját, a lépcső mellett áttöretvén a
falat, 2.5 méter magasságban hidaltassa át.9
Soproni Napló, 1908. május 22.

9

Ma sincs megoldva.
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FRIGYES DÁN KIRÁLY-UTCA
Ezt a cimet fogja viselni rövid idő mulva Sopron város egyik legszebb utcája, a
Képezde-utca, annak az intim kapcsolatnak az emlékére, amely a nemrég elhunyt
dán királyt városunkhoz füzte. Egyik szárnyával arra az utcára tekint az a palota,
melyben a néhai király szeretett leánya legboldogabb éveit élte s ott huzódik el az a
vaskerités, amelyre ráborulva Frigyes király, a nép igaz barátja, a tragikus végü
hercegnő elvesztését megsiratta. A csöndes előkelő szép utca méltó emléke marad
mindenkor a nemeslelkű uralkodónak, akiben a soproniak királyi barátjukat
gyászolják. A városi tanács még a májusi közgyülésen beterjeszti az utcaelnevezés
tervét s a város közönségének ezen a módon is alkalma lesz leróni kegyeletét a
dánok királya iránt, aki ezt a várost igazán szerette.
Soproni Napló 1912. május 26.
MOZILÁTOGATÓK ÉS A DOBNER NÁNDOR-UTCA GÉPKOCSIFORGALMA
Vasárnap este a véletlenen mult, hogy nem lett tömegszerencsétlenség
szinhelye a Dobner Nándor-utca. Történt ugyanis, hogy miközben az esti előadásra
váró közönség az utca uttestén gyanutlanul sétált, egy bérautó nagy sebességgel
robogott be az utcába. A gépkocsi vezetője az utolsó pillanatban fékezte le a kocsit s
háritotta el igy a bajt. A vasárnap estihez hasonló jelenségek éppen a szóbanforgó
utcában nem tartoznak a ritkaságok közé. Az előbb-utóbb feltétlenül bekövetkező
tömegszerencsétlenség elkerülése miatt feltétlenül tanácsos lenne, ha az illetékes
hatóságok — legalább a mozielőadások tartamára — az utcát a gépkocsiforgalom
elől lezárnák.
Soproni Hirlap 1936. május 12.
LÖVÉR VAGY LŐVER
Az utóbbi időben többen fordultak hozzám a kérdéssel, sőt az elmult közgyülés
során is szó volt róla, tehát mindenképpen helyénvaló, ha nyilvánosan is
foglalkozunk e helynévvel, mert néha előfordul, hogy egy-egy szónak az irása és
kiejtése ellentétes felfogások és szempontok ütközőpontja lehet és igy van ez a jelen
esetben is.
Nem lehet letagadni azt a körülményt, hogy a középfelnémet nyelvben, mint
osztrák—bajor szó, a lewer szó előfordul és jelentése: berg, hügel.
Ezzel szemben az is kétségtelen, hogy ó-magyar swzó a Luer, Lwer, akkori
kiejtéssel: Lüér, mai kiejtéssel: Lövér, melynek változata csupán a megszokottabb
Lövő szó, egyébiránt mindkét szó egyformán az ó-magyar lőni ige származéka.
A német és a magyar értelmezés között azonban lényeges különbség van. A
németben u. i. a lewer szó köznév, mint pl. ember, állat, szoba, asztal stb. Ha e
szavakat mondjuk, nem gondolunk tulajdonnevekre, legfeljebb csak a
legkivételesebb esetekben, és akkor is ilyen kapcsolatokban, mint Ember Pál, Antal
János stb. Hasonló eset áll fenn a német lewer szónál is. A soproni Lüér szó
azonban tulajdonnév, egy falu neve, hol királyi „sagittarius”-ok, azaz nyilasok laktak
és innen ered a falu elnevezése csakúgy, mint a gyakoribb Lövő helységneveké,
melyekkel Sopron, Vas, Borsod, Szabolcs és Zala megyékben találkozunk, mig a
soproni Lövér-en kivül csak Maros-Torda megyében van még egy ma is Lövér falu,
melynek első emlitése azonban ugyancsak „villa Luer” alakban már 1228-ból való
(Lásd Hazai Okmánytár, VI. 21.1.)
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Az egykori okmányokból, tehát feltétlenül biztos forrásokból tudjuk, hogy Lövér
falu egyik részét még IV. Béla király, másik részét pedig 1277-ben IV. László király
csatolta Sopronhoz akkor, amikor a „Castrum Sopron” és a „villa Suprun” és a „villa
Luer” „civitas Suprun”-ná alakualt át, vagyis amikor a Sopron vár, a Sopron falu és a
Lüér falu mai kifejezéssel élve egy közigazgatási egységbe egyesitve, Sopron
városává emelkedett. Ezzel az egyesitéssel függ össze Lövér falu elnéptelenedése,
de e év nem merült feledésbe, hanem továbbélt Sopron polgárainak ajkán, mint
dülőnév, mely alatt azt a területet értették, amely egykor a Lövér falué volt és ebben
az értelemben használjuk öntudatlanul ma is ezt a szót. A XIV. század második
felében rohamosan németesedő Sopron németnyelvü polgárai a magyar Luer, Lwer
helynévből népetymologiával Lewer-t alkotott és igy lett Lewer-hegy, -szántó, -rét és
–szöllő az egykori Lövér falu területén, miként középkorban a Lewerhegy irányában
fekvő utcát Sopronban Lewer-utcának hivták. Hasonlóképpen magyarázom az
:Ágfalván ma is meglévő Leweräcker dülőt, mely — jellemző módon — szomszédos
az Ungarischäcker dülővel.
A magyar Luer, Lwer tulajdonnévből tehát népetymologiával lett a német Lewer
tulajdonnév és ebből a német szóból ugyancsak népetymologiával alakult a magyar
Lőver tulajdonnév, amiként ezt kiváló nyelvészünk: Melich János a Magyar Nyelv
1926. évi évfolyamának 129—31. lapjain részletesebben kifejtette.
Akkor, amikor Lőver-t mondunk, akaratlanul is egy magyar szóból fejlődött
német szónak magyar mását emlitjük, sokkal helyesebb tehát, ha visszatérünk az ómagyar Luer, Lwer szóhoz, amelynek megfelelő mai magyar alak helyesen csak
Lövér lehet.
Elismerem, hogy a meggyökeresedett, de a németből átvett Lőver mellett
eleinte szokatlanul hangzik a kétségtelenül magyar Lövér szó, de ne gondoljuk azt,
hogy idővel, egy kis jóakarattal a Lövér nem fogja kiszsoritani a Lővert, erre nézve
szolgáljon például a szintén magyar Pócsi szó, amely Pócsi-domb és Pócsi-szántó
helynevekben még ma is él, de hogy pár évtized előtt a tudatlanság a Kis Pócsi-utcát
Kis-utcára, a Nagy Pócsi-utcát pedig Magyar-utcára keresztelte át, kérdem, hányan
tudják már ma ezt Sopronban?
A tudományos körökben ugy történelmi, mint nyelvészeti szempontból a Lőver
szó ügye Lövér javára már 1897. óta (Lásd Csánki Történeti földrajz III. 593—4.
lapjait) elintézést nyert, ideje tehát, hogy e tudományos megállapitások végre már
Sopronban is átmenjenek a köztudatba. És hogy ez elérhető legyen, ez egyedül csak
tőlünk függ, főleg azonban a sajtón és az iskolákon.
Dr. vitéz Házi Jenő
Soproni Hirlap 1933. október 6.
TORONYŐR HELYETT VILLANYÓRÁT KAP A SOPRONI VÁROSTORONY
Nemrégiben még arról volt szó, hogy a soproni hűségkapu tornya, a százados
várostorony, városunk műemléke és jellegzetessége — szabályos, igazi, eleven
toronyőrt kap. Toronyőrt, aki figyelmezteti a lakosságot — ugy mint azt a
középkorban cselekedte —, ha valamely részén a városnak tűz üti fel a fejét, ha
felreppen a vöröskakas, vagy valamely más elemi veszedelem fenyegeti a várost.
Ennek a régi-régi intézménynek a visszaállitása komolyan szóba került az egyik
városi törvényhatóssági gyűlésen is s meglehetős nagy visszhangot keltett. Sokan, a
romantikusok nagyon helyeseltek az ötletnek, sokan pedig mosolyogtak és
legyintettek a kezükkel. Mindenesetre valamit kap majd a várostorony — mondták az
illetékesek s mint most már nyilvánvaló — szavukat be is tartják. Csakhogy toronyőr
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helyett egyelőre villanyórát kap a hiressé lett soproni várostorony. Minden nagyobb
feltűnés nélkül szerelik már napok óta a hatalmas apparátust, a szerelési
munkálatokra az egyik nagyobb soproni villanyszerelő és technikus cég kapott
megbizást. Ha minden jól megy, Szilveszter éjszakáján a várostorony tetejében már
a legmodernebb villanyóra fogja elütni az újesztendőt jelző — tizenkettőt... Ezzel a
pontos és hivatalos időmutatóval (végre egy pontos óra Sopronban) mindenesetre
jobban jár a közönség, mint a — toronyőrrel....
Soproni Hirlap 1936. december 30.
MI LESZ A DOMONKOS ÁTJÁRÓVAL?
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Lapja mai számában az elsőfoku iparhatóság hirdetménye ragadta meg a
figyelmemet. Radics József mechanikai (miért nem műszaki vagy gépies?) asztalos
műhely megnyitásához kért telepengedélyt a Szent László király-utca sarkán.
Nem tudom. hogy Szent László királyunkról is van utcánk. [...] Mert az az utca,
ahol az asztalos műhely megnyitását tervezik, nem a szent király nevét viseli, hanem
IV. Lászlóét [...] Mivel pedig ilyen nevű királyunk öt is van, az idegen gondolkodhat
rajta. [...]
De hasonló zavart érzünk, ha a Mátyás király-utcából a Várkerületre akarunk
jutni. Hogy ezt elérjük a Tschurl-átjárón kell átkelnünk, amelynek ma sincs neve,
pedig egyenes folytatása a Mátyás király-utcának. [...] Hogy pedig ezt az
ideiglenességet a város hosszabb időre tervezi, kitünik abból, hogy most
megszámozta az átjáró házait, de a táblákra az utca nevét nem véste fel. [...] Miért
nem hordatja le a város azt a hodályt, amely az utca megnyitásának akadálya? Mire
vár még? Hogy magától omoljon össze? Ez nem fog olyan hamar bekövetkezni.
Uj házak épültek ebben az átjáróban amerikai gyorsasággal a mult nyáron és
egy sereg kereskedő nyitott itt üzletet, bizonyosra véve a forgalom szabaddá tételét.
[...] Eddig azt mondták, hogy a szomszéd Frischmann-féle házzal van a dolog
összefüggésben. Most végre ez az akadály is megszünt, mert Frischmannék
hajlandók a maguk épületét lebontani. Hát vajjon miért kélekedik a város továbbra
is?
Azt senki sem kivánja, hogy itt kocsiforgalom is legyen, ehhez egy kissé
keskeny is az uj utca. De legalább a mai kutyaszoritó jellegét szüntessék meg az
utca szabaddá tételével.
A minap Parragi György kollégám pompás cikkben megirta, milyen válságba
kerültek az ide telepedett kereskedők. Hát ez sem hatja meg a város ügyeinek
intézőit? Hiszen ezek adófizető polgárok, akiknek anyagi léte van kockára téve a
város késedelmeskedése miatt.
Mondják meg végre igazán, mi akadálya van a ház lebontásának? Csak nem
mondta ki rá a Műemlékek Országos Bizottsága, hogy műemlék? Ha pedig nem az,
kinek az érdeke a mai állapot fenntartása? [...]
Bakonyi László.
Sopronvármegye 1938. február 16.
HONNAN IS SZÁRMAZIK A NYÁRI IDŐSZÁMITÁS GONDOLATA?
Tulajdonképeni kitalálóját nem ismerjük. Állitólag Hubrecht nevezetű holland
tudós vetette fel először a gondolatot, aki 1784-ben egy ismert ujság hasábjain
foglalkozott a kérdéssel. Kisérleteit ostobaságnak tekintették. A gondolatot még több
„fantaszta” felvetette, de ők is hasonló sorsra jutottak. Több kisebb délamerikai
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államban kisérletképpen kereken ötven esztendővel ezelelőtt bevezették a nyári
időszámitást, de hamarosan fel kellett adniok ujitásukat. 1907-ben a Felsőház maradi
magatartásán bukott az angol nyári idlőszámitás gondolata. Állitólag a lordok ama
aggodalmuknak adtak kifejezést, hogy „asztronómiai pontossággal bevezetett esti
kandallóbeszélgetéseik” zavart szenvednének. Németország ha kerülőúton is, de
első alkalommal vezette be a sok csalódást okozó új időszámitást. Az egyik
csokoládégyár már az első világháború előtt 120.000 aláirást gyűjtött, amelyeket a
nyári időszámitást előterjesztő iratához mellékelt. Többen felkarolták a csokoládégyár
tervét, míg nem Boroszló akkori főpolgármestere a szövetségi tanács elé terjesztette
a javaslatot. 1916. márciusában el is fogadták és még ugyanezen évben hivatalosan
be is vezették Németországban.
Soproni Hirlap 1943. április 9.

FOROG AZ IDEGEN
A SOPRONI HOTEL NEVE*
[...] Az épületet magát nem akarom magasztalni. Hadd magasztalja az majd
annak idején maga magát! De egy körülményre okvetlenül fel kell hivnom a
közönség figyelmét.
A tervező a tervrajz homlokzatára ezt az ékes nevet cselekedte: Hotel
Pannonia! Hogy miért? — Nem tudom. — Hogy ki bizta meg vele? Nem tudom. —
De hogy az a Pannonia név éppen nem illik, azt tudom és velem együtt valószinüleg
mások is tudják. A Pannonia név mellett nem tudok más argumentumot emliteni, mint
azt, hogy városunk azon a földön terül el, melyet hajdan Pannoniának neveztek. [...]
Nézetem szerint az uj hotel számára csak e három név közől választhatunk: Arany
Szarvas, vagy: Scarbantia, vagy Sgarbhan. [...] Sopront a kelták alapitották [...]
körülbelül négy méterrel laktak mélyebben mint utcáink kövezete most van. Ők
nevezték el Sgarbhannak. [...]
*Közöljük a cikket, bár ellenkező véleményen vagyunk. [...] Különösen egy
szálloda elnevezésénél nemcsak a történeti szempontokat kell figyelemre
méltatnunk, hanem a célszerüséget is. [...]
„Sopron” 1892. szeptember 8.
A VÁROS SZÁLLODÁJA
A volt „Szarvas” és leendő „Pannonia” szálloda épitése már majdnem teljesen
be van fejezve. A szép arányokban épült három emeletes szálloda disze leend
várkerületünknek és tavasszal már át lesz adva a közforgalomnak, ha t. i. akad
bérlője. Ez utóbbit azért hangsulyozzuk, mert szerintünk az uj szálloda sorsára nézve
fő fontosságu dolog, hogy megbizható, körültekintő és intelligens bérlője legyen.
„Sopron” 1892. október 16.
AZ IDEGENFORGALOM emelésére alakult bizottság többször igen tevékenyen
közre müködött, hogy városunk a tourista utazóknak kellemes kiránduló helyévé
váljék. A nagy közönség azonban nem támogatta eléggé ezt a bizottságot, s igy
müködése nem lehetett tartósan eleven. A bizottság legközelebb ülést tartott és
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elhatározta, hogy mára, folyó hó 25-re egybehivja mindazokat, kik a bizottságot
támogatták, pénzbeli járulékkal elősegitették célja kivitelében. A gyülés a kaszinónak
u. n. cártermében d. e. 10 órakor lesz megtartva és a bizottság a begyült pénzre
vonatkozólag azt fogja javasolni, hogy az a magán szépitő egyesületnek adassék
avval a kérelemmel, miként az idegen forgalom emelésére is forditsa figyelmét. A
gyülést az elnökség megbizásából Rösch Frigyes hivta egybe.
„Sopron”, 1892. szeptember 25.
A VÁROS SZÁLLODÁJA
A volt „Szarvas” és leendő „Pannonia” szálloda épitése már majdnem teljesen
be van fejezve. A szép arányokban épült három emeletes szálloda disze leend
Várkerületünknek és tavasszal már át lesz adva a közforgalomnak, ha t. i. akad
bérlője. Ez utóbbit azért hangsulyozzuk, mert szerintünk az uj szálloda sorsára nézve
fő fontosságu dolog, hogy megbizható, körültekintő és intelligens bérlője legyen.
„Sopron”, 1892. október 16.

SOPRON A PÁRISI KIÁLLITÁSON
Immár készen vannak a képek, melyek Sopron város nevezetesebb épületeit,
tereit, kulturális intézményeit ábrázolják s melyek a párisi kiállitás magyar
osztályában fogják feltüntetni haladásunkat. A sikerült képeket Kronstein Ágost
festette s tegnap adta át a kiállitási bizottságnak. Az átadást egy kis hivatalos forma
előzte meg. Printz Ferencz dr. tanácsos, a kiállitási bizottság elnöke, meghivta a
kiállitási bizottság tagjait, s azok és nagyobb közönség jelenlétében szép beszédet
tartott, rámutatva ama körülményre, hogy az előttük fekvő képek Sopron
intézményeit lesznek hivatva feltüntetni egy nagy nemzet világkiállitásának száz és
százezernyi látogatói előtt; hiszi, hogy a képek, melyeket a város nevében ezennel a
város tulajdonába vesz, megfelelnek a budapesti párisi kiállitási nagybizottság
intenczioinak is. Az elnök beszédére Kronstein festő válaszolt, átadva a képeket. —
Ezután a közönség megtekintette a képeket, melyek izléses állványokon,
drapériákkal diszitetten, pompásan festenek a délszaki növényekkel elléátott
teremben. A képeket hétfőn reggel küldik el Budapestre, illetve Párisba, s addig is a
közönség dijtalanul megtekintheti azokat a városház épület 20. sz. szobájában (II.
emelet). A kiállitásnak eddig számos látogatója volt s egyre többen (különösen
hölgyek) keresik fel a csinos kis kiállitást.
Az első számu kép a felsőbb-leányiskolát a Deák Ferecz-téren, téli reggelen
ábrázolja, a 2. sz. a kath. népiskolát a szinház-téren a Liszt szoborral, nyári délután,
a 3. sz. a Széchenyi-teret a Széchenyi szoborral, nyári délután, a 4. sz. a Deák-teret,
nyárutói délután, az 5. sz. a városligeti nyaralókat, őszi alkonyatkor, a 6. sz. a város
és környékének átnézeti térképét, a 7. sz. Vázlat az Erzsébet-kertről (Neuhof); a 8.
sz. a város teljes látképét, a balfi „Rastkreutz”-ról nézve, háttérben a Hóheggyel,
nyárutói reggelen, a 9. sz., az uj városházát.
„Sopron”, 1900. március 3.
A PÁRISI VILÁGKIÁLLITÁS
Magyar osztályának deficzitjét pengetik a Lajthán tul és néhány avatatlan még
idehaza is. Hogy odaát a mi sikereinken, amelyeket Párisban elértünk, nem valami
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nagyon lelkesednek, az magától értetődő dolog. Azonban sajnálatos, hogy a deficzit
meséjének idehaza is akadnak terjesztői, holott abszolute semmi igaz sincs a
dologban. Lukács Béla kormánybiztos odaadással szolgálta ezt a fontos ügyet
mindvégig s nem szolgált rá efajta támadásokra, annál is kevésbé, mert elejétől
fogva kiváló gondot forditott arra, hogy a párisi kiállitás költségvetését egyáltalán ne
terhelje tul. Az igaz, hogy ötszázezer korona tulkiadás van, azonban a végleges
leszámolás bemutatása meg fog győzni mindenkit arról, hogy ezek mind olyan dologi
kiadások voltak, amelyek elől kitérni nem csak nem lehetett, de nem is volt szabad,
ha csak a kiállitás sikerét koczkáztatni nem akartuk. Igy a tullépés jelentékeny része
szállitási dijakból áll, amit pedig megtakaritani nem lehetett, mert a költség
megtakaritásával egyszerüen csukva maradt volna a kiállitás. Hogy Lukács Béla
minő minucziózus gondossággal kerülte a fölösleges költekezést, egyetlen adat
fényesen igazolja. […] A magyar kiállitás intézősége a legszükségesebbekre
szoritkozott s ennek a következménye az, hogy Lukács Béla a reprezentálásra szánt
70.000 koronából 28.000 koronát megtakaritott. […] A párisi kiállitás számadatai
teljesen rendben vannak. […]
„Sopron” 1900. november 23.
A NYARALÓK MEGÉLÉNKÜLTEK
A szép nyári napok miatt az idén korábban vonultak ki a lővertulajdonosok
nyaralóikba. Már a pünkösdi ünnepek előtt megnépesedtek a nyaralók; akik pedig
még itt maradtak a városba[n], azok is sietve csomagolnak, mert a természet ott
künn csodaszépen fejtette ki tavaszi pompáját. A gyümölcsfák nagyrésze ugyan már
elvirágzott, de a vadgesztenye most hullatja fürtös virágát és ha az idő kedvező lesz,
ugy az akác és hárs is néhány nap mulva virágdiszben állanak. Az énekes madarak
is mintha az idén a szokottnál is nagyobb számban vonultak volna be erdeinkbe.
Szóval, most legszebb az élet odakünn és jól teszik, ha már most mennek nyaralni
azok, akik tehetik. Nyaralók után idén is nagy a kereslet; áruk is felment.
Soproni Napló 1907. május 23.
NEM ROBBANTJÁK FEL A FERTŐRÁKOSI KŐBÁNYÁT
A közelmultban megemlékeztünk arról a budapesti tudományos körökből
származott hirről, hogy a győri püspökség tulajdonát tevő fertlőrákosi kőbányát fel
akarják robbantani. Hiradásunkkal kapcsolatban most arról értesit bennünket Tóth
Ferenc, a püspökségi javak jószágkormányzója, hogy a hir a valóságnak nem felel
meg. Az értesitést bizonyára sokak megnyugtatására, örömmel közöljük a
nyilvánossággal.
Soproni Hirlap 1931. április 2.
MILYEN LEGYEN A „LÖVÉR-SZÁLLÓ”?
Az alapitók szives figyelmébe
Irta: Östör Lajos dr.
Sopronban alig keltett még terv olyan általános örömöt és helyeslést, mint
aminőt a Lövér-szálló felépitésének — a közel napokban nyilvánosságra jutott —
terve. A jóhiszemü, de naiv fantaszták megvalósithatatlan álmai: szabad kikötő, autostrada, játékcasino stb. után végre egy olyan, — megvalósitható, praktikus — idea,
mely alkalmas Sopron életének és fejlődésének uj lendületet adni.
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Hogy Sopront az Uristen is nyaraló- és iskolavárosnak teremtette, — tehát az e
téren meglevő természeti és kulturális előnyeit kell kihasználni, — ezen ma már —
azt hiszem — nem kell vitázni. Kérdés csak az: mit értünk ez alatt, hogy „Sopron
nyaraló-város”, mert ha erre a kérdésre a helyes feleletet megtaláltuk, megtaláltuk
arra a kérdésre is, hogy milyen legyen a lövér-szálló?
Félek, hogy e tekintetben sokan nem lesznek velem egy véleményen, ezek
talán nem is tartanak „jó” soproninak, — mégis az őszinte, jóindulatu és reálisnak
tartott véleményt még ezen az áron is kötelességemnek vélem megmondani.
Sopron Csonkamagyarországnak minden esetre legszebb, legkulturáltabb,
tehát legmegfelelőbb nyaraló-városa, mely ezen a téren minden más helynél többet
tud nyujtani. De ezzel aztán elégedjünk is meg, és ne kivánjuk se egymástól, se
idegentől, hogy Sopront Európa, vagy akár csak a régi monarchia legszebb nyaralóvárosának mondják! [...] Le kell tehát vonnunk a konzekvenciát, hogy külföldiekre —
legalább is tömegesen és hosszabb tartózkodásra — soha sem számithatunk. [...]
Levonhatjuk a végső következtetést is, hogy Sopron és az épitendő lövér-szálló csak
a magyar középosztály nyaralóhelye lehet. Ezzel a ténnyel számolni kell annak, aki a
lövér-szállót nemcsak épitészetileg, hanem pénzügyileg is reális alapra akarja
helyezni. De ne is kivánjunk többet, nekünk ez éppen elég!
Ha csak egy tized része jön Sopronba azoknak — az évi robotban elfáradt —
budapesti, alföldi, győri, fehérvári, szombathelyi tisztviselőknek, kereskedőknek,
családapáknak és anyáknak, akik nem keresnek mást, mint jó levegőt, szép vidéket,
nyugalmat, s akik most az olcsó osztrák falvakat gazdagitják: a soproni lövér-szálló
akkor is virágozni fog! Előttem annyira világos ez a kérdés, hogy azt merném
mondani, ha ennél többet akarunk, semmit sem fogunk elérni, viszont ha ezzel
megelégszünk, nem várt eredményben lesz részünk.
Tegyük fel már most a kérdést: mi szükséges ehhez? Elsősorban az, hogy a
lövér-szálló számoljon a magyar középosztály teherbiró képességével egyrészt,
igényeivel másrészt. Legyen tehát mindenek felett: olcsó! Természetes, hogy a mai
ember az olcsóság mellett is megkivánja a hygiéniát, tisztaságot, csendet, figyelmes
kiszolgálást és jó ellátást, ámde mindez egyrészt könnyen biztositható a szálló
helyes megépitése által, másrészt a későbbi jó vezetés dolga, most első és
legfontosabb kérdés: a lövér-szállót ugy alapitani, ugy épiteni és ugy berendezni,
hogy a bérlő vagy vezető jó és emellett olcsó ellátást biztosithasson az ott
nyaralóknak.
Nem tánctermet, jazzt, bárt, hanem tiszta és csendes szobát, jó és olcsó
ellátást!
Okvetlen szükség lesz arra is, hogy a szállóban legalább viz-kura legyen
használható, mert a fáradt és ideges nyaralók kilenctized része ezt megkivánja és
külföldön is a legegyszerübb faluban is megkapja. Az ehhez szükséges néhány kád,
tuss stb. nem drágitja meg az épitkezést, más különböző drága „therápiára” meg
nincs szükség.
Arra kell törekedni, hogy egyetlen nyaraló se menjen el Sopronból azzal a
stereotip magyar megjegyzéssel: „ezért a pénzért a Rivierán is nyaralhattam volna”,
— de azzal a panasszal sem: „hiába, kulturát csak külföldön talál az ember” — s
akkor rövidesen nem is egy, hanem több lövér-szálló fogja Sopron gazdasági életét
fellenditeni!
Soproni Hirlap 1932. március 27.
PILLANATFELVÉTELEK A „FILLÉRES GYORS” KÖRÜL
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Már részletesen hirt adtunk arról, hogy vasárnap mennyire jól érezték magukat
városunkban a „filléres gyors”-sal jött fővárosiak. Természetesen látogatásukkal
kapcsolatosan sok érdekes epizód játszódott le, ezek közül közlünk az alábbiakban
néhányat.
„Mokány fiú a soproni polgármester...”
Thurner Mihály dr. polgármester érces hangon elmondott üdvözlő beszéde nagy
hatást tett a fővárosiakra, akik többször is lelkes éljenzésbe törtek ki.
Az üdvözlő beszéd után az egyik budapesti vendég, kit ismerősei
főtanácsosnak szólitottak, hangosan mondotta a körülállóknak:
— Mokány fiú ez a soproni polgármester; igazán nem lehet csodálkozni, hogy
elpáholták a soproniak a népszavazáskor az osztrákokat.
A prehisztorikus disznóhus
Bizonyára sokaknak feltünt, hogy a délutáni órákban feltűnően csendesek voltak
a város utcái. Semmi külső jel nem mutatta, hogy másfélezer idegen tartózkodik a
városban.
Az ok egyszerü: a vendégeket elnyelték a vendéglátó sooproni házak, az erdők,
s amint már előbb mondottuk: a vendéglők és a buschenschankok.
A Perkovátz-vendéglőben is nagyobb társaság verődött össze és vidáman
beszélgettek.
Az egyik ur elragadtatva mondotta, hogy mennyi szép régi ház van Sopronban
és mennyi gyönyörü prehisztorikus emléket látott a városi muzeumban.
— Igen — szólott egy másik ur, — itt minden olya régi. Bizkonyára
prehisztorikus volt az a disznóhus is, amit délben az ebédnél kaptam.
Remegő fővárosiak a Károly-kilátón.
A fővárosi vendégek, kik között nagyon sok turistaöltözékü kiránduló is volt,
tömegesen keresték fel a város kirándulóhelyeit és jó fővárosi szokás szerint
behuzódtak a bozótok közé, ahol letelepedve, kirakták a hátizsákban levő elemózsiát
és jó étvággyal elfogyasztották.
Természetesen mindig nagyobb csoport hullámzott a Károly-kilátó körül. A
kilátótoronyban állandóan kattogtak a fényképezőgépek és bizonyos, hogy már
régen készitettek annyi felvételt Sopronról, mint vasárnap a Károly-kilátón.
A vidám nevetésben azonban gyakran hangzottak el sikoltások is, mikor a
torony a kirándulók sulya alatt meg-megreccsent és a kilengés érzését keltette.
Az egyik remegő nő meg is jegyezte: — Ha sok „filléres gyors” jön Sopronba,
akkor jó lesz megerősiteni ezt a tornyot. (A megjegyzést ajánljuk az illetékesek
figyelmébe!)
Miért akadt el többször este a „filléres gyors”?
Az érkezésnél sokkal szinesebb látványt nyujtott a „filléres gyors” esti indulása.
A kocsikban másfélezer jókedvü féővárosi és ugyanannyi integető soproni a
pályaudvaron és a raktárak előtt.
Mikor az indulást jelző fütty elhangzott, mintegy 3000 zsebkendő lendült a
levegőbe. Aki ezt a bucsuztatót és bucsuzást látta és hallotta, egyhamar nem felejti
el.
A zsebkendőlengetés és hangos bucsuzkodás azonban hamar megszakadt,
mert az esőtől sikos pályán nehezen kiinduló vonat megállott. Elakadt, ami harsogó
derültséget keltett. A mozdonyvezető ujra nekirugaszkodott, a zsebkendők megint a
levegőbe emelkedtek, azonban a hatalmas szerelvény ujra elakadt. A derültség
ismét betöltötte a pályaudvart és a szellemes kiszólásaikról ismert fővárosiak ezuttal
sem takarékoskodtak. Legnagyobb tetszést keltette egy zömök turistaruhás ur
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megjegyzése: — Annyi kellemes soproni emléket viszünk magunkkal, hogy ez a
szegény mozdony nem birja vontatni.
Erre egy soproni fiatalember is kitett magáért, mert odakiáltotta egy élénk
fővárosi leányzónak: — Dobja le nekem a szivét, annyival is megkönnyebbülnek.
Végre egy kis segitséggel mégis megindult a vonat és a soproni közönség azzal
az érzéssel oszlott szét a pályaudvarról, hogy az első „filléres gyors” a legteljesebb
sikert aratta.
Soproni Hirlap 1932. április 23.
MEGNYILIK A RÁKOSI ERDŐ A TURISTÁK ELŐTT
A Városszépitő Egyesület kérésére Fetser Antal győri megyéspüspök a
fertőrákosi erdőt a turisták részére szabaddá nyilvánitotta, egyben megengedte, hogy
az egyesület az erdőben utakat épitsen. Az egyesület máris élt az engedéllyel és azt
a gyalogjárót, mely a Tómalmot Fertőrákossal összeköti, kiszélesitette és esős
időjárás esetére is járhatóvá tette. Amint értesülünk, ugyancsak a Városszépitő
Egyesület rövidesen kilátót épittet az erdő egyik megfelelő részén.
Soproni Hirlap 1932. május 7.
ÚJ TEENDŐK A SOPRONI IDEGENFORGALOM KIÉPÍTÉSE KÖRÜL
[1932-ről írja:] Már a január hó az idegenforgalom jegyében indul. Megindulnak
a tanácskozások az idegenforgalom előkészítésére, hogy a következő hónapban már
a Magyar Történelmi Társaság vendégei keressenek fel bennünket, közgyűlésüket
tartandó meg nálunk. Aztán a tavasz rügyfakadása tovább növeli ezt az új palántát,
mignem rohamosan fává fejlődött az. A pünkösd a SAE nagyszerű rendezésében
lefolyt, pompás motorverseny keretében és a filléres vonatok bekapcsoléásával,
ezernyi idegent sodornak városunkba és most látjuk csak, mit jelent az igazi
idegenforgalom. ezek a napok, ezek az alkalmak, Pötschacher igazgató
ünnepnapjai, ahol megtanulhattuk, hogy az önzetlen munka gyümölcsei soha el nem
maradnak. De a nyár zuhatagként ontotta felénk a filléres vonatok utasait. A
gyógyszerész kongresszus, bécsi vendégek filléres és autós seregei, sport és egyéb
események között, mint kimagasló fáklya, ott lobog Koh Ferenc mesteri alkotása, a
Soproni Ünnepi Játékok, mely az időjárás okozta zavarok dacára is, minden
várakozáson felül sikerülnek, de mindenek felett okulásul szolgáltak arra, hogy
hogyan kell valamit kezdeni s hogyan nem szabad folytatni. — Ezek az események
sorra mind iskolapéldái voltak egy ujonc város legelső megmozdulásainak. Sok
gyarlóságot, rengeteg naivságot, tömérdek botlást és ügyetlenséget láttunk, amik
mind arra voltak jók, hogy belőlük tanulságokat vonjunk le a jövő fejlődésére nézve.
[...] Mindenek előtt azt láttuk, hogy nincs komoly helyünk, ahol az idegeneket
elhelyezhetjük. [...] Azzal a tervvel tehát, amelyet már a szállodaépítés körül
elinditottunk, nem szabad késlekednünk. [...] De egyuttal nyissuk meg a további
fejlődés zsilipjeit is! Szunnyadó természeti kincseinket ássuk ki a pusztulás
homoktengeréből, hogy értékesithessük azokat. A Fertő vize és partjai hangosan
kiáltanak emberi kéz munkája után. Balf fürdő egykor országos hirű vize a miénk. Ne
hagyjuk elpusztulni! [...] Száznál több egyesületünk hatalmas erkölcsi erő [...] és
Sopronnak még csak társadalmi élete sincsen! Ki kell fejleszteni! Forgalmi utjainkat,
országutainkat ujjá kell épiteni, mert csak egészséges ereken folyhat bőséges
vérkeringés. Vasuti kapcsolatainkat javitani kell! — És mindezek tetejébe kell
helyezni azt az eszményien fenséges tervet, amelyet karácsonykor vetett fel Frankl
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Pál dr., a soproni ünnepi játékok tervét, mely nemcsak idegenforgalmunknak lenne
messzevilágitó fáklyája, hanem kultúránknak és gazdagságunknak is alapvető
pillére. De már ezeken is túl, eddig járatlan utakon is vannak tervek, elgondolások,
amelyek mind az idegenforgalom eszközeivel szolgálják Sopron érdekeit. Itt van pl. a
lóverseny ujjáélesztése, mely önmagában is annyi lehetőséget rejt. [...] Boldogabb Uj
Év Következik!
Jy.
Sopronvármegye 1933. január 1.
A SOPRONI KERESKEDŐK ÉS A FILLÉRES GYORSOK
A Soproni Kereskedelmi Testület választmányi ülésén szóba kerültek a filléres
vonatokkal kapcsolatos tapasztalatok, összefüggésben a kereskedelmi minisztérium
és az OMKE ankétjével. A kereskedelmi minisztérium ugyanis vélemény adásra kérte
fel a Testületet arra vonatkozóan, hogy milyen hatással volt a fillléres vonatok
járatása Sopron kereskedelmére. Használt-e vagy inkább Budapestre terelte-e a
soproniak és sopronvidékiek pénzét.
A Soproni Kereskedelmi Testület ülésén az a felfogás alakult ki, hogy az eddigi
filléres vonatok közönsége Pestről Sopronba jőve kereskedelmi árut egyáltalában
nem vásárolt, a vendéglőkben nagyon keveset fogyasztott és kizárólag speciális
soproni „Buschenschankok” értek el nagyobb forgalmat. [...] A Soproni Kereskedelmi
Testület választmánya tehát azzal a megállapitással kérte a kereskedelmi
minisztertől a filléres vonatok fenntartását, hogy a soproni kereskedőknek eddig
hasznot nem hajtott. Közvetlenül igaz, hogy nem, figyelembe kell azonban venni azt,
hogy bárhol, bármilyen helyen a filléres vonatok urtasai pénzt hagytak Sopronban.
Mondjuk a bormérésekben. Ez a pénz nem maradt a gazdapolgárok zsebében,
hanem legnagyobbrészt igenis a kereskedőkhöz került. Közvetve tehát a soproni
kereskedők is hasznát látják a filléres vonatoknak. Nekik tehát éppúgy érdekük, mint
a bortermelőknek, vagy a vendéglősöknek, hogy a filléres-forgalmat minél jobban
kifejlesszék, mint azt a Kereskedelmi Testület helyesen kérte is a kereskedelmi
minisztertől.
Sopronvármegye 1933. január 29.
GONDOLATOK SOPRON JÖVŐJÉRŐL ÉS RENDEZÉSÉRŐL
Április 9-én, a mult vasárnap megérkezett Sopronba az első fecske a budapesti
filléres gyorsvonat képében. Méltán örvendezünk neki, mert a téli dermedtség után
nemcsak élénkséget, de egy kis pénzt is hozott városunkba, ami bizony ránk fér.
Ilyenkor azonban egyúttal önkénytelenül is szemünkbe ötlenek azok a hiányok,
amelyek vendégeink előtt — mert mi már beletörődtünk — égbekiáltók és azok a
tennivalók, amelyek elodázhatatlanok; melyek egy része ellen azt sem lehet felhozni,
hogy a mai nehéz viszonyok közt nem hárithatók.
A legtöbb csak kevésbé rendezett városban, sőt faluban is a legfőbb és
legrendezettebb útvonal a vasuti állomástól vezet a város szivébe. Itt nálunk még
mindig átjáró udvar visz a diszes Széchenyi térre, amiként a mesében, csak egy
kásahegy átrágása után lehet eljutni a tejjel-mézzel folyóp, kolbász-sövényes
Eldorádóba.
Mikor a mult évben éjfél után érkeztünk vissza Budapestről a filléres gyorssal az
.átjáró elzárása miatt csak kerülő úton jutottunk otthonunkba.
Még jó, hogy a gyengén világitott átjáróban — legalább tudomásom szerint — a
vasúthoz igyekvő, vagy onnan jövő utast vagy járó-kelőt meg nem támadták, amiként
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az ott levő trafikost egypárszor kifosztották. Jó, hogy a filléres gyors csak vasár- és
ünnepnapon közlekedik, mert milyen épületes volna vendégutasaink számára és
milyen élvezet nyaralóinknak a heti vagy pláne országos vásár zsivaja, pora és
rendetlensége? És mily gyönyörködtető látvány és kellemes illatot terjesztő a
Várkerület területe a vásárok után? És ez igy van akkor, amikor annak közvetlen
közelében fekszik teljesen kihasználatlanul a hatalmas Paprét [...]. (X)
Sopronvármegye 1933. április 16.
KERETES HIRDETÉS
Győr felől érkezők figyelmébe! Jó és olcsó reggeli — uzsonna — vacsora a
Mátyás-király utcai új Kávécsarnokban. (Indóház közelében.)
Sopronvármegye 1933. április 16.
TEGNAP MEGKEZDTÉK A LÖVÉR SZÁLLÓ ÉPÍTÉSÉT
Tegnapi számunkban már hírt adtunk arról, hogy a belügyminiszter jóváhagyta
a Lövérszálloda építését és hogy a munkát ma már meg is kezdik. A munkát valóban
meg is kezdték. A zuhogó eső következtében ez a munka egyelőre annyiból állt,
hogy az építkezéshez szükséges szerszámoskamrákat állították fel. Különben — a
rossz nyelvek szerint — az Isten kegyelme, azért adta a kiadós esőt, hogy a kemény
talajt meglazítsa az alapozáshoz. A lövérszállodát egyébként Hárs György építész,
aki a föld- és kőművesmunkát végzi, Neubauer Miklós, aki az ácsmunkát kapta és
Jandl Antal építi, aki a tetőfedést végzi.
Sopronvármegye 1933. október 20.

NINCSEN UJ A NAP ALATT
[...] Beszéljünk csak az ujkor egyik igen ügyes bevezetéséről, a filléres
gyorsvonatról. Középeurópában minden vasut önmagának vindikálja a
kezdeményezés babérját. Szép verseny, de csak lapozzunk vissza a történelem
lapjain. 1850. október 28-án, tehát majdnem pontosan 85 esztendővel ezelőtt,
Kossuth Lajos tiszteletére az angol Southampton város nagy bankettet rendezett.
Erre az alkalomra az egész környékből olcsó vonatokat inditottak, hogy minél többen
résztvehessenek az előkelő menekült ünneplésén. Mi ez, ha nem filléres vonat?!
Csak a neve lehetett más, de akkor még nem a név volt a fontos, hanem a lényeg...
Ma viszont... node hagyjuk ezt. [...]
Soproni Hirlap 1935. október 20.
MI TÖRTÉNIK AZ IDEGENFORGALMI IRODÁBAN?
Kaptuk az alábbi sorokat: Tek. Szerkesztő Ur! A Sopronvármegye egyszer már
szóvátette azt a türhetetlenül kényelmesen felfogott állapotot, amely a Soproni
Idegenforgalm Irodánál van. Eltekintve attól, hogy a leghatalmasabb karteliroda sem
rendezkedik be olyan légmentesen elzárt, főuri kiszolgálásra, mint ez a város által
agyontámogatott iroda, most vasárnap megtörtént az is, hogy a délelőtt folyamán az
érdeklődők zárva találták az Iroda ajtaját. Nem olvastam meg szám szerint az
érdeklődőket, de legalább 30-ra lehetett becsülni őket. Vagy kétszer nagy kegyesen
megjelent az Iroda szolgája, nagy leereszkedés közepette ki is nyitotta a zárt ajtót,
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aztán eltünt és az érdeklődő idegenek dörömbölhettek a zárt ajtón, senki nem
válaszolt nekik.
Tek. Szerkesztőség! Nem tudom, hofgy dr. Sopronyi-Thurner Mihály
polgármeste ur, dr. Heimler Károly ny. főjegyző ur, akik oly sok és oly nagy
áldozatokat hoztak Sopron idegenforgalmáért, vagy dr. Pinezich István, vagy a városi
törvényhatósági bizottság tagjai, akik oly nobilis gesztussal szavaztak meg egészen
fantasztikus összegeket a soproni idegenforgalom érdekében, tudomásul birnak-e
erről a párját ritkitó nemtörődömségről, vagy sem. Ha nem tudnának erről, vegyék
maguknak a fáradságot, szerezzenek tudomást róla most és szüntessék meg ezt a
lehetetlen helyzetet. Ha már ötleteket, elgondolásokat nem tudunk kapni az
agyonpénzelt Idegenforgalmi Irodától idegenforgalmunk emelésére, akkor legalább
tartsa lelkiismereti kötelességének, hogy a személyileg és anyagilag egyaránt
dotáltságában legalább a szigoruan vett és gépies adminisztrációt lássa el rendesen.
Aláirás.
Sopronvármegye 1939. szeptember 13.

KÖZBIZTONSÁG
Utonállás és rablás. Mult pénteken este az itteni vásárról a pozsonyi
orsz.águton hazatérő két tyukászt két egyén a szt.-margiti erdőnél megtámadott és
tőlük néhány forintot és egy ezüst órát elrabolt. Az egyik tyukásznál töltött pisztoly is
volt, de nem merte használni, mert attól félt, hogy akkor megölik őket a rablók.
Szerencséjök volt, hogy a rablók a csekély összeggel megelégedtek, mert az egyik
megtámadottnál 600 frt volt kész pénzben.
„Sopron”, 1881. március 2.
RENDŐRI HIREK
W. D. egy ismert hely tulajdonosa Bécsből egy fiatal leányt csellel kávéházában
pénztárnoknőnek szerződtetett. Midőn a leány megérkezett észre vette, hogy
reászedték és más célból hozták ide, midőn e miatt panaszt emelt, még fenyegették
is. Most a rendőrségnél tett panaszt, mire azonnal szabad állapotába
visszahelyeztetett és Bécsbe utazott. Az emlitett egyén ügye pedig áttétetett a fenyitő
birósághoz. — J. B. n.-baromi lakos letartoztattatott, mert egy tehenet hamis
marhalevéllel akart eladni. A tehenet szintén a rendőrség vette át.
„Sopron”, 1881. május 7.
SZÁJKOSARAT A KUTYÁKNAK
A napokban egy cselédlány — mellette egy nagy Bernát hegyi faju kutyával — a
Széchényi-téren haladt; menet közben a kutya egyszerre (jó kedve e, vagy minő
indulatból) felugrik elöl a lányra és annak egy perc alatt fejéről a kendőt letépte és téli
kendőjét össze marcangolta, miközben karjai is gyenge sérülést szenvedtek; a
kétségbeesett leánynak már-már arca forgott a veszélyben, a midőn egy gazda
ember szaladt oda a leány segitségére, s a dühöngő kutyát egy épen nála lévő
kapával verte el. Kivánatos volna, hogy ezen nagyobb faju ebeknek szájkosár nélkül
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való szabadon járatása szigoruan tiltva legyen. Ennek elrendelésére sürgősen
felhivjuk a városi kapitányságot.
„Sopron”, 1882. január 25.
KÖZBIZTONSÁGI ÁLLAPOTAINK
Felháborodást keltett február havában az a vakmerő rablás, melyet egy suhanc
közvetlenül a Neuhof kert előtt világos nappal elkövetett. A vakmerő támadót a
károsult, Lagler J. nyugalmazott tanitó úr, dacára 89 éves korának, vasárnap
felismerte az Erzsébet utcában és elfogatta, amint erről irtunk is. Azóta a tettes
lakásán történt házmotozás alkalmával Rátznak — igy hivják a tettest — holmija
között egy zsebórára vonatkozó zálogcédulát találtak és ennek nyomán konstatálták,
hogy ez a zálogba tett zsebóra az elrabolttal azonos. A gonosztevő ezen
bizonyitékkal szemben eddigi tagadásával felhagyott és bűnét beismerte.
Ez esetben ujra a véletlen volt a rendőr, mert bizony ha Lagler úr maga fel nem
ismeri a tettest, a rendőrség mai nap is bottal üthetné annak nyomát, s a zálogházas
ma is hallgatna a nála elzálogositott s a közhirré ment rablás folytán gyanussá vált
ezüst óráról. […] A közönség […] nem lehet bizalommal közbiztonsági állapotaink
szilárdsága iránt és azt kérdezi, hogy nem fog-e még több ilyen Rátz lőwerjeinkben
és erdei sétányaink közelében garázdálkodni. […] Első sorban tehát meggátlandó
volna ily munka nélküli elemek felszaporodása és itt tartózkodása bizonyos időn
(például 8—10 napon) tul. […] A leglátogatottabb sétahelyek, például a bánfalvi út,
kivált az erdőcskén át, csak ugy hemzseg a sok koldustól, cigánytól, bizonyos
leányoktól, a kik épen nem tisztességes módon keresik kenyerüket. […]
Ideje korán és komolyan kellene tehát fellépni, hogy az ily fajta elemek garázda
fellépésének eleje vétessék; de persze, akkor erélyes és tevékeny rendőrség
szükséges.
„Sopron”, 1890. március 29.
LEBUJOK
A soproni intelligens elemek szolidságára mutat, hogy előkelő vendéglők,
éttermek kevés számmal találhatók városunkban. Sőt, egyes vendéglőüzletek,
melyek határozottan a finomabb közönség számára nyiltak meg és létesültek, naprólnapra veszitenek niveaujukból s mihamarabb valóságos lebujokká fejlődnek.
Meggyőződhetik erről mindenki, a ki vasárnap vagy ünnep estéjén a Szt.-György
utca, továbbá az Erzsébet utca felé veszi utját. Legtöbbször éktelen kiáltozás,
éneknek csufolt rekedt orditás, kocabandáknak ideg és fülhasogató zenéje hangzik ki
az ilyen helyiségekből s verik fel egy egész városrész nyugodalmát. Részeg
emberek, szerelmes katonák teszik közveszélyessé a legforgalmasabb utcákon való
járást, s az ilyen individuumok nem riadnak vissza holmi apró rakoncátlankodásoktól
s akárhányan vetik magukat útánna a tisztességes nőknek is; legfőbb ideje volna,
hogy az állapotokon valamiképen változtasson a rendőrség.
Soproni Hirlap, 1895. január 9.
STRICI VILÁG SOPRONBAN
Alig akad egy két nap, hogy valami lopásról, betörésről, utonállásról ne kellene
hirt adni. Azt hisszük, alkalom szerü a közönség nevében tett azon felszólalásunk,
hogy a rendőrség kétszeres figyelmet forditson azon kétes existenciáju, kétségbeejtő
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külsejü egyénekre, a kik igy tél idején — valószinüleg Bécsből — a szó szoros
értelmében elárasztják városunkat. Jó volna minél gyakrabban razziát tartani,
nehogy Sopron igazi szemét lerakodó helyévé váljék Bécsnek.
Soproni Hirlap, 1895. február 7.
HIRDETÉS
Eltünt a Szt.-György utczából egy csunya, bozontos, hosszu szőrü eb, mely
Csicsa névre hallgat. Megtalálója adja át a rendőrségnek, hol is e hirdetés
közzétevője 10 korona jutalomban részesiti.
„Sopron”, 1904. május 18.
A BOTBÜNTETÉS ÉS AZ IPAROSOK
Pár nappal ezelőtt a fővárosi lapok megemlékeztek arról, hogy Pálffy Dénes
kézmű- és kisipari biztos a botbüntetés megszavazása miatt kilépett a keresztény
nemzeti egyesülés pártjából. A kisiparosság nem fogadja helyesléssel Pálffy lépését,
mert az árdrágitók letörése éppen a kisiparosság elsőrangú érdeke, melyet a mai
korhadt állapotok mellett csakis a botbüntetés szigoru alkalmazásával lehet elérni.
Sopronvármegye 1920. július 8.
HÍR
Megfulladt egy részeg munkás. Tegnap délután H[…] Gy[…] 56 éves alkalmi
munkás a Csengeri-utcában részeg állapotban egy fakunyhóban az arcára esett.
Annyi ereje sem volt, hogy elforduljon, s mire rátaláltak, megfulladt.
Soproni Hirlap, 1935. december 25.

NEHÉZ AZ ÉLET
NAGY ÉHEZŐK
Most, mikor dr. Tanner, a minnesotai koplalómüvész tart eddig páratlan
előadásokat a böjtölés mesterségéből, tán nem lesz érdektelen fölemliteni, hogy a
régi irók tudnak bezzeg olyan éhezőkről beszélni, a kikhez képest az amerikai doktor
még a legtorkosabb falánk ember.
Plinius emlitése szerint a Ganges forrásai körül Indiában létezett egy Astomus
nevü nép, mely soha sem evett s csak a levegőből élt. Aristoteles szerint volt
valamikor egy kegyes férfiu, ki egyedül a nap sugarainak beszivásával táplálkozott.
Spanyolországban, mint Caelius Rhodigimus följegyzette, volt egy ember, ki hosszu
éveken át egyedül vizen élt. Hermolaus szerint egy pap pusztán a levegőből
táplálkozván, száz esztendőt ért meg.
Unterwalden svájci kantonban 1460 körül élt egy Miklós nevü ember, ki mikor
már öt gyermek atyja lett, kiment az erdőbe s ott tizenöt évet töltött el étlen szomjan.
A konstanci püspök meglátogatta a csodálatos remetét s megvizsgálván a dolgot,
irással is bizonyitá igaz voltát. Velencében pedig a mult század elején élt egy olasz,
ki negyvenhat esztendőt böjtölt keresztül egy morzsa kenyér, egy csepp víz nélkül.
Ezekhez az éhezőkhöz képest dr Tanner természetesen törpe; hogy azonban
ezek léteztek-e valaha, azért bizony bajos volna jót állani. Az az eset, melyet
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Albertus Magnus, a ritkán tulzó nagy megfigyelő emlit, már hihető. Egy őrült
makacsul nem akarván magához ételt venni, hét hétig csak tiszta vizből élt, a mire
azóta is volt elég példa.
Hogy meddig képes az ember az abszolút éhséget kitartani, azt időre nem lehet
meghatározni. Mennél gyorsabb az anyagcsere, annál mohóbban támadtatnak meg
a testrészek s természetesen annál gyorsabban pusztul el az állati szervezet. A
koplalás absolut tartamát tehát nem lehet időszerint, hanem igenis a testsuly
töredékrészeiben meghatározni, mely veszteséget az állatok vagy az ember eltürhet
anélkül, hogy a halál okvetlenül bekövetkezzék. Ez Chaussat szerint a testsuly 0,4
részét képezi. Innen kimagyarázható az, hogy a zsenge kor igen nehezen viseli el az
éhséget s a fiatalok közül ismét az ifjabbak jóval nehezebben, mint az idősebbek, —
kivéve az élemült aggkort, mely testsulyából különben sem veszthet sokat.
Az ide vágó esetek nagy számából egy közép érték lett meghatározva, mely
szerint az ember 22 napig éhezhetnék. E számba a melancholiában szenvedők is
bele vannak értve, kikről tudjuk, hogy testi és szellemi életmüködésök álomkóros
hangulata mellett igen lassu anyagcserével birnak. Ezeknél a táplálkozási szükség
érzete is sokkal kisebb mérvben jön érvényre, mint egészségeseknél s ennek folytán
az éhezésre is nagy hajlammal birnak. E szerint a mélakóros emberek sokkal tovább,
még pedig középszámban mintegy 41,5 napig képesek az abszolút éhséget kitartani.
Igy például egy toulousi melancholikus természetül fegyenc hatvanhárom napig élt
minden táplálék nélkül, pusztán vizen. Egy másik, a ki bányabeszakadás által lett
eltemetve, huszonegy napig élt étel és ital nélkül. Mindketten azonban meghaltak,
mind a mellett, hogy később kellőleg tápláltattak. Ez eseteket belétudva illetőleg
levonva, a normális közép időtartam, mely alatt különben egészséges egyének az
éhhalállal dacolhatnak, 14 napra redukálandó.
Az éhhalál iszonyu kinok közt áll be, bizonyitja ezt az, hogy éhező emberek
gyakran a legtermészetellenesebb tettekre vezettetnek (Dante Ugolino grófja).
E halálnem tulajdonképeni legközelebbi oka nem állapitható meg egész
biztonsággal. Chaussat azt hiszi, hogy a testmeleg csökkenése lényeges befolyással
bir reá, a mennyiben az állatok meleg közegben hosszabb ideig tartják fenn
magukat, mint hidegben, hol különben is csekély testhőmérsékletükből még a
környezetnek is kénytelenek valamit átengedni.
Az éh és szomj sokkal nehezebben türhető mint a csupán tápanyagokban
nélkülözés, minthogy az által az anyagveszteség jóval lasabban áll be. Sőt ugy
látszik, hogy egyáltalában sokkal nagyobb veszteséget bir el a szervezet, ha a vizet
nem nélkülözi; a mi igen természetes, mert a szomj már magában véve
lázmozgalmakat szól, az érverést, légzést gyorsitja, az organismus végbomlását
elősegiti.
Hogy dr. Tanner átböjtöli-e fogadott negyven napját, ahhoz alig fér kétség. Hogy
azonban mint fog neki sikerülni a visszatérés a rendes étkezésre, az a nagy kérdés.
Nagy koplalások után a kiéhezettnek a minimumon kell kezdenie a táplálkozást; egy
kanállal több leves a kelleténél végzetes lehet rá. Apránkint, heteken át taíyrtó
növekvéssel viheti föl ismét az ételmennyiséget a normalisra. Ezt a processust dr
Tanneren érdekes lesz tanulmányozni s orvosi szempontból gyakorlati haszna
egyedül ennek lehet, mert utmutatásul fog szolgálni arra, hogy kell
bányaszerencsétlenségek, hajótörések sat., folytán kiéhezett emberekkel észszerüen
elbánni.
„Függetlenség.”
„Sopron”, 1880. augusztus 7.
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NEHÉZ AZ ÉLET
Általános a panasz, hogy nehéz az élet. A megelégedett ember ritka mint a
fehér holló. A hivatalnok nyomorog, a gazda küzködik, a kereskedő bukik, az iparos
pusztul és a szőllősgazdát eszi a phylloxera. Szorgalom, tudomány ma bliktri10, a
protekció és nepotizmus a hatalom. Az erkölcsök lazultak, a becsület kimegy a
divatból. A lopás, sikkasztás, csalás, hamisitás, rágalmazás orgiákat ül a
becsületesség koporsója felett. Zürzavaros, rideg az élet. Az emberek százával
kioltják életöket, mert nem birják meg az élet terheit s a végkimerülés erőt vesz
rajtok. Szóval az elégedetlenség, a boldogtalanság általános.
A legtöbb ember ilyen érzéssel, ilyen gondolattal lépte át az uj év küszöbét. S
mi jót várhatna ettől is? Én magam, a ki szegény ember létemre a megelégedettek
közé tartozom, nem lehetek ugyan pessimista; mégis elborul a lelkem ha rágondolok
a jövőre […]. Az elszegényedés biztos léptekkel halad előre s terjed mindenfelé; a
küzdelem fokozódik; az anyagi és erkölcsi sülyedés rohamosan fejlődik és mentő
gondolat, megnyugtató eszme, biztató remény, vigasztaló szó sehonnan sem
hangzik felénk. Minden drágul: élelem, ruházat, lakás, tüzelőszer, cselédség, iskola,
szivar, bor és minden egyébb, mi az ember fenntartásához, vagy a munka után
méltán megérdemlett élvezetéhez tartozik. E mellett óriási mérvben nő az adó,
melyet az állam, a község, az egyház, az iskola és a társadalom megkövetel
mindenkitől. A terhek elviselhetetlenek s a ki nincs birtokában jó adag önmegtartási
erőnek, ki az ész hatalmas szavával nem tudja elcsititani szive szerényebb vágyait is,
az el van veszve örökre. Hozzá kell szoknia mindenkinek azon a gondolathoz, hogy
manap szegényen megélni is csak nagy küzdelem árán lehet; mert a munka,
szorgalom nem hozza meg a kivánt gyümölcseiket.
Mindezekből előáll a minden bajnak főforrása: az általános adósság csinálás.
Nem tagadom, hogy sok ember könynyelmüségből csinál adósságot; de az adósok
zöme szükségből lép ezen veszélyes utra. De szükségből csak annyiban a
mennyiben azt hiszi, hogy kiadásait nem képes apasztani. Pedig lehet. Igaz, hogy
munkásságával nem fog arányban állani mindaz, a mit számára az élet nyújt; mert
kemény munkára sovány koszt következik. De a ki élni akar, rendithetlenül
ragaszkodnia kell azon axiomához, hogy csak annyit költsön, a mennyit megbir. A ki
átéri a határt, az menthetetlenül veszve van. […] Igy pusztul el család család után s
az apák nem hagynak egyebet gyermekeikre a nyomornál. Aki tehát az életet
becsülettel végig akarja küzdeni, annak végre is meg kell szoknia, hogy százból csak
százat, ezerből csak ezret lehet költeni; más szóval hozzá kell szoknia a
legkérlelhetetlenebb takarékossághoz. […]
A mai viszonyok szerint mindenkinek, még a gazdag embereknek is a nemes
egyszerüséghez, a szigoru takarékossághoz kellene szokniok s kivált a gyermekeket
és ifjakat ebben kellene nevelnünk. De épen az a baj, hogy kevés ember szemei előtt
lebeg a közmondás: „Csak addig nyujtózkodjál, meddig a takaró ér,” A gyermekeket
pávákként járatjuk, konyhánkat az ő izlésök szerint rendezzük be, drága
ajándékokkal sokszor elérhetetlen vágyak magvait ültetjük szivökbe. S ha mindez
nem keroül ki a jövedelemből, csinálunk botorul — adósságot. A kiadásokkal is ugy
vagyunk tehát, a mint a cimzésekkel: folyton fokozzuk […]. Mindegyikünk legalább is
annyit költ mint a nála rangra, fizetésre, vagyonra nézve előbbvaló. Ez a nagyzás
hóbortja, mely könynyelmü pazarlásra csábit. […] Csakhogy ki tud erre gyógyszert?
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Már az igaz, hogy patikában nem árulják. De megtalálhatja mindenki saját
magában […] a ki szabad akaratát […] nem saját érdekében, saját hasznára, javára
forditja; az a közmondás szerint „maga alatt vágja a fát”. […] Csak néhány botor
szokásra akarom figyelmeztetni a kort, olyan szokásokra, melyek sok kiadásba
kerülnek a nélkül, hogy nagyzásnál és pazarlásnál egyébbnek feltünhetnének.
Sajátságos jelenség az, hogy míg az emberek az adónak semmiféle nemét nem
szeretik, magukat mégis lépten-nyomon önmegadóztatják. Ilyen önmegadóztató
adónemet szül az az ajándékozási düh, mely karácsony ünnepén megszállja a
sziveket. […] A másik adónem az a szerencsétlen szokás a borravalóval. A mit evvel
üznek az emberek az már valódi őrültség. Ha 8 krajcár ára sört iszol, ott hagysz 2
krajcár borravalót, különben félvállról néz rád a kellner. Ha mulatságok alkalmával
előre meg nem vesztegeted a pincért 50 kros borravalóval, hiába foglalsz le asztalt
nem jut számodra hely. A szolgáló pincér, a fizető pincér, a szivarárus gyerek, a
fiákkeres, a kapus, a kocsis, a házmester, mindenki borravaló után áhitozik s te
fizetsz türelmesen; mint ezen adónem alópl, melyet az emberek saját maguk
boszantására és zsebök megrontására feltaláltak, ki nem vonhatod magadat. […]
Többnek akarunk látszani, mint amennyit érünk. […] Pedig mindezt ki lehetne
kerülnünk, ha takarékosak lennénk. […] Ehhez pedig csak egy kis akarat, csak egy
kis lelki erő kell. […]
Carolus.
„Sopron”, 1889. január 9.
A FŐPINCÉR 10 PARANCSOLATA
Egy német pinczérlap, a „Verband” a következőkben álllitja össze a főpinczérek
10 parancsolatát:
1. Az üzleti érdekeket mindig ugy tekintsd, mint a magadéit.
2. Gondod legyen rá, hogy a vendégek otthonosan és megelégedetten érezzék
magukat, a míg csak a te üzletedben tartózkodnak.
3. Egyik vendéggel épp oly udvarias és előzékeny légy, mint a másikkal,
senkinek se nyujts se előnyt, se hátrányt.
4. Ne tartsd magad többre, mint főnöködet s igy ne intézkedj soha
önszántadból.
5. Mindig ügyelj a rendre és ne élj vissza a beléd helyezett bizalommal.
6. Pontosan a helyeden légy mindig.
7. Járj a személyzetnek jó példával elől.
8. A személyzettel szigoruan, de igazságosan bánj, figyelmesen, de soha ne
tulbizalmaskodva bánj vele s nem szabad egy hibát sem megtorlás nélkül hagynod.
9. Ügyelj tekintélyedre a személyzettel s egyéb alárendeltjeiddel szemben.
10. Iparkodj megkeresett pénzeddel takarékoskodni, hogy mielőbb önállósithasd
magad.
„Sopron”, 1902. június 10.
A HADIKONYHA
Január 1-ével a dr. Schwarz Sándor által szervezett Groszner-féle hadikonyha a
Pannoniában, müködésének negyedik hónapjába lép. Aki a hadikonyhában étkezni
óhajt, a városházán válthatja meg jegyét. Ebéd és vacsora összesen 3.60 korona, —
a nyujtott eledelekért valóban igen csekély összeg, különösen ha tekintetbe vesszük,
hogy leves és főzelék korlátlan mennyiségben áll az étkezők rendelkezésére és
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mindenki annyiszor és annyit vehet a tányérjára, amennyit étvágya kivánatosnak
mutat. A mai rendkivül magas árak mellett két bőséges étkezésért 3.60 korona
tényleg igen kevés; az ételek pedig izletesen és minden polgári igényt teljesen
kielégitő módon vannak elkészitve. Kivánatos volna, hogy mennél többen vegyék
igénybe a Pannonia hadikonyhát, mert mennél több résztvevő, annál előnyösebb az
egyedre nézve. Az eddigi, körülbelül 80 résztvevő megelégedése biztositékot nyujt
arra nézve, hogy a nyujtott élelmezés igazán megfelelő. Előfizetéseket, rövid időre is,
a városházán a közélelmezési üzemben fogadunk el.
Soproni Napló, 1918. január 1.
SZABÁLYOZZÁK A VENDÉGLŐI ÉTKEZÉST
Szmrecsányi György közélelmezési kormánybiztos most Pozsonyban szigoru
rendeletben szabályozza a vendéglők étkezését. Egyelőre csak Pozsonynak szól az
uj rend, de már legközelebb kiterjeszti azt egész kerületére, tehát a soproni
vendéglőkre is. Kétféle menüt állapitott meg, az egyszerübb menü ára fehérteritékes
helyiségben 5 K 50 f, a többi helyiségben 4 K 50 f. A fehérteritékes vendéglők
ezenfelül kötelesek egy másik teritéket is adni, még pedig 8 K maximális áron. Az
egyszerübb teriték fogásai délben leves, főzelék husfeltéttel és tészta; este ugyanez,
de leves nélkül. A nyolckoronás teriték fogásai délben leves, sült vagy marhahus,
legalább kétféle főzelékköritéssel, tészta vagy a vendég kivánságára sajt vagy
gyümölcs; este ugyanez, leves nélkül. De lehet csak főzeléket enni husfeltéttel és
ennek az ára a fehérteritékes helyiségben 3 K 40 f, a másik helyiségben 3 K. A
rendeletnek vannak egyéb korlátozásai is, igy meg van szabva a kiszolgáltatandó
ételek sulya, mennyisége; meg van határozva, hogy a rendelet hatálya alá eső
üzletekben csak igazolványra lehet ebédet vagy vacsorát kiszolgáltatni; nem
tartoznak a rendelet hatálya alá a vasuti vendéglők és a hadikonyhák, valamint a
népkonyhák. Az uj rendnek a takarékosság a célja.
Soproni Napló. 1918. május 30.
A SOPRONI ASSZONYOK MOSOLYFAKASZTÓ GÁZHÁBORÚJA
[…] A soproni gázgyár a mult évek szokásához hiven az idén is megrendezi
háztartási és főzőtanfolyamát. A tanfolyamot tegnap délután 4 órakor nyitották meg a
közönség, a soproni háziasszonyok nagy érdeklődése mellett. A Pannonia
üvegtermét szorongásig megtöltötték az érdeklődő asszonyok.
Sopronvármegye, 1937. április 9.
HOGYAN LEHET 4,6 FILLÉRREL VACSORÁT SÜTNI
A Háztartási Hét második napja, ha lehetséges, még nagyobb érdeklődés
mellett folyt le mint az első. Előrelátó érdeklődők már fél kettő órakor elmentek a fél 5
órakor kezdődő előadásra, hogy ülőhelyet biztositsanak, négy óra felé pedig olyan
nagy tömegben vonultak be a háziasszonyok, hogy a rendezőség még a zsüri
tagjainak sem tudott helyet biztositani. Ezt a nagy érdeklődést a főzőverseny fokozta
ezuttal, amely a mai előadás programján szerepelt. Ma ugyanis öt amatőr
háziasszony és leány mérte össze tudását, hogy melyikük nyeri el az első dijat a
gyorsaság, takarékosság és izletesség szempontjából. A versenyben Kheim Jenőné,
Karner Margit, Kiss Ilona, Fekete Margit és Friedrich Józsa indult.
A verseny, sportkifejezéssel élve, fej-fej mellett indult, de csakhamar kitünt
Kheim Jenőné szakácsművészeti ügyessége. Az előirt vacsorát ő készitette el a
legrövidebb idő alatt, de a gázzal való takarékos bánásmódot nem ismeri teljesen,
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miután jelenleg még nem gáztüzhelyen főz és igy nagyszerü főzésművészeti
teljesitményét a nagyobb gázhasználat az összeredmény értékelésénél lerontotta.
A főzőversenyben a 15 tagu zsüri a következő eredményt állapitotta meg: 1.
Fekete Margit 31 perc alatt 155 l gázzal, melynek értéke 4,6 fillér, nyert egy fehér
zománcozott gázfőzőt; 2. Karner Margit, szintén egy fehér zománcozott gázfőzőt
kapott dijul; 3. Friedrich Józsa, fekete gázfőzőt nyert.
Az amatőrök versenye után, akik 4,6 fillérből főzték meg a vacsorát, a közönség
most nagy érdeklődéssel várja, hogy szombaton a profi versenyzők mennyivel
tudnak vacsorát főzni.
Sopronvármegye, 1937. április 10.
A SZAKÁCSNŐK VERSENYE MEGMUTATTA, HOGYAN LEHET 4
PENGŐBŐL 4 SZEMÉLYRE POMPÁS EBÉDET FŐZNI
A Háztartási Hét tegnapi napja a hivatásos gáz szakácsnők napja volt. Öt
szakácsnő állt az öt gáztűzhely mellé, akik rendkivül érdekes és tanulságos feladatot
oldottak meg fényesen. Mindegyik 4 pengőt kapott azzal, hogy ebből főzzön
négyfogásos ünnepi ebédet, négy személyre. A 4 pengőben azonban benne kellett
lenni a főzés, a tüzelő, illetve a gázfogyasztás költségének is.
A verseny iránt ezuttal is nagy érdeklődés nyilvánult meg, az üvegterem
szorongásig megtelt és a háziasszonyok, akik minden alkalmat felhasználnak a
tanulásra, nagy figyelemmel kisérték a versenyzők minden mozdulatát. A versenyen
a zsüri a következő döntést hozta: legkevesebb gázt, 8,55 fillér értékben használta el
Hodosi Margit, a Zrinyi Ilona Intézet szobalánya. Érdekes azt is megemliteni, hogy
Hodosi miért vett részt a versenyen. Korábban az intézet konyháján volt alkalmazva,
aztán szobalánynak tették. Szeretne azonban szakácsnő lenni és ezen a versenyen
akart tanubizonyságot tenni arról, hogy mint szakácsnő is megállja a helyét.
Ez sikerült is neki. A legrövidebb idő alatt Baronits Mária, Nikokics Milivoj
szakácsnője végzett, az ételek izességében Mátyási Ferencné, Horváth Alajos
hercegi főtanácsos szakácsnője, a tálalás művészetében Erős Erzsébet, Németh
Ferenc Flandorffer uccai pékmester szakácsnője, az étlapösszeállitásban pedig
Ivancsis Erzsébet, Schneider magkereskedő szakácsnője tünt ki.
A főzőverseny iránt dr. Sopronyi-Thurner Mihályné polgármesterné, Emmerth
Gézáné főtanácsosné és Köves Ferencné, főmérnökné is érdeklődött.
Sopronvármegye, 1937. április 11.

SPORT
A TORNA ÉS TÜZOLTÓ-EGYLET KARÁCSONYI ESTÉJE
A mulatság 6 órakor vette kezdetét, de a csarnok már fél hatkor tömve volt
közönséggel. Csak ily alkalmakkor tapasztalhatjuk, hogy mily érdekkel viseltetik
közönségünk eme nemes intézmény iránt. Az érdekes és mulattató előadások
müsorozata csakhamar felélénkité a szépszámu társaságot; közremüködtek a városi
zenekar, a férfi dalegylet, és a szinházból Bilée k. a.11, Pauser, Maran, Hetler és
Sieder urak. Azonkivül még a tornászok mutattak be néhány érdekes
11

Kisasszony.
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tornamutatványt és gulyákat12. Nagy tetszést aratott a kis iskolás gyermekek által a
„Járjatok be minden’ dal éneklése mellett bemutatott tornajáték, mely Göhring torna
tanár úr müve volt. A nyeremény tárgy az idén is igen sok, szép és értékes volt,
köztük egy-egy mulattató és bohózatos. A mulatság tehát — minthogy a rendezőség
a több évi tapasztalatok folytán a rendezés körül igen nagy tapintatosságot fejtett ki,
— minden tekintetben sikerültnek lett volna mondható, ha a városi zenekar a
mulatság vége felé a tüzoltóság tiszti karával ujjat nem huz. A tisztelt zenekar szerint
a közönség csak addig mulathat, míg ő nekik játszani méltóztatik; ehez csak annyit
jegyzünk meg, hogy a tüzoltóegyletnek nem nagy hasznot hozott ezuttal a városi
zenekar, — de a zenekar egyesületre bizonyára káros következménye is lesz a
karmester és a zenész urak magaviselete. Pártoljuk tehát a városi zenekar
egyesületet, — egyleti ünnepeinken minden áron annak kell közremüködni, és
legalább segiti az egyletek és intézmények virágzását — hátramozditani. Valjon nem
volna-e jó, ha a zenekaregylet választmánya a zenész uraknak hencegésük
megfékezésére egy házi rendszabályt készitene?
„Sopron”, 1881. december 29.
KERÉKPÁROS-VERSENY SOPRONBAN
— Saját tudósitónktól. —
Sopron, április 20.
Tegnap még a nap is büszkébben bujt el a felhők mögé, s a legkisebb kávéház
legkisebb pikkolójának is önérzetesen ragyogtak a szemei. Mert általános volt a
meggyőződés Sopronban, hogy — klasszikus kifejezéssel — egész Európa szeme
rajtunk csüng. Hisz egész európa bicziklizik s melyik kerékpárost ne érdekelne
akkora verseny, mint a miénk?
Kezdődött volt a dolog az ég könnyezésével és végződött süvitő, kellemetlen
széllel. De az időjárás minden animózitása daczára is fényesen sikerült a soproni
Hungária-kerékpárosklub versenye.
Világhirü müvészei a pároskeréknek jöttek Sopronba, hogy szaporitsák a
diadalaikat. Köztük Gerger István hazaánkfia, akit sokan a legnagyobb bycikle-mannak hivnak, s aki egyenesen Párisból utazott Sopronba.
A versenynek két része volt, az egyik a délelőtti táv-verseny, a második az utiverseny a mely délután folyt le. Mindkettőt disztingvált, nagy közönség nézte végig.13
Soproni Ujság 1896. április 21.
A LABDARUGÁS
[…] Minden sportot két főszempontból kell megitélni. Egyik a szellemi, a másik a
testi torna szempontja. A szellemi torna, vagyis a szellem edzése ismét két részre
oszlik. Egyik az ész, a másik az erkölcs edzése. Az ész edzését természetesen vajmi
csekély arányban várhatjuk a sporttól, mert hiszen az ész fejlesztése nem a testi,
hanem a tulajdonképpen vett szellemi kiképzés feladata. Az erkölcsi tekintetben
történő fejlesztésben azonban a sport már nagy hivatást teljesit. A sport ugyanis
kétféleképpen hat fejlesztőleg az erkölcsre. Tényleges irányban: tudniillik fejleszti a
lélekjelenlétet és a bátorságot s nemleges irányban: tudniillik mérsékletre, pl. a
12

Nyilván gúlákat.
A délelőtti Szombathely—Sopron közti 60 km-es távot nyolcan teljesítették, az első 2 óra 40 perc 2
másodperc alatt, a Kőszegi úton lévő vámházig. A délutáni 10 km-es távon 16 perc 33 másodperc volt
a legjobb idő. Hogy ez hol zajlott le, nem írja az újság.
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labdarugásnál — játékszabályokhoz s másik jogaihoz való alkalmazkodásra szoktatja
a játszót. […] A labdarugás szintén nagyon fejlesztőleg hat a lélekjelenlét
megtartására s a játékszabályok szerint a mások jogainak tiszteletbentartására.
Tehát erkölcsileg is fejleszt és fegyelmez. Amint látszik tehát, a labdarugás is egyike
a hasznos sportnak, s összes szerencsétlensége alkalmasint az, hogy a labdarugó a
legkevésbé előkelő testrészeivel, a lábával játszik. Ezért aztán ráfogják a játékra,
hogy üres és szellemtelen. Pedig kétségtelen dolog, hogy bizonyos határig — a
labdarugásban is van szellem. Igaz, hogy ezen határon tul aztán az egész
labdarugás egy kaptára történik.
Ha a vivás, evezés az emberek gáncsolódása nélkül edzheti a tüdőt, a kart, az
uszás edzheti a tüdőt, a kart és a lábat, anélkül, hogy a sportjáték ellen felhangzó
kifogásoknak jogosultságát el kellene ismerni.
Tökéletesség meg komoly, tudományos dolgokban sincsen. Hogy lehetne tehát
játékokban?
„Sopron”, 1902. április 18.
TÁVKERÉKPÁROZÁS
Sugár Ernő, Sugár Sándor vm. thatósági tag fia és Frank Samu csornai fiatal
emberek néhány év óta hosszabb távolságra rándulnak ki kerékpáron. Voltak már
Olaszországban és Franciaországban s jelenleg Németországot keresik fel. A két
sportférfiu csütörtökön indult el és a következő úti programm szerint fogják
Norderney fürdőt felkeresni: Pozsony, Brünn, Prága, Pilsen, Marienbad, Karlsbad,
Drezda, Lipcse, Berlin, Hamburg és Norderney. Ezt az utat négy hét alatt akarják
megtenni a jeles kerékpárosok.
„Sopron” 1902. július 29.
TISZTI LÓVERSENY
— Első nap. —
Napsugaras szép tavaszi időben folyt le vasárnap a soproni tiszti
lóversenyegylet idei első versenye. A szép meleg idő ezrével csalogatta ki a soproni
közönséget a szép versenytérre. Zsufolásig megtelt a különvonat, kocsik,
automobilok, kerékpárok is nagy számban szállitották ki a közönséget, sőt gyalog is
nagy sokaság vonult ki. A szép fekvésü versenytér tavaszi pompájában, a hullámzó
szines sokasággal szép képet nyujtott. A szép asszonyok és lányok, kik az idén
feltünő sokan voltak, divatos, lenge nyári öltözékeikkel még élénkebbé tették e képet,
melyet a különböző uniformisok is tarkitottak.
A versenyek elég érdekesek voltak s minden nagyobb baleset nélkül folytak le.
[...] I. Megnyitó verseny. Dij: 600 K a nyerőnek, 250 K a másodiknak, 100 K a
harmadiknak, 50 K a negyediknek. Futott 7 ló. [...] II. Kezdők akadályversenye.
Tiszteletdij és 700 K a győztesnek, 250 K a másodiknak, 150 K a harmadiknak és
100 K a negyediknek. [...] III. Bij Zabij akadályverseny. Táv: 4000 m. Tiszteletdij és
800 K a győztesnek. [...] 4. Fabricius (Gyömörei hdn.) A legérdekesebb verseny, az
egész mezőny végig együtt halad, erős küzdelem, Trawna csak egy orrhosszal győz.
Tot. 5:24, 10:49. IV. Ottó főherceg-akadályverseny. Táv: 4800 m. Tiszteletdij és 1500
K az elsőnek. [...] V. Harkai gátverseny. Táv: 2400 m. Tiszteletdij és 600 K az
elsőnek. [...]
Soproni Napló 1907. május 9.
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ORSZÁGOS CÉLLÖVŐ VERSENY ESZTERGOMBAN
Mozgalmas napok szinhelye lesz Esztergom folyó évi május hó 22-től 25-ig,
melyeken a Magyar Olympiai Bizottság József főherceg fővédősége alatt ott az első
Országos Céllövő Versenyt rendezi. A verseny legjobb lövői a folyó évben
Stockholmban tartandó nemzetközi olympiai versenyen is részt fognak venni. A
versenynapokon Esztergomban különféle ünnepségeket rendeznek. […] Este 8
órakor nyitják meg ünnepélyesen az Orsz.ágos Céllövő Versenyt a vármegyeház
disztermében, ahol az értékes versenydijak is kiállitva lesznek. A megnyitó beszédet
Andrássy Géza gróf v. b. t. t.14, az Olympiai Bizottság elnöke mondja. […]
Soproni Napló 1912. május 5.
OLYMPIÁDI MÉRKŐZÉS
Stockholm. A magyarok válogatott labdarugó csapata tegnap mérkőzött meg a
norvégek legjobb csapatával. Az óriási számu közönség jelenléte mellett megtartott
küzdelem eredménye az lett, hogy a norvégek vereséget szenvedtek. A magyarok
6:0 arányban győztek.
Soproni Napló. 1912. június 25.
A NAGY USZODAI „BOTRÁNY”
Tegnap délután a nagy uszodában egy tulbuzgó rendőrközeg alapos botránnyá
fujta fel egy tulbuzgó szerelmespár vigyázatlanságát. Egy fiatal ember egy jó
családból való urleánnyal fürdött tegnap a nagy uszodában, majd elvonulva vele a
patak járatlanabb végébe a zsiliphez, élénk tanujelét adta iránta való gyengéd
érzelmeinek. Az ügynek véletlenül tanuja lett egy rendőr, aki a Pollák-féle betörés
tettesének kézrekeritésére kitüzött 10.000 korona jutalom helyett kivánatosabbnak
tartotta a közerkölcs őrének népszerü babérait megszerezni és igen erélyesen
zavarta meg a bizalmas tète à tètet15, mikor pedig a fiatal ember visszautasitotta
beavatkozását, lármázni kezdett, ugy hogy az egész fürdőközönség a szinhelyre
gyült és szidalmazni kezdte a párt, akik szégyenszemre az egész publikum előtt
voltak kénytelenek kivonulni az uszodából. A rendőrbiróság majd eldönti a jelentések
és a tanuk bemondása alapján, hogy csakugyan „közbotrányról” van-e szó, amit a
rendőr váltig erősit, de amit kötve hiszünk mi. De akárhogy dől el az ügy, azt
sehogysem irjuk alá, hogy egy rendőrnek okvetlenül kötelessége egyszerü és
csendben elintézhető magánügyből nyilvános erkölcsi itéletet provokálni és
fölöslegesen meghurcolni egy urileányt.
Sopronvármegye 1920. július 9.
NYILTTÉR
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
A jó izlés és a lovagiasság nevében engedje meg, hogy mi is megköszönjük
Önnek, amiért védelmébe vette a tegnapelőtti uszodai u. n. botrány szereplőit,
akiknek mindenesetre oktalan vigyázatlanságából szükség nélkül erkölcsi példát
akart statuálni egy tulbuzgó tapasztalatlan rendőr. Értesülésünk szerint a szükség
nélkül meghurcolt hölgy családja törvényes elégtételt kért és fog is kapni a rendőr
14
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Valóságos belső titkos tanácsos cím
Bizalmas, négyszemközti együttlét, helyesen: tête-à-tête (tetatet, francia).
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fölöttes hatóságától, mert megengedhetetlen az, hogy a rendőr birónak tegye meg
magát és nyilvános pellengérre állitson valakit — méghozzá teljesen ártatlanul —
ugy látszik csaík azért, mert az illető — uriember.
Tisztelettel két
szemtanu.
Sopronvármegye 1920. július 10.
SOPRONI FILM (HETI KRÓNIKA)
[...] Legyen szabad most még néhány szóval visszatérnünk az elmult hét
szörnyű szenzációjára, az „uszodai botrányra”, amely miatt a tisztes soproni
polgárok, mamák, de az aranyifjúság is még mindig csóválják a fejüket. Forr és
kavarog tehát most emiatt a kisvárosi katlan, pedig hát a kipattant szikrát sokkal
csendesebben és kisebb körben is lehetett volna oltani. Igy íazonban, hogy a
tulbuzgó közeg rögtön torkaszakadtából tüzet kiáltott, a lángok máris az egekig
csapkodtak [...] Szó sincs róla, nem akarunk mi erkölcsbirók lenni, csak
megjegyezzük mégegyszer, hogy bármennyire féltett kincsünk a közerkölcs, ezt a
dolgot mégis csak szordinóval kellett volna elintézni. Mert ha a rendőrség
mindenesetre mindenki által hallható módon akar babérokat aratni a közerkölcsök
terén, hát akkor méltóztassék tán esténként ugy 11 ópra ut.án a Deák téri és
Erzsébet-kerti bokrokat villanyl.ámpákkal néha megvilágitani. Lészen ott sikongatás,
miről még a világ nem hallott.
—s.
Sopronvármegye 1920. július 11.
LEVÉL
Alulirottak az igazságosság parancsolta emberbaráti kötelességünknek tartjuk,
hogy a f. hó 7-én a nagyuszodában történt ugynevezett „botrány”-nyal kapcsolatosan
mint szemtanuk az alábbiakat tényként leszögezzük s a város nagyközönségének
tudomására hozzuk. Egész idő alatt mint a mások viselkedésének megfigyelésével
szórakozók állandóan szemmel tartottuk többek között a városi pletyka szóban forgó
két áldozatát is. S igy bátran állithatjuk, hogy semmi olyant el nem követtek, ami
legtávolabbról is rendőri beavatkozásra adhatott volna okot. Hogy akadt a
rendőrlegénységnek oly tagja, aki tapintatlanul és végeredményben a látszat és
korlátoltság révén az ártatlan semmiből társadalmilag megsemmisitő végződéssel
járó botrányt okozott, még nehezen megértjük. De, hogy nagyon sokan az
intelligensek közül is, a dolog józan vizsgálata nélkül is elhitték a szószártyárkodást s
igy közvetve óriás társadalmi igazságtalanságot követtek el két ártatlannal szemben,
azon végtelenül csodálkozunk. Épen ugy nem értjük meg azt sem, hogy egyes
ujságok ezt a pletykát alkalmasnak találták elmefuttatásaik és megjegyzéseik
megjelenithetési keretéül. Csak a mostan oly erősen előtérbe nyomult általános
emberi rosszindulat adhat némi megérthetőséget ennek a sajnálatos esetnek.
Minden rosszmáju kombinációval szemben kijelentjük, hogy az illetőkkel sem rokoni,
sem
jóbaráti,
sem
ismerősi
viszonyban
nem
vagyunk.
Zahoránszky Ernő gyógysz.
Soproni Hirlap 1920. július 13.
A VÁROSI KÖZGYŰLÉS ÉS AZ ERKÖLCSÖK
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Dr Meiszner Ernő városi bizottsági tag beadványt intézett a városi tanácshoz
illetve a közgyűléshez, hogy tekintettel a romlott közerkölcsökre, hassanak oda, hogy
a soproni uszodákban külön fürödjenek a nők és a férfiak.
Sopronvármegye 1920. július 15.
SOPRONI FILM*
(Heti krónika.)
A soproni uszodák
(Levél a szerkesztőhöz.)
Egy városatya a legujabb uszodai pletyka miatt azt inditványozza, hogy a
soproni uszodákban a nők és férfiak külön fürödjenek. Készséggel hozzájárulnánk az
inditványhoz, azonban ez a rendszabály nem elegendő ahhoz, hogy a soproni
erkölcsöket rendben tartsa, azért inditványozzuk még a következőket:
1. Soproni lakosnak tilos tengeri fürdőbe, vagy balatoni fürdőbe menni, mert ott
a nők s férfiak együtt fürdenek s így a soproni erkölcsök veszélyeztetve vannak.
2. Tilos soproni lakosnak más városban uszodába menni, mert a nők és férfiak
ott is együtt fürdenek, sőt — rettenetes — mindenféle strandfürdőket létesitenek, ahol
a nők s férfiak együtt fürdenek, együtt napfürdőznek s igy — szegények —
elkárhoznak.
3. A bálokon a nők sokszor mélyebben vannak dekoltálva mint az uszodában,
táncközben a táncos és táncosnő egészen egymáshoz simulnak, ami szintén
veszélyes; ennélfogva Sopronban a táncmulatságokon külön táncoljanak a nők és
külön a férfiak, ez jobban meg fog felelni a soproni erkölcsöknek.
4. Az Idegenforgalmi Társaság most létesit a tómalomnál új strandfürdőt, ebben
már nem lehet elkülöniteni a nőket a férfiaktól, mert a soproni strandfürdő világ csufja
lenne, itt tehát ugy kell segiteni az erkölcsökön, hogy a két nembeliek együtt
fürödhetnek ugyan, de mindegyiknek be legyen kötve a szeme.
5. Üdvös lenne ezeket a rendszabályokat országszerte hirdetni, hadd lássa az
ország, milyen modern gondolkodásu és szigoru erkölcsü városatyáink vannak
nekünk.
Más városokban a városatyák élelmezési ügyekkel, lakásügyekkel s más ilyen
lappáliákkal foglalkoznak, nálunk pedig az uszodai ügyekkel, amelyek amazoknál
sokkal fontosabbak. Ebből látni fogja az ország, ha most nem is boldog a magyar, de
Sopron városa mindenesetre boldog!
Több szigoru erkölcsü soproni.
* Ennek a nem kevésbbé találó, mint jóizü irásnak, szivesen kölcsön adom e
héten rovatomat. —s.
Sopronvármegye 1920. július 18.
RENDŐRKAPITÁNYSÁGUNK ERKÖLCSÖS INTÉZKEDÉSE,
mely ugyanakkor mikor Magyarország minden városában strandfürdőt épitenek
s ugyanilyen készül most gőzerővel a Tómalomnál, a soproni uszodákban megtiltja a
közös fürdést, mint előre sejtettük, városunk összes köreiben nagyfokú
elégedetlenséget váltott ki. Mikor egy sajnálatos esetnek végre elsimultak utolsó
hullámai, mikor Meiszner dr. is belátta, hogy semmi értelme sem lett volna
inditványát a közgyűlés elé vinni, akkor a rendőrség beugrik a szemforgató
pedantériának és megfosztja a soproni közönséget egyik legkedvesebb
szórakozásától, az uszodatulajdonosokat pedig jövedelmüknek nagy részétől, mert
még az időbeosztás is az elképzelhető legszerencsétlenebb. Dolgozó férfiak
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hivatalnokok és munkások t. i. éppen d. e. 10 órától d. u. 5 óráig nem jutnak
uszodába, ők tehát teljesen kénytelenek lemondani a fürdőről. Háziasszonyok és
leányok pedig már fáznak este 5 órakor fürödni menni. Szóval megint történt egy
intézkedés, ami az Elvet boldogitja, gyakorlatban azonban senkinek sem kell. A
rendőrkapitányság pedig, ha már ragaszkodik hozzá, ugy talán vezényelje ki d. u.
2—5-ig az uszodákba a rendőrlegénységet, melynek ebben az ideális betörővilágban
ugyis édeskevés a dolga!
Sopronvármegye 1920. augusztus 17.
KETTŐS GYŐZELEMMEL AVATTA FEL A SFAC. AZ ELSŐ BEKERITETT
SOPRONI SPORTPÁLYÁT
A kedvezőtlen időjárás ellenére is nagy közönség és szép jövedelem volt
vasárnap az angerréti pályaavatásnál
Sopron város közönsége megértéssel és áldozatkészséggel lehetővé tette,
hogy a soproni sport végre megkapja egyik elemi létfeltételét, vagyis szép, rendes és
állandó pályához jusson. Ünnepélyes külsőségek között vasárnap délután adták át
rendeltetésének az első bekeritett soproni sportpályát, mely jövedelmezőségével
mindjárt az első alkalommal bebizonyitotta, hogy a létrehozására forditott fáradság és
lelkesedés nem veszett kárba. Tisztelet és hála illeti mindazokat, akik tanáccsal és
tettel elősegitették Sopront sportéletének e hisszük korszakos fordulójához.
A hatalmas sportpálya teljesen körül van keritve, csupán a három bejáratnak
(kettő a közönségnek, egy a játékosoknak) hagytak egy-egy ajtónyilást. A
pályatesten, melyet fakorlát választ el a nézőközönségtől a 110 m. hosszu és 70 m.
széles footballpálya mellett 100 m-es futó, ugró és dobópálya is van. A jobb
sarokban áll a buffet és a két főbejáratnál egy-egy pénztár. A győri sportlap máris
megállapitja róla, hogy a dunántul egyik legszebb fekvésü sporttere ez a pálya. És
hogy mekkora érdeklődés van Sopronban a sport iránt, azt más sem bizonyitja
fényesebben, minthogy az abszolut kedvezőtlen idő dacára jó másfél ezer ember
lepte el vasárnap délután a pálya nézőterét, a szitáló esőben lelkesen kitartva a
mérkőzések végéig. A megnyitó mérkőzések tiszta jövedelme 4 millió korona volt, ha
ez igy megy tovább, hamarosan telik majd a pálya tökéletesitésére, elsősorban az
eső ellen védő tetőzet nagyon kivánatos megépitésére.
Az ünnepélyes megnyitás tulajdonképpen a város képviseletében megjelent
Thurner polgármester „kick off” rugásából állott. A polgármestert a Sfac. agilis
ügyvezető alelnöke fogadta lendületes beszéddel. [...] Különösen kiemelte a Sfac.tagok lelkes, áldozatkész és eredményes gyüjtőmunkásságát. Végül kifejezést adott
reményének, hogy most már a sportolók is megteszik a magukét és az uj pálya
tényleg eléri célját, a soproni football és atlétikai sportok nagymérvü fejlődésnek
indulását és felvirágoztatását. [...] A játékosok és a közönség elénekelte a Hymnuszt,
Thurner polgármester megtette a megnyitó rugást és megkezdődött a játék, a Sfac.
első bajnoki mérkőzése az őszi szezonban.16
Ezzel véget ért a megnyitó ünnepély és pályaavatás. Utána a Reineckernél
gyülekeztek a Sfac. tagok és sportbarátok és családias intim hangulatu poharazással
ünnepelték késő éjjeli órákig a soproni sport ujjászületését.
Sopronvármegye 1924. augusztus 26.

16

Sfac—KőszegiSE 4:0 (0:0), utána Sfac II.— Mattersburg 3:1 (3:0).

83
KERETES HIRDETÉS
Felhivás a tómalmi kabinbérlőkhöz! Tisztelettel felkérem az igen tisztelt
vendégeimet, akik kabinbérletre igényt tartanak, hogy szándékukat velem mielőbb
annál is inkább közöljék, mert a kabinbérletek iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg.
Autóbusz indul ¾ 8 órakor és szükség esetén minden órában háromnegyedkor.
Teljes tisztelettel: Kovács Vince.
Sopronvármegye 1933. május 7.

NEVELÉS
MODERN NEVELÉSZETI RECEPT
Bizonyos dolog, hogy korunkban az ugynev. fölvilágosodással, mely magában
igen szép dolog, igen sok visszaélés történik. De még bizonyosabb, hogy e
visszaélés sehol sem nagyobb és veszedelmesebb, mint a nevelés körül. Találóan
öltözteti a szomoru igazságot egy német lap következő tréfás recept alakjába: Végy
egy uncia vallásoktatást, két egész, három uncia gondolkozó olvasást, egy uncia
kalligrafiát, orthografiát, anthropológiát, technológiát, geografiát, astronomiát,
geometriát, logikát, mathematikát, psychologiát, physikát, világi, vallási hazai
történelmet és természetrajzot; kettős dosis arithmetikát, egyszerü dosis rajzot,
éneket, zenét és szavalást, tetszés szerint tégy hozzá latint, görögöt, franciát, angolt,
olaszt; keverd mindezt jól össze, rázd föl napjában többször s nyujts belőle az
ifjuságnak reggel 7—12 óráig, délután 2—6-ig. Utóitalnak a szabad órákban
hozzátehetsz néhány font kézi munkát, testgyakorlatot, zongorát, leányoknak varrást,
kötést, horgolást s hasonlókat. Ha a receptet pontosan megtartod, azon elégtételed
lesz, hogy oly gyermekeket fogsz nevelni, kik mindenből valamit és az egészből
semmit sem tudnak, bátran és mindenről beszélnek, fonnyadt halvány arcban ülő
kialudt szemekkel néznek, a szülőknél okosabbak, 14 éves korukban már
szemüveget hordanak, ha leányok, sápkórral arcukon, görbülésekkel hátukon, kora
hervadással életök virágában, halállal szivökben. Próbáld meg és csodálkozni fogsz
a hatáson.
„Sopron”, 1881. június 11.
NEVELÉSI HIBÁK ÉS HIÁNYOK
[…] Szinte közmondás már: nincsenek már gyermekek! De hiszen jó Isten, hogy
is volnának: hiszen kiment már a divatból, gyermeknek lenni. A mamák és papák
beteges hiuságtól eltelve, nem abban lelik örömüket, hogy gyermekeik elevenek,
élénkek, virgoncok, egészségesek és naivak, hanem avval szeretnek dicsekedni,
hogy az ő gyermekeik mily okosak, érettek, komolyak, mily pompásan viselik
magokat a nagyok között. […] Labdázás, szánkázás, csuszkálás, gombozás, réten
és mezőn való virgonc futkosás, a szabadban való mozgás, ezen a gyermekeknek
való egészséges mulatozások egészen kimennek a divatból. A szülőknek eszébe
sem jut, mily káros hatást gyakorol a gyermek egész lelki életére a modern
mesterséges üvegházi nevelés és érlelés, a talaja minden későbbi életuntságnak,
léhaságnak és gyakori betegségeknek, idegességeknek. Később az után
elszomorodnak a lesujtó eredmények fölött és keserü kifakadásokkal szidják a mai
üres, romlott fiatalságot. Pedig a fiatalság csak olyan a milyennek nevelték.
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Valóban a modern ifjuság életében föllépő és mindinkább terjedő válságok után
itt van már az ideje, hogy a modern nevelészeti ferdeségekkel, azok okaival,
eredményeivel, állapotaival, körülményeivel egész terjedelmökben megismerkedjünk,
hogy azok bennünk javulásra vezető öntudatra ébredjenek. Itt az ideje megismerni,
mi a különbség őseink okos nevelése közt, mely apáink testileg, lelkileg elég erős és
egészséges generatióját nemzette és a mi korunk dressurája közt, mely a mi blazirt,
életunt, ideges, beteges, életre halálra egyaránt éretlen fiatalságunkat szüli. Itt az
ideje megszivlelni, hogy a legbölcsebb oktatási rendszer is félszeggé válik és
eltéveszti célját és hatását, ha pusztán a tantárgyaknak a gyermekek fejébe való
ültetéséről gondoskodik s tulságba menve tulterheli a fiukat és leányokat is s
korabetegekké tesz egész nemzedékeket. Itt az ideje fölvetni a kérdést, valjon
nevelési rendszerünkben mért jut oly mostoha sors a szellemével harmonikus testi
nevelésnek, valjon mi történik a tanuló ifjuság szellemi túlcsigázása mellett annak
testi edzésére, s az, ami történik, elégséges-e, megfelelő-e a célnak?
[…] Ifjuságunk és gyermekeink célszerütlen tantervek szerint tulterheltetnek
tananyaggal s a modern oktatás-nevelés extensiv tudásra törekszik az intensivnek, a
testi egészségnek, a sziv, — jellem és akaratképzésnek rovására.
„Sopron”, 1885. február 4.

NEVELÉSI HIBÁK ÉS HIÁNYOK
[…] Németországban a rövidlátó gyermekek százalék száma 60—80 és
osztályról osztályra fölfelé emelkedik. Azok száma, kik magasbrendü iskolákból
kilépve a katonai szolgálatra alkalmatlanok, mindig szaporodik s elrettentő
gyakorisága van köztök a vérszegénységnek, gerincbajoknak, sziv- és tüdőbajoknak,
testi gyöngeségnek, főfájásoknak, orrvérzésnek, ideggyöngeségnek, agy
congestióknak, sőt tébolynak és öngyilkosságnak. […]
Mily bajok származnak azon körülményből, hogy manap mindenki gazdag és
szegény, okvetlenül urrá akarja tenni gyermekét, s ezt iskoláztatja és nevelteti, akár
van az utóbbinak arravalósága, akár nincs, minek első következménye a szellemi
proletariátus […]
„Sopron”, 1885. február 7.
RÉGI BAJOK
[…] Európának egyetlen állama sincs, melyben a nép oktatóinak oly
nyomoruságos sorsuk volna, mint hazánkban. A mivelt nyugati népek mindjobban
felemelkednek arra a magaslatra, melyről kinek-kinek érdemei szerint osztódik az
elismerés, az anyagi és erkölcsi jutalom egyaránt. Belátják, hogy a nemzetek
emelkedése, hatalma, jóléte csakis mivelődésünktől függ s az a hazának legkiválóbb
munkása, a ki a haza mivelődésén fáradozik. Szó sincs, hogy a külföldön ne
találnánk szegény körülmények közt élő tanitókat, de a nyomornak kivetett, szenvedő
pedagógus ott nincs, mert legalább a megélhetésök, a tisztességes mindennapi
kenyerük biztositva van. — S a mit az állam meg nem adhat nekik pénzben,
anyagiakban, azt pótolja a társadalom, mely erkölcsi elismeréssel kiséri munkájukat s
olyan tiszteletben részesiti a legutolsót is közülük, a minőt fontos hivatásuk
megérdemel. A szegény tanitók lenézése csak a hivalgó Magyarországon
lehetséges, a külföld megbecsüli már csupa hálából is azt, a kitől az ismeretek
kulcsát nyerte, a kire gyermekeinek és igy egész nemzetének nevelését bizza. […]
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Önmagát bélyegzi meg az a társadalom, mely üres hiusággal, sőt hálátlansággal
lenézi a tanitó nemes és fáradságos munkásságát.
Soproni Hirlap, 1895. január 4.
NEMZETI NEVELÉS
Nem kell a felett bővebb fejtegetésbe bocsátkozni, hogy mily rendkivüli nagy
befolyással van nemzeti életünkre, államunk jövőjére, nemzeti megizmosodásunkra a
nevelés, mely nemzetünk tanitói karának kezébe van letéve. Az elemi- és
népiskolainak, melyekben állampolgáraink zöme magába szivja az ismereteket,
irányelveket, melyek egész cselekvésükre befolyással birnak, életük minden
mozzanatait irányitani fogják. Természetesen nagyobb lesz az eredmény, ha a
nevelés már hazulról a szülei házból nagyjából indul ki, de a mit ott elmulasztanak,
nagyban hivatvák pótolni az iskolák.
A jelen század második felének uralkodó politikája minden államban a nemzeti
irány kidomboritása arra való törekvés, hogy az állam nemzeti állam legyen. De az is,
hogy az államokban élő különböző nemzetiségek fajukat, nyelvüket, jellegüket
fenntartsák, erősbitsék, számban is növeljék.
Hazánk azon államok közé tartozik, melyben évszázadok óta különböző
nagyszámu nemzetiségek laknak, kik nem a magyar nyelvet beszélik, kikkel
szemben azonban az állam mindenkor méltányos, igazságos álláspontra
helyezkedett és helyezkedik a jövőben is.
[…] Fel kell ébreszteni mindenkiben fajszeretetét s kitanitani mindenkit a téren
kifejtendő kötelességére.
Sőt kötelesség oda is hatni, megértetni a más ajkuval, hogy ő maga is, habár
más nyelvet beszél, tényleg magyar, helyesebben habár anyanyelve más is, mégis
magyar állampolgár és ily értelemben véve maga is magyar.
Ezen a téren nagy feladat vár a legnehezebb hivatást betöltő tanitókra, […]
belecsepegtetni a gyermekbe a magyar haza iránti szeretetet, mely ha szikrát fog a
szivekben, akkor a különböző ajkuak testvéri egyetértésben fognak élni, nem lesznek
külön széthuzó és kifelé kacsintgató vágyaik, hanem egy gondolat fogja átlengeni
minden állampolgárt. […] Ha ezek a gondolatok uralják a nemes tanitói kart, a
minthogy tudom, hogy uralják, hazánk jövőjét biztos alapon nyugvónak tarthatjuk, s
hisszük, hogy az isteni örök gondviselés őrködni fog nemzetünk felett!
„Sopron” 1898. július 6.
TANULSÁG
[…] Még csak a kezdet-kezdetén vagyunk; a ,pénz ördöge csak szórványosasn
szedi még a vidéken áldozatait, de valószinütlen, hogy […] itt is pusztitó járvánnyá ne
fejlődjék. […] Hiába látjuk a pusztitó vész pompáit, a nemezis ujjmutatásait: nem
okulunk, — mert a hirtelen meggazdagodási vágy erősebb, hatalmasabb
lelkiismeretünk kiáltó szavánál: […] bizzál a tisztes munkában, mely lassan és
biztosan, de czélhoz vezet. Ne kövesd a lidérczfény csábitásait, mely a spekuláczió
veszélyes mocsarába dönt, — légy ember! Ezzel szemben a pénz molochja férkőzik
hozzánk, s suttogva szól: Csak hallgass a kába beszédre, csak maradj a
„tisztességes” munkánál, — akkor a sorsod örök fáradozás, munka s kin […] s az élet
gyönyöreit képtelen vagy élvezni! […] Ha semmid sincs, megvetnek, ha kopottas
ruhát viselsz, — lenéznek, még a sarki hordár, a rendőr s a szálló portása is. […] A
földön elérhető gyönyör és élvezeteket egy paradicsomi édenben láthatod s azt
hiszed, hogy a kert számodra is nyitva van. Pedig dehogy! […] Az ördögbe is a
munkával. Dobd ki az ablakon a kalapácsot s tollat! Hadd a munkát a buták s
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együgyüeknek. Ha velem jösz, csak ki kell nyujtanod karod, s máris vagyont
szerezhetsz. S hozzá még a kellemes izgatottság, mellyel a vagyonszerzés jár. […]
Minden társaságban szivesen látnak, minden ajtó tárva-nyitva előtted. [...] Élsz,
virulsz — s irigyelnek. S ha véletlenül balul üt ki a spekuláczió […] pisztolyt ragadsz,
s hősi halált halsz! […] A hirlapok ugy elpyarentálnak, mint egy hőst. […] Halálod
után is többet érsz, mint az a szegény munkás filiszter. […] Kinek van bátorsága ilyen
[…] beszéd hallatára férfiasan visszavágni: Apage Satanas?17 Senkinek, miként azt
látjuk. [...] Józan ész, mikor jövend el a te országod?
„Sopron”, 1898. augusztus 17.

ÚJSÁG
JÖJJÜNK TISZTÁBA!
Mostanában sokat foglalkoztak az irodalom férfiai a vidéki lapokkal s az
ezekben követendő irányról nem egy alapos cikk jelent meg a főváros egyik-másik
tekintélyes lapjában. Én természetesen figyelemmel kisértem a mozgalmat s
iparkodtam tanulságot meriteni az okos emberek utasitásaiból, melyek foglalatja
körülbelől ez: A vidéki lapnak nem kell politikát üzni, mert ez amellett, hogy kisszerü,
még veszélyes is, amennyiben a pártoskodást elősegiti; nem kell világot rázkódtató
kérdéseket feszegetni, mert nevetségessé teszi magát; nem kell az ország dolgait
intézni akarni, mert ahoz hiányzik a mulhatatlanul szükséges tekintély stb. Szerintük
egy vidéki lapnak feladata, hogy a megye és az illető vidék érdekeinek
előmozditására forditsa erejét, hogy az irodalom iránt érdekeltséget kelteni
igyekezzék, a népoktatás mozzanatait figyelemmel kisérje, a visszaéléseket és
mulasztásokat ostorozza, könyvtárak, olvasókörök s egyéb célszerü, közhasznu
intézmények létrehozatala mellett buzgólkodjék, társadalmi kérdések tisztázásában
segédkezet nyujtson, a magyarosodás ügyét elősegitse stb. stb. „Senki sem
követelheti” — mond a Figyelő egyik jeles munkatársa — „hogy egy vidéki lap csupa
nagybecsü dolgozatokkal fényeskedjék, mert egy helyi érdekü rövid jegyzet, egy-egy
erélyes felszólalás gyakran nagyobb szolgálatot tesz az általa szolgált ügynek, mint
valamely kicirkalmazott tudós fejtegetés.”
„Sopron”, 1874. június 20.
„SOPRON ÉS VIDÉKE”. Mint részvéttel értesülünk, a „Sopron és Vidéke” c.
hetenként egyszer megjelenő társadalmi lap támogatás hiányában beállott
végelgyengülés következtében, hosszas szenvedés után, alig 5 hónapos korában
elhunyt. Titkos munkatársainak mély fájdalmát enyhitse a feltámadásnak reménye.
Béke emlékezetére!
„Sopron”, 1892. június 21.
LAPUNK BARÁTAI
Lapunk nagyszámu barátai közt vannak olyanok, akik látogatásaikkal tisztelnek
meg bennünket, bőven vannak, akik anonim-levelekben randevut kérnek a szini
17

Távozz tőlem, Sátán!

87
refeenstől, akik télen disznótorra, ősszel szüretre hivnak meg, sőt olyanok is
akadnak, akik prenumerálnak18 az ujságunkra. (Előfizetési ár: negyedévre 2 frt.
Egész éves előfizetők 100 névjegyet s Sopron város tájképét kapják!) Tegnap
szaporodtak lapunk barátai. Bizalmas uton vett tudósitás mondja el, hogy van
Sopronban két trafik, ahol a Soproni Ujságot sohse adják el. Ott ugyanis az élelmes
trafikos lapunk kiváló barátjainak egy krajczárért kölcsön adja a lapot. Másnap aztán
kiadóhivatalunk visszakapja a példányokat teljes számban. Hogy az értesités
kiadóhivatalunkban eléggé kinos szenzációt gerjesztett, azt nem lehet elvitatni.
Egyelőre azonban csalás utján megkárositott kiadónk nem akarja a rendőrség
segélyét igénybe venni. Csak ezen az uton kéri lapunk nagyrabecsült barátait, ne
szeressenek bennünk olyan igen nagyon. Ha azonban a visszaélések nem
szünnének meg, kiadónk ugy a bizalommal visszaélő elárusitók, mint a kölcsönbe
vevők ellen megteszi a törvényes lépéseket.
Soproni Ujság, 1896. február 5.
A SZÖKÖTT FEGYENC ÉS A RENDŐRI SAJTÓLAP
A „Vasvármegye” mai számában a következő hirt olvastuk: „MEGSZÖKÖTT
FEGYENC”. A szombathelyi rendőrség tegnap táviratot kapott Sopronból, mely közli,
hogy a kőhidai fegyházból megszökött Nagy Rezső 25 éves fegyenc, akinek kilenc
hónapja lett volna még hátra. A vakmerő embert a vasuton látták s ugy emlékeznek
reá, hogy Szombathelyre váltott jegyet. A rendőrség ugy itt mint Sopronban s az
egész Dunántulon nyomozza és nyomoztatja Vajtha Antal lakótársát.” A hir olvasása
után ismételten megnéztük a rendőrségi „sajtólapot”, amelyen azonban ismét csak
azt a felirást találtuk, hogy „Közölni való nincs.” A rendőri sajtólap tudvalevőleg
mindenütt a világon arra való, hogy a sajtót a közérdekü rendőri hirekről tudósitsa.
Nem akarunk most annak a fejtegetésébe bocsátkozni, hogy mi a közérdekü, és mi
nem az, de egy fegyenc szökésének titokban tartását semmiképpen sem tudjuk a
nyomozás széleskörüvé tételét előiró rendszabályokkal összeegyeztetni. Vagy attól
fél a rendőrség, hogy a sajtó utján figyelmessé tett közönség köréből valaki
hamarább el találja csipni a szökevényt, mint a rendőrség nyomozó közegei? Ez
valóban óriási csapás lenne.
Soproni Napló, 1912. május 11.

KÖZLEKEDNI KELL
LEGGYORSABB VONATOK EURÓPÁBAN
Leggyorsabb az európai vonatok közt a london—sheffield—edinburghi
futárvonat. Utvonala 500 kilometer. Ez 0.91 perc alatt 1 kilometer utat tesz. Utána jön
a berlin—kölni, mely egy kilometernyi távolságot 1.01 perc alatt fut be.
„Sopron”, 1883. január 3.
VILLANYFÉNY A VASUTON
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Előfizetnek.
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Ausztriában a déli vaspálya mühelyeiben egy idő óta kisérletek történtek, hogy a
villamos fényü lámpákat a vasuti kocsik kivilágitására felhasználják. A kisérletek
eredményre is vezettek, s legközelebb meg is indul az igy kivilágitott első próbavonat
Bécsből Bécs Ujhelybe. A villamosság erőfejlesztőjéül maga a lokomotiv szolgál,
azért legfeljebb az ujszerkezetü lámpák kerülnek költségbe.
„Sopron”, 1883. január 13.
MENETREND ÉS IDŐVÁLTOZÁS A DÉLI VASUTON
A déli vasut igazgatósága a következőkről tudósítja az utazó közönséget: f. évi
okt. hó 1-én a délivasut nagykanizsa—bécsújhelyi vonalán a budapesti idő fog
szerepelni és a prágai idő Lajta–Szt.–Miklós állomástól fog Ausztria irányba
számitásba vétetni. Ez okból a szombathelyi—sopron—lajta–szt.–miklósi vonalon a
vonatok emlitett naptól kezdve ugy mint a déli vasut többi magyar és horvát vonalain
a budapesti idő szerint fognak közlekedni. Eddig a prágai idő Szombathelytől lett
számitva. […]
„Sopron” 1890. szeptember 27.
GYORS HAJTÁSÉRT
Valami estélyről hajtott haza az ipse, valószinüleg jól bepityizálva. Az Ikvahidon
nagyon nekieresztette a gyeplőt s a jámbor fiakker-gebék valóságos sárkányokká
váltak. Aztán a lámpáit se gyujtotta meg, mert ugyis illuminálva volt. […] A
garázdálkodó bérkocsi fölött ma ültek törvényt. Sebes hajtásért, a lámpák
meggyujtásának elmulasztásáért, hatóság elleni kihágásért stb. stb. summa
summarum 90 frtra itélték ő kelmét és ráadásul még 4 napra be is dutyizták.
Soproni Hirlap 1895. január 23.
THE MUTUAL életbiztositó-társaság. Alapittatott 1842-ben. Legnagyobb és
leggazdagabb biztositó-intézet a világon. Tisztán csak kölcsönösségen.
Részvényesek nincsenek. Utófizetési kötelezettség nélkül. Az összes nyereség a
biztositottak javára esik. Biztositéki alaptőke 1,437,913,602,90 frank. Soproni
főügynökség: Ulmann Adolf Várkerület 20. sz.
„Sopron”, 1899. július 11.
VILLAMOS ÜZEM A GYŐR–SOPRON–EBENFURTI-VASUTON
Emlitettük már, hogy a győr—sopron—ebenfurti-vasuttársaság […] egy
nagyszabásu tervvel foglalkozik, tudniillik, hogy a győr—sopron—ebenfurti-vasút
üzemét succeszive, a beváláshoz képest, villamos üzemre rendezi be. Egyelőre —
mint már irtuk — próbaképen a kisczel—eszterházai vonalon akarják életbeléptetni
az ujitást. […] A tárgyalások hamaros befejezését és a villamos üzem közeli
megkezdését leginkább a pénzpiacz jelenlegi kedvezőtlen helyzete hátráltatja. A
jelzett vonalon, ha a tárgyalások eredményre vezetnek, mindegyik irányban három
vonat felszerelését tervezi a társaság. Minden vonat egy motorból és egy csatlakozó
kocsiból fog állani. Amennyiben a villamos üzem jónak bizonyul és nem jár tulságos
kiadással, a Gy. S. E. vasdut még a Fertőparti vonalát, majd pedig később a győr—
ebenfurti fővonalát is villamos üzemre rendezi be. […]
„Sopron”, 1900. január 21.
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KOMOTAUI VASOSZLOPOK SOPRONBAN
Manapság az iparfejlesztés terén már annyira haladtunk, hogy ha kezünkbe
veszünk valamely hazai hirlapot, abban bizonyosan találunk egy pár czikket vagy hirt
arról, hogy mikép kell fejlesztenünk az ipart, hol állunk már az ipar terén, melyik
iparvállalat exportál külföldre, hogy rendelkezett a kereskedelmi miniszter a hazai
ipar támogatása érdekében, milyen szigoru a megtorlás, ha indokolatlanul a
külföldről szerzik be a közszállitásokhoz való iparczikkeket stb. S ha körültekintünk,
nevetni kellene a valóságon, ha dolog nem volna oly szomorú. Most állitják föl a
városi villamos vasut vezeték-oszlopait: mindegyiken ott pompáz a fölirat:
Mannesmann Röhrenwerke Komotau. Lehet-e ennél nagyobb gunyja a mi
iparfejlesztési erölködéseinknek? […] Tudjuk, hogy a magyar vasgyárak
megrendelések hiányában száz és száz munkást bocsátottak el a közel multban is s
igy a vasoszlopokat magyar gyár is idejében el tudta volna késziteni. […]
Soproni Napló 1900. február 1.
A VILLAMOS
Utczáinkon vigan robog a villamos, jelző harangja szokatlanul hangzik a kis
városi csöndhöz szokott füleknek, forgalma melyet okoz, élénkséget kölcsönöz
különben nyugodt jellegü utczáinknak. Néhány napig divatban van és divatban lesz,
mindenki a villamoson akar menni, jószivű családapák jutalomképen megvillamosoztatják csemetéiket, a diákság fölséges mulatságképen utazza el szabad idejét s
valakinek csak hat krajczárja akad, lesi, várja a megállóhelyeken a villamost. De mi
lesz azut.án, ha ez a láz megszünik, ha gyerekek, cselédek, diákok és egyáltalán
mindenrendű közönség hozzászoktak a villamoshoz? Nehéz erre a kérdésre feleletet
adni. Pesszimisták nem akarunk lenni, elrontván és elvevén az uj vállalatnak kedvét,
bizodalmát. Csakugyan kisebb városok példája mutatja, hogy a kényelmes forgalmi
eszközhöz, mely eleinte teljesen fölöslegesnek mutatkozott, a közönség
hozzászokott és most már komoly szükségletképen használja fel, életmódjában
számba veszi. A jó dolog csakugyan az, hogy a közlekedés kényelmes legyen.
Mindenekelőtt sürübben járjanak a kocsik, mert a mostani állapot mellett ilyen kis
városban megtörténhetik, hogy kétszer is ott lehetek czélomnál azalatt az idő alatt,
melyet a villamos megvárásával töltök az utczasarkon. A villamos csak ugy válhatik
komoly közlekedési eszközzé, ha pontos, megbizható és mindenkor
rendelkezésünkre áll, amikor szükségét érezzük. A mostani vonalnak is ki kell
bővülnie, mert ezen a vonalon nem lehet a város forgalmának elenyésző csekély
részét sem lebonyolitani. Tudjuk, hogy a Nádor felé vezető vonal is mihamarább
átadódik a forgalomnak. Vásárok, lóversenyek alkalmával, sőt egyébkor is nagy
hasznát lehet majd venni, mert az erre vezető gyalogut kellemetlen hosszu és poros,
vagy sáros az időjárás szerint. Nagy forgalma lehetne az alsó-lőver-utczán végig a
lőverek aljáig haladó vonalnak, valamint egy párhuzamos vonalnak, mely az
Erzsébet-ligettől a Deák-kuti vendéglőig vezetne. A sétáló és löwer közönség hálás
volna és a nyári üzem szerfölött kifizetné magát. Magában a városban is több vonal
kellene, igy most látni — mily elkerülhetetlen a hosszusoron és éles-szögön át
vezetendő vonal, valamint a szinház-utczán, vagy legalább az ógabona-téren át futó
pálya, a bécsi, a balfi utczákról nem is szólván.
Nem gáncskép mondottuk mindezt, de a legnagyobb jóhiszemüséggel; hisz
senki jobban nem óhajtja az uj vállalat prosperitását, mint mi, de azt valóban csak a
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vonalhálózat kiterjesztésétől várjuk a már előadott okoknál fogva. Szerencse legyen
a szép uj kocsik utján, váljanak e város forgalmának, élénkségének igazi emelőivé.
„Sopron” 1900. május 4.
GONOSZ KEZEK MUNKÁJA
Végzetes szerencsétlenségnek lehetett volna okozója az a két Manlichertöltény, melyet valami elvetemedett ember rakott a városi villamos vasut sinére.
Tegnap délelőtt jelentést tettek a soproni rendőrségnél, hogy ismeretlen tettes a
villamos vasutnak a Várkerület és az Ötvös-utcza sarkánál elvezető sineire 2 darab
Manlicher fegyverbe való töltényt rakott. A kettes számu villamos kocsi délelőtt ½ 10
órakor átment a töltényeken, melyek nagy detonációval elsültek. Nagy néptömeg
verődött össze a durranásra, de szerencsére baj nem származott a dologból. A
rendőrség most erősen nyomoz, hogy kideritse a gonosz tréfa szerzőjét.
„Sopron” 1900. december 12.
NAGYOBB VIGYÁZAT!
Kopstein Gusztáv tegnap, hétfőn kerékpárjával elütötte Molnár József 7 éves
fiát. Szerencsére a kis fiunak az ijedségen kivül más baja nem lett. A rendőrség
meginditotta a kihágási eljárást. Kerékpárosaink a maguk érdekében cselekszenek,
ha a kerékpározásnál nagyobb elővigyázatot tanusitanak, mert mint e sorok irója
maga is tapasztalta, szinte sportszerünek tartják egyesek azt, hogy valakinek a
közvetlen közelében elszáguldva, sokszor még egy kissé surolva is, megijesszék.
Hát az ilyen sport egyrészt izléstelenül gyerekes, más részt káros is, mert nagy baj
származhatik belőle és a rendőrség is beleszólván a dologba, az esetlegesen
életbeléptetett korlátozó rendszabályok olyanokat is érintenek, a kik különben nem
vétkesek.
„Sopron”, 1902. május 21.
KOCZABICZIKLISTA
Azok a bizonyos vasárnapi bicziklisták valóságos rémei a sétáló közönségnek.
Itt benn a városban ugy a hogy még elkerülik a gyalogjárókat, de ott a hol rendőr
nem látható p. o. az Erzsébet ligettől Bánfalvára vezető fasorban keresztül gázolnak
emberen és állaton. A jó bicziklista, ha a sétálók között elhalad, az még csak
hagyján, noha ehhez is sok szó fér, de ha a koczabicziklista merészkedik ilyesmire,
az már valóságos veszedelem. Nem tud bánni a kormányruddal, a csengettyüvel és
vakon nekivágtat a gondtalan járkáló közönségnek. Tegnap d. u. a Bánfalvára vezető
uton egy koczabicziklista egy kis leánykát gázolt el. Formálisan áthajtatott rajta,
miközben a kis leány aczát össze-vissza horzsolta ugy, hogy orvoshoz kellett vinni. A
betyárkodásnak non plus ultrája pedig az, hogy midőn a bicziklista a kis leányt
elgázolta, pimasz módon elinalt, a helyett, hogy uri emberhez illő módon legalább
megkövette volna a kis leányka hozzátartozóit.
„Sopron”, 1902. június 17.
A KERÉKPÁROZÁS VÁROSUNKBAN
Nessel Károly dr. rendőrfőkapitány a város területén való kerékpározás
ügyében következő hirdetményt bocsájtotta ki:
A 4907/902. 4. k. sz. határozatomban hozott rendelkezéseket, melyek szerint a
szélmalom-utcában, kórház-utcában, a Pejachevich közben reggeli 7 órától este 9

91
óráig, a várostorony mellett pedig minden időben tilos, ezennel hatályon kívül
helyezem s megengedem a nevezett utcákban a kerékpárral való közlekedést,
megjegyzem azonban, hogy a kerékpározás csak a kocsiuton engedélyeztetik s a
gyalogjárdán való kerékpározás tilos és kihágásnak tekintetik. Heti és országos
vásárokon a vásártéren a vásár tartama alatt, továbbá a balfi országut melletti
gyaloguton a kerékpározás minden időben tilos.
„Sopron” 1904. január 15.
SOPRON—BUDAPEST
UJ VONAT
[...] Most legilletékesebb helyről nyertünk értesitést, mely szerint az általunk
jelzett uj vonatnak Sopron és Budapest között május 1-től kezdve rendes
közlekedése befejezett dolog. Az uj vonat reggel 5 óra 30 perckor indul Sopronból és
délelőtt 10 órakor ér a fővárosba. Visszafelé pedig délután 5 óra 10 perckor indul és
este 10 óra 18 perckor érkezik Sopronba. Bár a vonat, mely csak az állomásokon fog
megállapodni (a megállóhelyek figyelembe nem jönnek), kilencven kilométeres
sebességgel halad, mégis személyvonat lesz a hivatalos elnevezése, minek
gyakorlati haszna, hogy III. oszt. kocsikkal is el lesz látva. A menetjegyek ára ez idő
szerint a következő:
III. o. Sopron—Győr (2,—), Győr—Budapest (3,—) 5,— K;
II. o. Sopron—Győr (3,20), Győr—Budapest (4,80) 8,— K;
I. o. Sopron—Győr (4,80), Győr—Budapest (7,20) 12,— K.
Valószinű, hogy menettérti jegyeket is adnak ki, ami a menetárak mérséklésével
egyértelmü volna.
A fővonat tulajdodnképen Szombathelyről indul ki és a soproni, nemkülönben a
mosoni közvetlen kocsik Győrben kapcsoltatnak hozzá. A győri átszállással járó
kellemetlenségektől tehát az uj vonat utasai megkiméltetnek.
A nyári menetrend tehát meg fogja valósitani közönségünk ama régi vágyát,
hogy Budapestről egy nap alatt fordulhasson meg s a fővárosban még annyi ideje
legyen, hogy dolgait kellő nyugalommal elintézhesse. Az uj vasut utasai hét órát
meghaladó időt tölthetnek Budapesten és mégis a rendes polgári időben térhetnek
idehaza éjjeli nyugalomra. E mellett megmaradnak a most is közlekedő
személyvonatok, ugy, hogy az uj vonat tiszta nyereség számba megy közönségünkre
nézve. [...]
AMIT NEM KELLENE MEGENGEDNI
Lapunk tegnapi számában adtunk hirt arról a kettős szerencsétlenségről, mely a
soproni Lenck-féle várkerületi ház átjáró gyanánt szolgáló udvarán történt. Ez az
átjáró csak gyalog közlekedő közönség számára van nyitva, mégis azt látjuk, hogy a
Lenck-féle füszerkereskedéshez árukat szállitó, vagy innét árukat elvivő társzekerek
a szük kapubejáraton át az udvarba mennek és ott rakodnak fel, vagy le. Nagyon
csodáljuk, hogy eddig nem történt ilyen szerencsétlenség, mert az a hely olyan szük,
hogy oda kocsinak, vagy pláne társzekérnek nem volna szabad bejárni. Elvárjuk
tehát a rendőrségtől, hogy azonnal megtiltja a szekereknek az udvarba hatolását és
ha ez mégis megtörténnék, az esetleges kárért felelősségre vonja a háztulajdonost.
Meg vagyunk különben győződve róla, hogy a háztulajdonos kismartoni
takarékpénztárnak nincs tudomása a visszaélésről.
Soproni Napló, 1908. április 23.
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VASUTI OLVASMÁNYOK
A hosszu utazások unalmasságát rendesen valami olvasmánnyal üti el az
ember. Eddig azonban mindig előre kellett gondoskodni valami jó olvasnivalóról s aki
elfelejtett magával vinni ujságot vagy könyvet és nem kapott ilyet valamelyik
állomáson, hát unatkozhatott az egész uton. Jó szolgálatot tesz azért az államvasut
azzal az ujitásával, hogy a vasúti kocsikban automatákat helyezett el, melyekbe husz
fillért kell bedobni s azért jó kis füzeteket kap az ember. Legujabban a Soprontól —
Budapestre közlekedő ugynevezett tulipánvonaton is elhelyeztek ilyen irodalmi
automatákat, melyek már is sok utasnak szolgáltak jó olvasmánnyal.
Soproni Napló, 1908. augusztus 11.
EGY ÜGYETLEN KERÉKPÁROS tegnap délelőtt az Ikvahidon nagy derültséget
idézett elő. Soproni gazda volt, ki kerékpáron ment szivart venni a Holndonner-féle
dohánytőzsdébe. Gráciával áthajtotta a gépet a járdára, de oly ügyetlenül, hogy nagy
erővel nekiment a boltajtónak és majdnem belebukfencezett a boltba. Olyan
kerékpárosok, kik ezt a sportot még jól nem értik, talán jobban cselekednének, ha
szabad téren és nem élénk forgalmu utcákban gyakorolják magukat, mert nem
minden ügyetlenség mulik el oly simán, mint a tegnapi, megeshetik az is, hogy
komoly baleset támad nyomában.
Soproni Napló, 1908. szeptember 7.
GÁZOLNAK A SOPRONI BÉRKOCSISOK
(Elütöttek egy siketnéma leányt.)
[…] A Müller Paulin-utca 110—120 lépés hosszu, helyesebben mondva csak
120 lépés rövid sikátor, melyben a rövidség dacára éppen négy, még pedig hirtelen
megtörő kanyarulat van. Ilyen helyen kettőzött óvatosság sem elegendő a
kocsisoknak, akik dacára ennek, valamint a figyelmeztető táblácskáknak, mégis őrült
sebességgel robognak tova. De tekintve, hogy a jelzett utca egyenesen a
legforgalmasabb helyre nyilik, a hol a korzózás és igy a jövés-menés is legélénkebb,
még fokozottabban kellene vigyázniok a bérkocsis uraknak arra, hogy gyors
hajtásukkal ne okozzanak kárt. […] A kocsissal folytatott beszélgetésemet
szándékosan hagytam utoljára. […] Ő védekezik, ő nem hibás stb. Ez természetes.
Ilyenkor az ilyesmi mindig magától értetődik. Ő háromszor is kiabált. Igen, ezt az eset
szemtanui is megerősitették előttem Tehát háromszor is kiabált. És ha volt ideje
háromszor is kiabálni, miért nem volt ideje arra, hogy ez alatt […] visszatartsa a
lovakat? Miért nem volt ideje, vagy miért nem akarta? […]
Soproni Napló, 1912. május 16.
SZÁGULDÓ KERÉKPÁROSOK VESZÉLYEZTETIK A KÖZBIZTONSÁGOT
Komoly figyelmeztetésül a rendőrség három fiatalkorut félnapi elzárásra itélt.
A közönség körében gyakori a panasz, hogy meggondolatlan, főleg fiatalkoru
kerékpárosok a járókelőket veszélyeztetve száguldanak az utcákon és gyalogjárókon
keresztül. Gyakori eset, hogy a házak kapuján át hajtanak ki a kerékpárosok és
csoda, hogy eddig nem történt komolyabb baleset. A rendőrség jól ismeri ezeket a
szabálytalanságokat és sulyos büntetéssel igyekszik elvenni a kedvét a kerékpáros
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rendetlenkedőknek. Legujabban ujra fokozódott a feljelentések száma és nagyrészt
fiatalkoruak kerülnek a rendőrbiró elé. Ezek a haszontalan suhancok nincsenek
tekintettel senkire és semmire, tulteszik magukat minden kötelező rendészeti
előiráson, sőt egyenesen virtuskodnak a rendőrök kijátszásával.
Mi sem természetesebb, hogy a rendőrség a közönség védelme érdekében
kész a legerélyesebb rendszabályokat is igénybe venni, hogy megfékezze a
közbiztonság veszélyeztetőit. Tegnap ujra három fiatalkoru állott Kövess Ferenc
rendőrtanácsos előtt, aki elrettentő és figyelmeztető példaképpen mind a három
rendetlenkedőt 12—12 órai elzárásra itélte.
Csak helyeselhetjük a rendőrség szigoru eljárását, mert az ilyen félnapi
leültetések alkalmasak arra, hogy észretéritsék a száguldó suhancokat. Egyuttal
kérjük a szülőket, hogy oktassák ki kerékpárral rendelkező gyermekeiket a
közlekedési szabályok betartására. Mindnyájunk érdeke, hogy nyugodtan járhassunk
az utcákon.
Soproni Hirlap 1935. július 4.
A HÁBORÚ UTÁNRA HALASZTOTTÁK A JOBBOLDALI KÖZLEKEDÉS
BEVEZETÉSÉT
Magyarországon már többször felmerült a jobboldali közlekedés bevezetésének
terve. A kontinensen ugyanis már csak Magyarországon van baloldali közlekedés.
Vállalatok és autós érdekképviseletek bevonásával ismételten tárgyaltak a jobboldali
közlekedés bevezetéséről és az összes illetékes tényezők álláspontja megegyezett
abban, hogy okvetlenül át kell térni a jobboldali közlekedési rendre, mert a mai
állapot nem tartható fenn tovább. Már arról is szó volt, hogy a legrövidebb időn belül
megtörténnek a szükséges intézkedések. Az elmult napokban — hir szerint — mégis
az az álláspont kerekedett felül, hogy anyagi okokból a háború utánra halasztják el a
jobboldali közlekedés bevezetését. A legfőbb akadály a budapesti villamos vasúti
közlekedésben van, amelynek átállitása tetemes összeget emésztene fel, mert át
kellene épiteni az összes váltókat, a megállóhelyek és a járdaszigetek újabb
elhelyezése is igen költséges munkálatokkal járna.
Új Sopronvármegye 1941. február 4.
MAGYARORSZÁGON KÉT HÓNAPON BELÜL BEVEZETIK A JOBBOLDALI
KÖZLEKEDÉST
A Magyar Távirati Iroda jelenti: Illetékes kormánykörök rendelete értelmében
Magyarországon két hónapon belül a közlekedésben bevezetik a jobbra hajtást. A
szükséges közúti berendezések ezzel kapcsolatos átalakitási munkálatait a
leggyorsabban végrehajtják. Ezek az átalakitások Budapesten kereken tizmillió
pengőbe kerülnek.
Új Sopronvármegye 1941. május 30.
SOPRONBAN ÉS A MEGYÉBEN JÚLIUS 1-ÉN ÁTTÉRÜNK A JOBBOLDALI
KÖZLEKEDÉSRE
A jobboldali közlekedés bevezetésével régóta foglalkoznak az illetékes
tényezők. A h.áború kitörése előtt Európpában Magyarországon kivül Angliában és a
Skandináv félszigeten volt balhajtási irányú közlekedés. Most a kormány rendeletére
Magyarországon is bevezetik a jobbra-hajtást. Néhány napon belül megjelenik az
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erre vonatkozó kormányrendelet. Vidéken már július elsején a jobboldali
közlekedésre kell áttérni, mig Budapesten, ahol nagy közlekedési problémákat kell
előbb megoldani, csak ősszel, október vagy november elsején.
Új Sopronvármegye 1941. június 3.
JÚLIUS 6-ÁN HAJNALI 3 ÓRAKOR ÁT KELL TÉRNI A JOBBOLDALI
KÖZLEKEDÉSRE
[...] Részletezni sem kell, milyen keserves éber figyelmet, mennyi
kényelmetlenséget, nyugtalanságot és állandóp közlekedési veszélyt jelent
valamaennyi külföldi számára a mi „megforditott” hajtási rendszerünk. Legalább olyan
kellemetlen ez nekik, mint ahogy Magyarországon gondolunk most a „jobbra hajts”ra. Viszont nem kivánható, hogy Európa alkalmazkodjék Magyarországhoz:
természetes, hogy nekünk kell inkább vállalni az új rendszer pár hónapos
megszokásának a nehézségeit. Nyugat és Kelet között talán soha sem játszott még
az ország olyan fontos gazdasági és közlekedési összekötő szerepet, mint ma s régi
közlekedési rendünk már érezteti hátrányos hatását a nemzetközi forgalom
szempontjából. Ezért határozta el a kormány, hogy a hajtási irányt megváltoztatja és
a régi „balra hajts, jobbra előzz” helyett a „jobbra hajts, balra előzz” elvét vezeti be.
Bevált külföldi példák szerint nálunk is először vidéken rendelik el a jobbra hajtást. A
fővárosban csak később kerül erre sor. Vidéken ugyanis aránylag kevés akadályba
ütközik a most már sürgetően esedékes áttérés s igy jóval előbb végrehajtható, bár
az országutakon, a városokban és falvakban is igen sok átalakitást kel végezni... [...]
Az áttérés időpontjául ezért választották éppen a vasárnapi hajnalt, mert — egyes
kirándulóhelyektől eltekintve — vasárnap van mindenütt a legkisebb forgalom, hajnali
3 órakor pedig az előző napi éjjeli forgalom már elcsendesedett, a reggeli közlekedés
meg alig indult meg. Aki gyalogos, kerékpáros, szekeresgazda, teherautó vagy
személygépkocsi ebben az időpontban mégis az utakon hajt majd az út jobb
oldalára. A napi közlekedés pedig csak fokozatosan árad el az utcákon és igy
lassanként menetelesen könnyebben megtalálja majd mindenki új közlekedési
irányát — a jobb oldalon is. Budapest és közvetlen környéke azonban csak
november 9-én illeszkedik be az új közlekedési rendbe. [...]
A JOBBRAHAJTS ABC-JE
[...] Az alábbiakban emlékeztetőként, jelmondatszerűen összefoglaltuk a
legfontosabb tudnivalókat: Ime a „JOBBRAHAJTS ABC-JE”
1. Az új közlekedési rend első napján igen lassan és nagyon óvatosan hajtsunk,
különösen a keresztezési pontokon és tereken.
2. Pontosan tartsunk be minden közlekedési szabályt, mert ez a még be nem
idegződött új közlekedési rendnél igen fontos.
3. Járművekkel mindig az úttest jobboldalán haladjunk, még akkor is, ha az
egész úttest szabad. Az út közepén ne hajtsunk, mert abból nagy veszélyek
származhatnak.
4. Vigyázzunk: minden forgalmi jelzés, tábla stb. az úttest jobboldalán van!
5. Keresztezéseknél, vagy ha a járdáról lelépünk, előbb mindig balra tekintsünk:
onnan jöhet az első veszély, az úttest közepére érkezve azután már jobbra
tekintsünk.
6. Járművekkel balra előzzünk!
7. Villamosra, autóbuszra ne ugráljunk, mert ez a még szokatlan közlekedési
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rend mellett különösen életveszélyes!
8. A jobbra- és balrahajts átmeneti pontjánál egészen lassan haladjunk és
különösen vigyázzunk.
9. Figyelmeztessünk másokat is, ha rosszul közlekednek, mert ezzel magunk és
mások testi épségét és anyagi javát védjük.
10. A jobbrahajtásra vonatkozó hatósági rendelkezések be nem tartásáért
csakis saját magunk vagyunk felelősek.
Új Sopronvármegye 1941. július 3.
NEM TÖRTÉNT BALESET SOPRONBAN A JOBBRA HAJTS „PREMIER”-JÉN.
Tegnap hajnalban tért át az egész ország — Budapest kivételével — a jobbra
hajtsra. Az átállitást megelőzően már hetekkel ezelőtt a sajtó és a rádió
figyelmeztette a közönséget a jobbra hajtás szabályaira és az illetékesek minden
intézkedést megtettek az esetleges balesetek elkerülésére. Ennek a sokoldalú
gondosságnak, amelyet városunkban, Sopronban is kifejtettek, az lett az eredménye,
hogy az első nap minden zavar nélkül telt el és semmiféle baleset sem történt. [...]
Új Sopronvármegye 1941. július 7.

SZEMETELNI NEM MUSZÁJ
A JÁRDÁRÓL
Fura szokások uralkodnak ebben a mi városunkban. […] Hol van az megirva,
hogy valakinek le kell térni a kocsiutra, mert másnak tetszik a járdát elfoglalni? Hol
van az a szabály, hogy a vevőközönség, melynek sürgős az utja, kénytelen legyen
minden tizedik lépésnél megállni és várni, míg az aranyifjuság sorfalán egy kis rés
támad, a melyen keresztül bujhatik? Végre kérdezzük, nem volna-e célszerü, ha ilyen
sokadalom alkalmával rendőrségünk éber figyelmét kiterjesztené a szabad
közlekedés biztositására nemcsak a kocsiuton, hanem a járdán is?
Ha már a soproniak kötik magukat ahhoz, hogy a vásárt a főutcából nem
telepitik ki, illetve egészen be nem szüntetik, ha már nyelnünk kell port és szagolnunk
a büzt, legalább intézkednének, hogy bordáink meg legyenek védve.
Sok szó folyt már erről, sokat okoskodtak pro és contra, de elhatározni nem
birták ez ideig, hogy a sok piszkot okozó vásárt a városból kivigyék és félek, nem is
fogják egyhamar elhatározni. De nem bántom ezt a kérdést. […] Most csak tisztán a
járdán való közlekedésre szoritkozom. […]
Nem tudom rendőrségüknek van-e tudomása mindezen megtörtént és
folyamatosan ismétlődő dolgokról, de hiszem, hogy nincs, mert különben már
intézkedett, ily visszásságokat régen megszüntetett volna. Nos hát, én felhivom reá
figyelmét, de nem csak a rendőrségét, hanem egyuttal a városi tanácsét is, hogy
mielőbb alkosson és terjesszen be szabályrendelet-tervezetet a gyalogjárón való
szabad közlekedés biztositására. Addig pedig, azt hiszem, rendelettel lehetne
ideiglenesen szabályozni és szigoruan meghagyni, hogy a járdán egyéb járművel
közlekedni, mint gyermekkocsival s egyebet vinni, mint karkosarat nem szabad!
„Sopron”, 1902. november 19.
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A „PAPRÉTI TENGER”
Ne tessék hinni, hogy mi valami képtelen dolgot akarunk mondani ezen a
szokatlan cimen, amelyet semminemü lexikonban, még a Ritter-félében se lehet
föltalálni. Hát bizony az a baj, hogy senki sem fedezi fel azt a feneketlen tengert,
amely ott terül el a paprét öreg platánjai alatt és piszkos hullámaival elönti a
kocsiutat, gyalogjárót egyaránt. Mert ha felfedezték volna, hát akkor már talán
segitettek volna a bajon. Egy szomoru ember, kit végzete arra szánt, hogy naponta a
viharzó, bősz elemekkel csatázzék, hazafelé való utjában, mely a Papréten át vezet,
kért fel bennünket, hogy ajánljuk figyelmébe a hatóságnak a „papréti tengert”, melyet
ime most besoroztunk a világtengerek közé és közinditványt teszünk, egy millió
aláirással a papréti tenger lecsapolására, illetve arra, hogy a paprét alámosott
gyalogutját egyszer már kavicsozzák ki, mert botrányosak ott az állapotok és a
járókelőket szinte kifárasztja a sok kerülés, melyek révén valahogy .át lehet vergődni
a papréti veszélyes pontokon.
„Sopron”, 1902. december 20.
A GYALOGJÁRÓK TISZTOGATÁSA
A rendőrfőkapitány hivatkozással a járda tisztogatásáról szóló 7197/83/19. kgy.
Sz. szabályrendeletre felhivja a háztulajdonosokat, illetőleg házgondnokokat, hogy
házuk előtt s az udvar- és kertfalak mentén a havat és jeget hóesés alkalmával a
járdáról haladéktalanul és gondosan eltisztittassák, ónos idő beálltával pedig a járdát
fövénynyel, hamuval vagy fürészporral behintessék.
Azok, kik jelen felhivásnak meg nem felelnek, a hivatkozott szabályrendelet 2.
§-a értelmében 20 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel fognak büntettetni.
Soproni Napló, 1904. január 1.
NARANCSHÉJ VESZEDELEM
A jó nevelés szabályai nem engedik meg, hogy az emberek az utczán tartsák
meg gyümölcs-lakomáikat és még kevésbbé, hogy ott dobálják szét a
gyümölcshéjakat. De mivel fölös számmal akadnak kevésbbé jól nevelt emberek is, a
mi utczáink folyton tele vannak a gyümölcskedvelők névjegyeivel, amiket elszórnak a
járdákon, ezidőszerint leginkább narancshéjakkal. Nem is hadakoznánk a
kiirthatatlannak látszó durva szokás ellen, ha csak izléstelen lenne. D veszedelmes
is. Veszedelmes a járókelők testi épségére, ha véletlenül elsiklanak a narancshéjban
és jobb esetben kficzamitják, rosszabb esetben el is törhetik a lábukat. Akárhány
ilyen katasztrofát tud és jegyzett már föl a krónika, de azért senki sem ügyel a járdák
tisztaságára és nem védi a közönséget a veszedelem ellen. Talán hát épp a
gyümölcskedvelőkhöz kell fordulnunk, hogy ha már okvetlenül élvezniök kell az
utczai lakmározást, legalább ne a járdákra, hanem félredobják a héjakat, melyekkel
embertársaik biztonságát veszélyeztetik, ennyit csak megtehetnek a közönségért.
Hiszen végre is, nem tudhatja senki, hogy az általa könnyelmüen a járdára dobált
narancshéjban nem éppen az ő hitvese, gyermeke, testvére, vagy jó barátja töri-e a
lábát.
Soproni Napló, 1905. május 18.
CSEMEGE — AZ UTCÁN
A várkerületen van egy csemegekereskedés, a céget mostani esetünkkel
kapcsolatosan még nem akarjuk megnevezni, hanem rovásra vesszük és az
esetleges közelebbi ismétlődésnél azután már kiméletlenül bemutatjuk olvasó
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közönségünknek, hogy lássa és élvezze azokat a finom dolgokat, amik a csemegekereskedést köritik napközben. Mert botrányos állapot, hogy egy élelmiszer-üzlet
előtt megengedhető legyen mindenféle romlott, penészes portékának az utcára való
kiraktározása. Egy csomó láda […], egy csomó szemét, melyet az üzletből
kisepernek […] fekszik at üzletek előtt és hever ott reggeltől — estig, sőt sokszor
napokig. Igen egy csemegekereskedés előtt, ahol élelmiszert vásárol az ember, s
ahová — amikor belép — bizonyos étvágyilluzióval lép be, hogy azután kijövén
onnan, meglássa a szemközti trágyadombot és azzal kapcsolatosan elmenjen a
kedve ettől a gyönyörü diszes helytől és otthon falatozás közben eszébe jutván a
látottak, mindörökre hidegrázást kapjon. […] Ellenben a városi hatóságnak nem illő
gondoskodni az utcai szemétről. Hadd heverjen ott, a kutyák ugy is elviszik vagy a
jótékony nyári zápor majd csak magára ölti a köztisztaság könyörületes mundérját és
elvégzi azt, amit más városokban a hivatalos organum szokott elintézni. És most,
hogy nemsokára beköszönt a meleg, a kánikulai hőség, — előre borsódzik a hátunk,
hogy micsoda rettenetes levegője lesz majd görbe utcáinknak. És önök tisztelt városi
uraim? — önök mit gondolnak? …
Soproni Napló, 1912. május 11.
CSEMEGE — AZ UTCÁN
Félreértések kikerülése végett közöljük, hogy tegnapi cikkünk nem Halász
István csemegekereskedésére vonatkozott.
Soproni Napló, 1912. május 12.
WÄLDER FŐMÉRNÖK JAVASLATAI
Wälder József főmérnök javaslatot terjesztett a tanács elé, hogy utcáinkat e
célra beszerzendő seprő- és locsológépekkel tisztitsák, a tüzifecskendőket
motorokkal szállittassák s a város szemétjének eltakartitására az eddigi
szemétgödrök helyett szemétégető telepeket létesitsenek. A város középitési
bizottsága a célszerü javaslatokat lelkesedéssel elfogadta s az inditványozónak értök
köszönetet szavazott.
Soproni Napló, 1908. május 22.
HÁZI SZEMETÜNK
[…] A házi szemét legnagyobb részét, különösen a nyári hónapokban, a
konyhai hulladék képezi. De nemcsak mennyiségénél fogva, hanem főleg azért is,
mert […] tisztán szerves anyagból áll, csakhamar bomlásnak indul […] Mint tudjuk, a
házi szemetet elfuvarozásáig rendesen konyhákban vagy kamrákban nyitott, elvétve
rosszul zárt tartányokban raktározzuk. Na már most figyelembe vesszük, hogy
minden szerves anyag 24—36 óra alatt bomlásnak indul és hogy a házi szemét
hetenként legfeljebb kétszer lesz elfuvarozva, természetes, hogy az közelségénél
fogva egészségünkre igen veszélyes lehet. Ezért elsősorban igyekeznünk kell azt
légmentesen záró tartányokba elraktározni [...]
Hogy a mai rendszer mennyire ellenkezik a közegészségügy legelemibb
követelményeivel, amidőn a büzös szemetet a kapualjában összehordják, míg a
rozoga szemeteskocsi jön, akinek a ládákat feladják, a kocsis pedig azokat kiüriti és
még néhányszor a kocsi oldalához csapja, dokumentálva ezzel, hogy a láda üres,
miközben a szél a közönség arcába, szemébe és szájába viszi a könnyebb

98
alkatrészeket, felesleges bővebben fejtegetni. Ha a jól záródó tartányok megvannak,
melyeknek beszerzése a háztulajdonos kötelessége, a városnak gondoskodni kell
ezek olyképeni kiüritéséről és elhordásáról, hogy az a közegészségügy
követelményeinek mindenben megfeleljen. […]
Soproni Napló, 1915. február 19,
HIRDETÉS
Ingyen kap 140 pengő értékü sirkövet minden 12-ik vevőm november 1-ig
MECHLE BÉLA kőipartelep, Sopron, Kőfaragó tér 7.
Sopronvármegye, 1931. szeptember 1.

SZÍNHÁZ ÉS MÁS NÉZNIVALÓK
A BÉCSI KATASZTRÓFA
Városunk közönsége rettentő esemény idegrázó benyomása alatt áll, melynek
szomoru hire ma már elhatott a szélrózsa minden irányába földünk legtávolabb eső
részeibe is, s mely az öszszes civilizált emberiség keblét megrendité.
F. hó 8-án — igy hangzik a rémhir — „3/4 7 órakor, tehát épen az előadás
kezdete előtt, midőn a közönség helyeit már elfoglalta, a bécsi Ring-szinházban
(ezelőtt Komische Olper) egy szinfali diszités meggyulladása következtében tüzvész
támadt, mely csakhamar oly mérvet öltött, hogy a közönség nagy része áldozatául
esett.”
Ezen ugyszolván hihetetlen terjedelmü szerencsétlenség magyarázatául
megemlitjük, hogy a nevezett szinház folyosói és lépcsőzetei aránylag kis térre
szoritva nagyon kanyarulatosak, mi a tájékozhatóságot tetemesen csökkenti s hogy a
tüzvész kitörésekor — gázrobbanás elkerülése végett — a gázvezetéket azonnal
elzárták. Az ilyképen okozott és a szinház folyosóin legérzékenyebben uralgó
koromsötétség következtében a közönség nem találta meg a kijáratokat, s beállott az
emlitett szörnyü katasztrófa. Tény az, hogy az áldozatul esett nézőség nagyobb
részének halálát a tüz csak közvetve okozta, a mennyiben ez ugyanis megfulladt
vagy agyonszoritották és egyáltalában nem vagy csak később égett el. […] Nem
akarjuk a t. olvasót ama borzasztó harc leirásával izgatni, melyet a tolongás közben
ököllel és körömmel vivtak, ama szerencsétlenek sorsát sem emlitjük, kik a folyosón
vagy lépcsőzeten megbotlottak vagy elcsuszamlottak, azokat sem soroljuk fel, kik az
emeletekről ugrottak le, vagy kik a hágcsókról zuhantak az utca kövezetre.
A puszta tény, hogy egy városban, melyet a nyilvános rend és közbiztonságra
vonatkozó intézményeket illetőleg első rangunak tartatnak, hogy egy oly városban
egy közönséges kenderszövet meggyulladása következtében öt perc alatt ezer
ember veszitheti életét — e puszta tény elégséges arra, hogy az emberi szivet
legmélyebben megrázkódtassa és a földi mulandóságot szörnyü mélyen
emlékezetünkbe vésse.
„Sopron”, 1881. december 17.
SZINHÁZ
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A cikkek halmaza egészen kiszoritotta szinházi rovatunkat. Itt is csak röviden
emlitjük meg, hogy vasárnap a Rezervisták-at, hétfőn pedig Charley nénjét láttuk,
mindkettőt kifogástalan, utóbbit pláne kitünő előadásban. A ház, különösen tegnap,
egészen megtelt.
Soproni Hirlap 1895. február 27.
SZINHÁZLÁTOGATÓK TIZPARANCSOLATA
A szezon megkezdésével közöljük a szinházlátogatók ősrégi tizparancsolatát,
mely igy hangzik:
1. Sohase jöjj későn.
2. Ne zavard a szomszédodat a folytonos mozgásoddal vagy a toaletted
igazgatásával.
3. Ne fordits hátat azoknak, akik mellett elhaladsz.
4. Ne lépj a tyukszemükre.
5. Ne zavard az előadást beszélgetéssel.
6. Ne nevess és ne sirj tulságos zajosan.
7. Ha már eszel czukrot vagy süteményt, ugy tedd, hogy a szomszédjaid ne
kapjanak irigységből étvágyat.
8. Ha nem tudsz szinlap vagy szövegkönyv nélkül ellenni, ugy forgasd a
papirost, hogy ne zörögjön.
9. Hangversenyeknél egészen fölösleges a lábaddal és a fejeddel taktust ütni.
Mire való a karmester?
10. Ha kimégy, lépj csendesen.
A magunk tapasztalatából is megtoldjuk a parancsolatokat néhánynyal.
— Ne add a beavatottat, aki a darab végét előre elmondja a szomszédainak.
— Ha a sor közepén ülsz, jöjj korán és felvonásközökben maradj a helyeden,
hogy föl ne keltsd helyökről az előtted ülőket.
— Ne dicsekedjél fönhangon azzal, hogy ezt vagy azt a szinésznőt ismered.
„Sopron”, 1898. január 6.
AZ UTAZÓ KÖZÖNSÉG FIGYELMÉBE
A déli vaísut igazgatósága közli velünk, hogy a bécsi jubileumi kiállitás
alkalmából a déli vasut vonalán Bécs és Sopron között közlekedő ugynevezett
szinházi vonat naponta 19-ig, jövő hét szerdájáig bezárólag közlekedik.
„Sopron” (Soproni Ujság) 1898. október 11.
MAGYAR SZINHÁZ cím alatt holnap, péntektől kezdődőleg szinházi napilap fog
megjelenni Sopronban. […] Az uj lap, melynek szerkesztésében Hungarust a
tollforgatók egész gárdája támogatja, folyton éberen akarja tartani az érdeklődést a
magyar szinügy iránt és a szinházba járó közönséget előzetesen tájékoztatni fogja az
előadásra kerülő darabok tartalmáról. Naponként hoz hireket a szinészet köréből,
könnyü modorban megirt apróságokat. Közli a heti müsort és a szinlapot. Hetenkint
egyszer egy-egy müvésznő, vagy müvész arcképét mutatja be, néhány jellemző,
széles vonásu sor kiséretében […] A „Magyar Szinház” főelárusitó helye Blum
Náthán ujságterjesztő vállalatnál lesz, és egyes szám 6 fillérbe kerül.
„Sopron”, 1903. január 16.
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„MAGYAR SZINHÁZ” c. alatt „Hungarus” szerkesztése alatt Sopronban tegnap
délben, mint már jeleztük, szinházi lap indult meg. A csinnal kiállitott és ügyesen
szerkesztett lap városszerte általános feltünést keltett. Az első számot a
szerkesztőség 1500 példányban ingyen osztotta ki a közönség körében és az első
előadáson már bőséges használatnak örvendett.
„Sopron”, 1903. január 18.
A KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL
[…] A magyar szintársulat bevonult Sopronba. És mit tapasztaílunk? Azt, hogy a
közönség a legnagyobb közönyösséggel viseltetik a társulat müködése iránt és pedig
oly annyira, hogy a napi tiszta bevétel átlaga alig haladja meg a 200 koronát, a
körülbelül 600 koronát kitevő napi költséggel szemben. Az elmult német sziniévad
egészen az ellenkező eredményt mutatja fel, mert ott ritkaságszámba ment a nem
zsufolt ház!!! Már pedig az, a mit a német szinészet produkált, épen semmi arányban
sincs azzal, a mit a magyar felmutathat. […] Nálunk Sopronban kétféle osztály van.
Az egyik a benszülöttek, a másik az ugynevezett hergeloffen-ek; az előbbi képezi a
vagyonosabb osztályt, mely magyar szinházba nem jár, míg német is van. […]
„Sopron”, 1903. február 1.
VIRÁG TONCSI, az országszerte ismeretes utánzó müvész, holnapra előadást
hirdet a Peck-kávéházban. Felhivjuk ez érdekesnek igérkezlő előíadásra a közönség
figyelmét. Blahát, Küryt, Bárdit utánozza és ezt oly sikerrel teszi, hogy bámulatba ejti
a nézőközönséget.
„Sopron”, 1903. június 3.
A MAGYAR SZINÉSZET ÁLLANDÓSITÁSA SOPRONBAN
[…] nagyon helyén való volna, ha a köztörvényhatósági és szinügyi bizottság,
valamint a szinpártoló-egyesület a magyar szinházért lelkesedő tagjait,
pártkülönbség nélkül értekezletre egybehivná és az esetleges teendők
foganatositása céljából a kellő lépéseket megtenné. Ezen az értekezleten
megjelennének a belügyminisztérium kiküldöttei és az állandósitás kérdését teljes
világitásba helyeznék. Meggyőződtem az illetékes tényezőkkel való értekezésem
folyamán arról is, hogy a kormány a magyar szinészet állandósitása esetén a
legmesszebb menő áldozatokra kész.
„Sopron”, 1903. október 16.
SZINÉSZET BELEDEN
Kerényi Ignác szinigazgató 12 tagból álló társulatával e hó19 10-e óta Beleden
tart előadásokat. A társulat csupa válogatott, tehetséges tagokból áll, és a
vigszinház, valamint a nemzeti szinház müsor darabjaiból tart jó szinvonalon álló
előadásokat. A közönség eléggé igyekszik is honorálni az előadásokat, mert bár
Beled intelligens eleme nem oly nagy, hogy huzamos ideig képes volna egy
szintársulatot fenntartani, mégis ezideig ugyszolván minden előadást elismerésre
méltó pártolásban részesitett.
19

December.
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Soproni Napló, 1904. január 1.
SZÍNHÁZI ADOMA
A társulat egyik különben rokonszenves tagjának nagy étvágya, de annál kisebb
fizetése van. Ennek az a természetes következménye, hogy neve a koszt-adó
vendéglős adós-táblájáról sohasem kerül le.
— Na művész úr — mondta a minap a bohémlelkű vendéglős — kiváncsi
vagyok, hogy mikor fizet maga nekem?
— Arra én is kiváncsi vagyok — felelte isteni nyugalommal a megszólitott és jó
étvággyal evett tovább.
Soproni Komédia II. évf. 1918. január 19.
EGY KASZINÓ-TAG GONDOLATAI
Udvari tanácsos mindenki lehet, ha a munkapárt van kormányon, kaszinói elnök
mindenki lehet, ha elég durva ahhoz, hogy megválasszák, országgyűlési képviselő is
lehet mindenki, ha a választók olyan elnézők, hogy megválasztják. Mind ezekhez
nem szükséges kvalifikáció, sőt… Szinész csak az lehet, akinek tehetsége van. Ha
valaki a szinpadra lép, az még nem művész és ha valaki kockás harisnyát húz, az
még nem bohóc.
Soproni Komédia II. évf. 1918. január 19.
A KÖZÖNSÉGRŐL — A KÖZÖNSÉGNEK
Alig mulik el nap, hogy vagy levélben, vagy szóval ne hivnák fel a figyelmemet
arra a türhetetlen zajra, amely az előadások alatt a nézőtéren uralkodik. Mintha
bizony nem én, — nem mi, a szinészek — éreznők legjobbyan ennek a képtelen
állapotnak a hátrányait! Tapasztalom magamon, hogy mennyire elvonja a figyelmet a
játékról, az alakitásomról, néha szinte hamis hangot vagyok kénytelen használni,
hogy a zajt tulbeszéljem.
A közönség nem is képzeli, mennyit árt ezzel az előadásoknak! Elszoktatja a
szinészt a természetes beszédtől, rákényszeriti, hogy kiabáljon, hogy természetellenesen beszéljen! Eldurvitja az egész játékstilust.
Vagy lehet kikiabálni azt, amit sugva kell a szinpadon mondani? A mély
érzelmeket, a meghatottságot nem lehet kiabálva kifejezni! Vannak szavak,
mondatok, melyeknek az érzelmét a hang szine adja meg. Lehet-e zajban a hanggal
szinezni?
Az a sok köhögés, tüszkölés, krákogás, egyik sorból a másikba való
átbeszélgetés teljesen elrontja a szinészeket s rákényszeriti őket olyan
beszédmódra, amely rossz, természetellenes, amely nem, hogy közelebb vinné őket
a művészihez, de mindjobban eltávolitja őket.
Hol van az az idő, mikor egy-egy előadáson nem suttogást, de a légyzugást is
meg lehetett hallani? Mikor kevesebb volt a közönség, de áhitattal hallgatta az
előadást, megfigyelt minden szót, minden kis gesztust!
Az a közönség nevelte a szinészt. Mert a szinész tudta, hogy minden szavát
figyelik, minden mozdulatát lesik s ha valamit nem ugy fejezett ki, mint azt a
közönség finom izlése megkövetelte, bizony megszólták érte még a legjobb barátai
is.
Fájdalmasan tapasztalom, hogy a közönség mostani viselkedése nincs nevelő
hatással a szinészre.
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Mit lehet ez ellen tenni? Talán maga a közönség változtathatná meg ezeket az
állapotokat, ha:
Náthásan, köhögősen nem menne szinházba. Vagy ha már annyira
ellenállhatatlan vágy vonzza, használja legalább a zsebkendőjét, tartsa a szája elé,
fojtsa vissza azt a tüsszentést. És ne beszéljék meg a szinházutáni szórakozást, —
az első sorból a negyedikbe és viszont, — a darab folyama alatt, hanem várják meg
a felvonás végét, hisz az a negyedóra igazán semmi!
Ha ezeket betartják, — meglássák, — mennyivel jobb előadások lesznek,
mennyivel jobban igyekeznek a szinészek jól játszani, s mennyivel nagyobb
élvezetben lesz része magának a közönségnek is!
Mert azt igazán nem akarom megtenni, hogy a nézőtéren táblákat tétessek ki,
— mint a szállodák folyosóján, — hogy csendet kérünk!20
Soproni Komédia II. évf. 12. sz. 1918. január 26.
BERECZ DEZSŐ: SOPRON KULTURKÖZÖNSÉGE
Sopronnak igen jó hire van. Ezt tapasztalatból tudjuk. Kulturvárosnak,
zenevárosnak nevezik. Azt mondják róla: intelligens, kulturált közönsége van, amely
megértő, nem lobban a szalmaláng lobbanásával, de lelkesedése nem is
szalmaláng.
Nézzünk szembe ezzel a jóhirrel s egy soproni ujság hasábjain mondjuk el róla
a véleményünket. Unter uns. Igy talán még az igazat is szabad megmondani.
E sorok irója sok év óta figyeli sopron kulturális életét s jó néhány év óta
foglalkozik a közönséggel. Megért jó néhány sikert és itt-ott egy-egy kudarcot is.
Ezuttal éppen azt szeretné megvilágitani, hogy Sopronban mi a siker és mi a kudarc.
Miből ered az egyik és miből a másik. És szeretne egyszer kritikát irni a közönségről.
Azzal a tollal, amely annyi sok kritikát mondott már s csak éppen a közönségről
hallgatott.
Tehát kezdjük. De igazán szabad elmondani mindent?
Kétségtelen, hogy az előbbi jóhirnek csakugyan megvannak az alapjai, amelyek
százados pilléreken nyugosznak. Sopron közönsége intelligencia tekintetében, értve
kulturális érdeklődést és kulturális hozzáértést, vidéki összehasonlitásban a legelső
sorba tartozik és egyenlő szinvonalon áll a főváros intelligenciájával. Természetes
azonban, hogy az egymilliós Budapest intelligenciájának számszerüsége sokkal
hatásosabb, mint a negyvenezer lakót számláló Soproné.
Az érdeklődés és a hozzáértés megvan az irodalom, a zene és a képzőmüvészet iránt egyaránt, de nem univerzális. A közönségnek egy részét csak az
irodalom, a másikat csak a zene, a harmadikat csak a képzőmüvészet érdekli, sőt
azok is, akik aktiv szereplői egyik vagy másik müvészetnek, a mások szakmái iránt
csak kivételesen érdeklődnek. Még feltünőbb ez a tudományban, amely szinte
teljesen elszigetelődik. Első sorban az aktiv szereplőknek, a vezető egyéneknek és
főképpen és főképpen a szakegyesületeknek kellene az általánositásra törekedniök
és arra, hogy a kulturális munka ne párhuzamosan, hanem egyöntetüen és vállvetve
történjék.
A közönség nem smokk21. Itéletét nem vezeti tévutra sem reklám, sem divat,
sem lampion, sem bengáli fény, sem semmi. Határozott véleménye van, abból nem
enged s ahhoz ragaszkodik törhetetlenül. Ez a vélemény pedig csak a
legnagyobbakat ismeri el. Tisztelni csak a legnagyobbakat tudja. Hódolni pedig
20
21

Bella Kálmán színigazgató cikke.
Előkelősködő, a sznobbal rokon fogalom.
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senkinek sem hódol. Ebben a viselkedésében határozottan van tulzás, mert Sopron
mégis csak vidéki város, sőt a vidéki városok között is nagyon messze van mondjuk
Lyon vagy Frankfurt jelentőségétől.
Ez az öntudatosság szeszélyessé teszi a közönséget. Sokszor országos nevek
kénytelenek visszafordulni. Sokszor meg a hirtelen szeszély valakit, ha nem is
érdemtelenül, de megmagyarázhatatlanul emel a magasba.
A jó hir mellett rossz hir is akad. Azt modják, hogy a soproni közönség hideg.
Nem bátoritja a müvészt. Nehezen üti össze a tenyerét. Ez is igaz. De nem baj. Azt
szoktam mondani: ez a gyönge taps többet ér, mint hogyha Debrecenben kifogják a
lovakat.
Valami fagy azonban föltétlenül van a szivekben. Ezt érezzük mi, akik ott
vagyunk a szinházban, a hangversenyeken, felolvasásokon stb. és észre kell
vennünk, hogy a közönség megérti, meg is birálja, tudja, hogy mi jó és mi rossza, de
valamiképpen nem tudja, vagy nem akarja azt a müvészi vagy tudományos
megnyilatkozást, amely előtte történik, azt a müvészt vagy tudóst, aki a lelkét teriti
eléje, azzal az igazán lélekből, szivből fakadó szeretettel venni, mint amely
szeretetet, odaadást és hálát a müvészet és tudomány önmagáért, a müvész és
tudós önmagáért megérdemel.
Ha lehet közönséget nevelni, mintg ahogyan lehet, akkor ezen a ponton is
vállvetett munkára van szükség, amelyben részt kell venniök mindazoknak, akik
tudják, hogy a kultura micsoda kincset és micsoda fegyvert jelent. Ezt a kincset pedig
nemcsak a legnagyobbak bányásszák, ezt a fegyvert nemcsak a legnagyobbak
kovácsolják, hanem sokan mások is, sokszor talán kevésbbé fényes nevü, vagy
éppen névtelenül munkálkodó bányászok és kovácsok, de mégis bányászok és
mégis kovácsok.
Eddig arról a közönségről volt szó, amely érdeklődik is s amely ért is a
dolgokhoz. Van azonban ezenkivül olyan közönség is, sajnos nagy számban, amely
egyáltalán nem érdeklődik. Itt kétféle réteget lehet megkülönböztetni. Az egyik
intelligens, hozzáértő, sőt talán maga is müveli a müvészetet és a tudományt. De
csak otthon. Véka alatt, ahol saját értelmének a világán kivül semmi egyébre nem
szorul. Közönnyel néz mindent, ami rajta kivül van. Más munkája, más gyötrődése,
más megszólalása nem érdekli. A közönségnek ez a legrosszabb fajtája.
Megérdemelné, hogy feketelista készüljön róla. A másik réteg nem érdeklődik, de
nem is érdeklődhetik, mert hiányzik az ehhez való müveltsége, lelki
megalapozottsága. Ez az a fehér folt, amelyet a kultura munkásainak éppen ugy meg
kell hóditaniok, mint a kutatóknak az afrikai őserdő belsejét.
Lám mennyi probléma, mennyi segitenivaló és mennyi tennivaló!
A munkából részt kell vállalnia minden kulturtényezőnek. [...] De ezen felül
önként adódik a gondolat, hogy nem volna-e szükség valamire?[...] A szinpártoló
egyesületre gondolunk, amely a háboru előtt igen tekintélyes feladatot oldott meg.
Nem lehetne-e ennek mintájára egyetemes müvészpártolásra gondolni?
[...] Száz és száz kulturális kérdés, amely mind egységes megbeszélést,
egységes elbirálást és egységes állásfoglalást követel. Ha ötletünk valamennyire
visszhangra talál, szivesen vállalkozunk a részletek kidolgozására. [...]
Soproni Hirlap 1931. április 5.
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ELISMERÉS AZ ÉRDEMNEK!
A leggyakoribb események közé tartozik korunkban, hogy sok ember, kiknek
egyetlen érdemük az, hogy születtek, életük egy-egy szakát a mindennapiasság
határai között megfutván, keresve keresik az alkalmat, hogy nevüket habár csak
rövid időre is feltünővé, vagy jobban mondva ünnepeltté tegyék s ezért születési,
házassági, hivatalba lépési stb. évfordulók alkalmával, ha a hivatalba meg nem
érdemelt protectio segitette is őket, vagy ha hivataluk köteleségeit egészen
gépszerüen, a közjóra nézve eredménytelenül teljesitették is: jubilálnak.
Számtalan hiuságból származó betegsége van korunknak, melyek között egyik
legnagyobb megrovásra méltó az, mikor érdemetlen emberek előtérbe lépnek a
semmiségből, hol őket eddig senki észre sem vette, s vindikálják maguknak, hogy a
világ tömjénezzen nekik azért, mert isten kegyelméből szerencsések voltak hosszabb
ideig élni, mint mások.
Jubileumot ünnepelni, a mi nézetünk szerint, nincsen minden ember
feljogositva, mert a hosszu életkor maga nem ad elegendő jogcimet reá, hanem kell
ahoz más valami is, ami nem terem minden bokorban: kell hozzá valódi érdem,
amelylyel embertársaink tiszteletét és becsületét méltón kiérdemeltük.
S mit tartunk mi valódi érdemnek? A kötelesség pontos teljesitését semmi
esetre sem, mert hiszen ha ezt elhanyagolnók, oly mulasztást követnénk el, amely
büntetésre méltó cselekmény. Érdem az, mikor valaki szorosan vett kötelességein
kívűl is oly munkásságot fejt ki, melylyel vagy a közjólétet mozditja elő, vagy
dicsőséget, hirt nevet szerez nemcsak magának, hanem a szülőföldnek, a
nemzetnek, a hazának.
Ilyen férfiut mutatunk be ezuttal t. olvaísóinknak, ki — mint értesülünk —
fáradhatatlan s eredményteljes müködésének 25-ik évfordulóját a jövő október hó 3án fogja negünnepelni szerény, csendes családi körében. e jelens férfiu, városunk
egyik tiszteletre méltó polgára: Rupprecht Mihály, cs. és kir. udvari fényképész.
Nem kell kommentár az ő nevéhez, munkásságát s az ez által elért szép
eredményt ismeri nemcsak városunkban és vármegyénkben mindenki, hanem széles
e hazában, sőt messze külföldön is babérokat szerzett művészetével, amelynek
fejlesztése, felvirágoztatása sokat köszönhet az ő szakismereteinek.
Jutalma fáradozásának: a legfelsőbb elismerés s polgártársainak tisztelete,
becsülése, melynek legszebb koronája az, hogy jó hazafi is, aki nemzeti irányu
törekvéseinkben tántorithatlan buzgósággal vállvetve közreműködik velünk s
nemcsak szóval, de tettel is kész áldozatot hozni a haza oltárára.
Ilyen férfiu megnyugvással, büszkeséggel tekinthet vissza multjára, arra az
eredményteljes 25 évre, amelynek jubileumát ünnepeli s amelyről tanuságot tesznek
a következő adatok:
Rupprecht Mihály született Sopronban 1829. január 22-én, iskoláit a soproni
evang. lyceumban végezte. Tizennyolc éves korában, 1848-ban állami szolgálatba
lépett s előljárói engedelmével mint mozgósitott nemzetőr, önkéntesen beállott Ihász
Rezső nemzetőr kapitány csapatjába és egy hópnapi távollét út.án, ismét elfoglalta
hivatalát. A szabadságharc vége után még 17 évig működött mint állami hivatalnok,
midőn sulyos betegség érte, melyből szerencsésen kigyógyult ugyan, de
kényszeritve volt az állami szolgálatból kilépni. Régóta szenvedélyesen kedvelvén a
festészetet és a rajzolást, miről akkori időben több izben kiállitott arcképei
tanuskodnak, nem csoda, hogy testtel-lélekkel felkarolta a fényképészetet, mely
akkor Sopronban még nagyon gyenge lábon állott.
Ugyanis 1863. évi október 3-án egy fényképészeti termet nyitott.
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Fáradhatatlan szorgalommal és buzgósággal folytatta munkálkodását és 1872ben már Londonban és Moszkvában műveit kiállitotta s kitüntetése: tiszteletbeli
diszokmány és arany-érem lettek.
Ez által buzditva, 1873-ban a bécsi világkiállitásban is részt vett s elnyerte az
érdem-érmet és az arany érdem-keresztet. 1874-ben Párisban érdemteljes
elismerést, 1875-ben Philadelphiában az ezüst-érmet, 1876-ban Szegeden mind a
három kitüzött kitüntetést, 1878-ban Párisban az ezüst-érmet, 1882-ben Triestben az
arany-érmet. És ugyan ez év szeptember havában a „csász. és királyi udvari
fényképész” cimmel lett kitüntetve.
A budapesti országos kiállitásra 1885-ben sajátságos, Magyarországon még
addig nem látott képeket küldött, a mindennapi életből saját eszméi után meritett
jeleneteket ábrázoló 50—60 cm nagyságu képeket, melyeket a közönség oly nagy
tetszéssel és bámulattal fogadott és ő cs. és kir. felségeik is látogatásukkal
kitüntettek; minek következtében jury tagnak is megválaísztatott, mely kitüntetés a
legnagyobb vala.
Óriási áldozatokkal, bajjal és fáradsággal kellett küzdenie, mig azon képeket
előteremteni képes volt, hanem soha ki nem apadó buzgósága szenvedélye a
fényképészet iránt és azon magasztos gondolat, hogy a haza becsületéért száll
sikra, feltüzelte tevékenységét, hogy a sokféle akadályokat legyőzze.
Igy aztán mint szülő-városának és mint édes hazájának hü fia, polgári
kötelességének eleget tett és kiérdemelte polgártársai teljes tiszteletét. Hivatását
mint fényképész ma is ugyan azon kedvvel és fáradhatatlan buzgóséággal teljesiti,
mint annak előtte s kivánjuk is, hogy az Isten még sokáig éltesse! N. F.22
„Sopron” 1888. szeptember 26.
KERETES HIRDETÉS
A kaszinó tőzsdecsarnokban 1896. deczember 10-től egész 13-áig láthatók az
eleven fényképek előállitva a Kinematograph által. Naponta előadások 3, 4, 5, 6, 7, 8
és 9 órakor, vasárnap reggel 9 órától este 9 óráig szakadatlanul tartatnak előadások.
Belépti dij 25 kr.: katonák őrmestertől lefelé, valamint gyermekek 12 éven alul 15 krt.
fizetnek. Iskolák és egyesületek belépti dija szabad intézkedés szerint.
Ő Felsége I. Ferencz József király 1896. április hó 24-én Bécsben megtekintett
egy Kinematographot és teljes elismerését fejezte ki.
Soproni Ujság 1896. december 10.
HÍR
A soproni képzőművészeti körnek Stornó Ferencz, Steiner Rudolf és Brandl
Gusztávból álló háromtagu küldöttsége tisztelgett az elmult csütörtökön Gebhardt
József polgármesternél, hogy megköszönje neki azt a jóakaratu és hathatós
támogatást, melyben — mint védnöke — a kör kiállitását részesitette. A polgármester
a szokott előzékenységgel fogadta a küldöttséget, melynek tagjai ez alkalommal a
körnek arról a tervéről is emlitést tettek, hogy a folyó évi november hónapban új
kiállitást rendez, mely az elsőt lehetőleg minden tekintetben fölül fogja mulni.
Soproni Napló 1898. január 16.

22

Németh Ferenc, az újság felelős szerkesztője, lakik Várkerület 50. A laptulajdonos dr. Gaar Vilmos
köz- és váltóügyvéd.
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KIRÁLY PANORÁMA
Múlt vasárnap óta a Várkerület 11. sz. alatt, ahol ezelőtt Russ J. B.
fűszerkereskedése volt, a világhirű berlini „Királypanoráma” fiókot nyitott. A
panoráma minden héten más-más országok városait, nevezetességeit és természeti
szépségeit mutatja be. A képek mind szinezve vannak s azoknak plasztikája,
természethűsége valóban meglepő. Szombat estig még a festői szép, „Ampezzovölgy és a Cadore” helység látható. Ennek megtekintését el ne mulassza senki, mert
a csekély belépti dij révén kellemes és kitünően mulattató, valamint tanulságos
utazást tehet a világszerte megénekelt fenséges Ampezzo-völgyben. A Királypanoráma 25.000 képpel rendelkezik s ehhez mindennap reggel 9 órától este 10
óráig nyitva van. Bérletjegyek leszállitott árakon adatnak ki.
„Sopron” 1902. augusztus 29.
RONÉ: NÉHÁNY SZÓ A MOZIRÓL
A találmányok századát éljük […] dédapáink […] Edisont vennék elő […] a
századnak a legnagyobb boszorkánymestere. Amikor először láttuk például a
mozgófényképeket, azt hittük, hogy itt már megáll ez a geniális nagy ember, mert
hiszen amit azzal produkált, az már felülmulhatatlan. De nem. Tovább dolgozott.
Tökéletesiteni akarta a mozgófényképeket, meg akarta teremteni a beszélő filmet,
azt a filmet, amely teljesen pótolni fogja az eleven mozgó, beszélő embereket.
Őszintén szólva nem igen biztunk ebben, mert ugy gondoltuk, hogy mint a
grammofonnak, ugy ennek a beszélő filmnek is lesz valami kellemetlen utóhangja,
amely megzavarja azt a tiszta művészi élvezetet, amelyben a szinész részesithet
bennünket. […] Szóval azt hittük, hogy a beszélő mozi csak az alsórendü néposztály
szórakozása lehet, mert bármilyen tökéletesek legyenek is a képek, a szavakkal
soha sem lehet ugy zsonglőrösködni, a legnagyobb beszélő művésznek sem, mert a
gép — hiába gép — csak gép. De ime csalódtunk — Budapesten megtörtént az első
bemutatója az Edison kinetofonnak. A lapok hasábokat szentelnek ennek az
eseménynek. […] Az eddigi kisérletezések mindig ugy történtek, hogy a mozgást és
a hangot külön vették föl és ennek egyidejüségét nem lehetett kierőszakolni. Most
azonban […] az Edison új kinetofonjánál teljes illuziót tudnak kelteni. […] Azt hisszük,
hogy Sopronban, ahol oly sok hive van a mozinak, nagy diadalokat fognak aratni a
mozik az új beszélő gépekkel, mert reméljük, hogy nemsokára mi is látni és hallani
fogjuk az új csodát. Mi hisszük ugyan, hogy legalábbis egyelőre ezeknek a képeknek
a beszerzése nagy anyagi áldozatokat kiván: de hiszen látjuk, hogy abból a soproni
mozik egyáltalában nem riadnak vissza.
Legutóbb is erről tett bizonyságot a Hartmann testvérek áldozatkészsége, kik —
bár a városi mozi már bemutatta a hires „Pompeji végnapjait” — mégis megszerezték
azt előadásra és nem is csalódtak a közönségben, mert nap nap mellett telt ház
gyönyörködik a klasszikusan szép képekben, mely a hires Pasquali torini gyárból
került ki. Nem akarunk a két rivális gyár műve között részletes összehasonlitást tenni,
mert mindkét filmnek vannak határozottan sikerültebb jelenetei, mint a másiknak pl. a
városi moziban előadott filmnek gyönyörü, impozáns részletei voltak az égő és
összedőlt város, a lehömpölygő tűzáradat, mely hatalmas sziklákat ragadott
magával, valamint a viharjelenet és a cirkusz óriási tömegével és bájos, megkapó a
víz partján galambokat etető szerelmes leány, valamint a fürdői jelenet, de viszont a
Pasquali filmen látható dőzsölés a főpap egyéniségének a bemutatására igen
alkalmas és jellemző kép. Sokkal szebb, nemesebb a darab végjelenete is a
Bioskopban bemutatott filmen, hol a szegény vak leányt magukkal viszik a
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menekülők és ez a csónakból ugrik a tengerbe, és még évek mulva is szobor
alakjában őrzik az emlékét a kis áldozatnak. A másik rendezésnél az egy kissé
visszataszitó és még szerelmeseknek sem megbocsátható durva önzés, amily
nyugodtan nézik saját megmenekülésük után — önfeledten a boldogságtól — a
másiknak a pusztulását.
A templomjelenet is sokkal hatásosabb és világosabb a Pasquali filmen. Végül
gyönyörű szép a Vezuv kitörése is. Csak most értjük, hogy miért gyanusitották a
gyárat a rakétákkal. Tényleg, a cirkuszba röpültek be rakéták, amely szerintünk is
elmaradhatott volna, mert rontotta a hatását a hatalmasságában fenséges
kitörésnek. Most, hogy aztán miképpen készültek ezen felvételek, az teljesen
mindegy, rakéta, világitók, gőz vagy tűz — egyre megy, a hatás megdöbbentő,
gyönyörű, természetes.
Általában, mintha a részletezés több rendezői tapintatot árulna el a Pasquali
filmen. Kevesebb anyag állott rendelkezésükre ezeknek, de jobb művészi látású
emberek, néhány kivétellel a szinészek is és különösen a rendező. Csekélynek
látszó részletkérdések ezek, melyek azonban ma már, amikor a moziba is művészi
kivánságokkal megyünk, amikor már ott tartunk, hogy a beszélő mozi nemsokára
talán teljesen pótolni fogja a szinházat, nagyon fontosak ezek a részletkérdések,
ezek a finomságok, amelyek nélkül igazi művészi szinjátszás el sem képzelhető.
Soproni Napló 1913. október 5.
A KIRÁLY-PANORÁMA
melyet tudvalevőleg a Városszépitő Egyesület szerzett meg jövedelmének
fokozására és a közönség szórakoztatására, szombaton délután 4 órakor nyilt meg.
A közönség nagy érdeklődést tanusitott már az első bemutatás iránt. A helyiséget
egészen ellepte és este 9 óráig mindig telve volt érdeklődőkkel. A Garda-tó vidékét
mutatták be igazán tiszta és főleg gyönyörü képeken. Vasárnap délután, mondanunk
is felesleges, szintén állandóan foglalt volt a huszonöt szék.
Soproni Napló—Sopronvármegye 1916. október 17.
CSATKAI ENDRE DR. ÉS SPENEDER [!] DR. SZABADEGYETEMI
ELŐADÁSA
A szabadegyetem előadásainak keretében tegnap este 5 órakor Csatkai Endre
dr. tanár, ismertnevü esztétikus tartotta meg előadását „Képzőművészet és
iparművészet” cimmel. Az érdekes, nagyszerü előadás során Csatkai dr.
végigvezette hallgatóit a két művészet fejlődésén és stilusain. Előadását vetitett
képekkel tette szemlélhetővé és a megjelent képekkel kapcsolatban magyarázta meg
minden stilus mibenlétét, vezető vonalait és értékét. Az előadás és a képek során
sok szépet hallottunk és láttunk. Megjelent a hallgatóság szeme előtt külföld és az
ország műremekein kivül Sopron épitészeti remekei és műemlékei. A közönség nagy
gyönyörködéssel hallgatta Csatkai előadását és meleg tapssal jutalmazta. Utána 6
órakor Spenecker [!] Andor dr. kereskedelmi iskolai tanár tartott érdekes előadást
„Európa szellemi élete a XX. században” cimmel. Mindkét előadást a mozit megtöltő
közönség hallgatta végig nagy érdeklődéssel.
Sopronvármegye 1933. február 28.
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A MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KIRÁNDULÁST dr. Csatkai Endre vezetésével,
melyet május hó 6-ára hirdettünk a Frankenburg Irodalmi Kör ugyanaznapi estélyére
való tekintettel, f. hó 13-ára, szombatra halasztották. Az indulás tehát 13-án délután
3 órakor a Gysev. palota elől lesz. Jelentkezéseket Gysev. palota I. em. 4. sz. alatt
Kalamár Józsefnél, vagy 200, vagy 280. telefonszámon.
Sopronvármegye 1933. május 2.
HORVÁTH JÓZSEF nyerte a Képzőművészeti Társulat Nagydiját a Műcsarnok
tavaszi kiállitásán. A Műcsarnok tavaszi kiállitására kitüzött dijakat kedden és
szerdán tartott ülésén itélte oda azok biráló bizottsága. Örömmel értesültünk, hogy a
Képzőművészeti Társulat Nagydiját egyhangu itélkezéssel Horváth József soproni
festőművész nyerte el.
Soproni Hirlap 1943. április 9.

MUZSIKA
A ZENEKAR EGYESÜLET HANGVERSENYÉN pénteken e hó 11-én
egybegyülve láttuk városunk zene-értő és zene-kedvelő intelligenciáját, és a
nagyterem egészen telve volt. — A műsorozat ezuttal igen izlésesen volt összeállitva
és a zenekar a maga pontjainak ezuttal is kitünően megfelelt; az általunk már hallott
darabokban látszóplagos haladást észleltünk s az uj darabok szinte kifogástalan
szabatossággal adattak elő. […]
„Sopron” 1881. november 16.
HIREK
Hyalofon (üvegpohár) hangverseny. Jövő szerdán Ceipek Norbert úr a kaszinó
nagytermében 20 gyermek közremüködésével hyalofon hangversenyt rendez,
melynek teles müsorát lapunk következő számában közöljük. — Felhivjuk erre már
előre is a közönség figyelmét.
„Sopron”, 1882. szeptember 16.
[A műsorból:] 12. Kuss Walzer (Nur für Natur) a „Furcsa háboru” cimü operettből
Strauss J.-tól, 300 ivópoháron zenekarkisérettel előadja 20 hialofon hangversenyző.
„Sopron”, 1882. szeptember 20.
HÍR
[…] A hyalofon hangverseny — melynek hangszere vizzel töltött és ezzel
hangolt üvegpoharak, melyet négy hangnemre osztva, a kis fiuk csinos roccoco
öltözékben, mit pálcácskával kezelnek, a zenekar pedig piano kiséri, nagyon
kellemesen hat a halló érzékre, — kitünően sikerült és kiváló dicsérettel szólhatunk a
pontosságról, mellyel a kis fiuk játszottak, ennek betanitása nem kis fáradsággal
járhatott.
„Sopron”, 1882. szeptember 23.
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LISZT SZOBRA
A soproni Dalfüzér férfidalegyesület és a Sempronia cimü Schlaraffia társaság
elkészittette Liszt Ferenc mellszobrát Tilgner Győző szobrásszal Bécsben. A szobor
mintája Jány Ferenc úr üzletének kirakatában látható. A modell elég sikerültnek igéri
az eredetit. A szoborállitók arra kérik a városi tanácsot, hogy a Neuhofparkban adjon
helyet a szobornak.
„Sopron”, 1892. február 21.

KARÁCSONYI HANGVERSENY
Zupancic N. C. zenetanár a második ünnepen, szombaton délután
tanitványaival karácsonyi hangversenyt rendezett a kaszinó kistermében. A 27 fiuból
álló zenekar Haydn gyermeksymphoniáját adta elő. A sipok, kereplők éles hangja
kissé bántotta ugyan a füleket, mégis szivesen hallgatta a közönség a precziz
összjátékkal előadott változatos darabot. A hangversenyen szivességből
közremüködött Zimmermann Hanzi operaénekesnő, ki bájos lágyan csengő
hangjával nagy tetszést aratott. Egy nagy áriát énekelt a Hugenottákból majd pedig
Schuberttől négy dalt. A közönség nem győzött betelni a szép énekkel és ráadásokat
kért. Az énekesnőt Altdörfer Viktor kisérte zongorán, kinek nemcsak kitünő
kiséretében, hanem önálló finom játékában is gyönyörködhettünk. A két utolsó
programszám elmaradt, mert Zupancic feleslegesnek tartotta, hogy ily kiváló müvészi
előadások után cellojátékkal és egy német felolvasással untassa hallgatóit. E
kijelentést ép jókor tette meg, mert a közönség bizony már készülődött a teremből
kifelé és már kétséges volt, marad-e valaki az utolsónak szánt felolvasás
meghallgatására.
Soproni Napló, 1904. január 1.
UJ ORGONA
A soproni Szentlélek templom, városunknak egyik legrégibb temploma, a
boltozatát diszitő Dorfmeister-féle freszkók helyreállitásával kapcsolatosan belül meg
lett ujitva. De egy jó orgona hiánya még mindig érezhető; az énekkarzatra felállitott
harmonium hangja ugyanis nem elég erős, a régi orgona pedig, dacára a néhány
évvel ezelőtt rajta eszközölt javitásoknak, hasznavehetetlenné vált. Minthogy a
templomnak anyagi erejét a restaurálás költségei kimeritették, Schaffer Antal
kereskedelmi tanácsos buzgó vezetése alatt hölgyekből és urakból álló bizottság
alakult oly célból, hogy módot találjanak egy modern uj orgona beszerzésére és
egyuttal a Szentmihály templomi nagy orgona egyes hibás változatainak
kicserélésével járó költségek előteremtésére. […] Városunk kath. lakóinak körében e
célra gyüjtést rendez. […]
Soproni Napló, 1912. május 18.
ZONGORAHANGOLÁS MENDELSSOHN-ZENÉRE
Egy fővárosi zongoraművész soproni vendégszereplése rossz zongorán és üres
teremben.
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Szegheő János alig 19 éves fiatalember, amolyan öregebb csodagyerek, akinek
első budapesti szerepléséről elragadtatással irtak a fővárosi lapok, fiatalsága dacára
máris határozott egyéniség a zongorán. Megérti és kitünően megérteti az interpretált
szerző témáját és érzelmi világát, de emellett ki tudja már fejezni a maga kissé
fölényes, kissé hideg és elsietett, de mégis csak igaz művészi valóját, a zene
halhatatlan szépségei előtt rajongva hódoló fiatal lelkét. […] Szép műsort hozott,
olcsó helyárakat szabott, ujságokban és öles plakátokon hirdette jöttét és főleg
bizalommal kezdte vidéki turnéját Sopronban, mely a legnagyobb zenekulturával
rendelkező város hirében állott.
S mégis természetesnek találjuk, hogy üres ház előtt kellett produkálnia magát.
Szegheő János végzetes taktikai hibákat követett el, melyekért bünhődnie kellett.
Nem szerzett magának Sopronban jó előre egy sereg zenetanár ismerőst, akik
tanitványaik rábeszélésével egy kis propagandát csináltak volna neki. Sőt jó maga
sem ment vizitelni egy csomó helybeli politikai és társadalmi nagysághoz, hogy
személyesen kérje ki magának a hangversenyen való megjelenés megtiszteltetését.
Naivul azt hitte, hogy egy 37.000 lakosu, ősi kulturáju városban, melynek több
mint 20 iskolája, legalább 6 ének és zeneegyesülete, állandó színháza van s ahol
minden második házban nyaggatnak hegedüt vagy zongorát, elég egy müvésznek a
nevét és müsorát kiplakatirozni és közzétenni az eddigi teljesitményeiről megjelent
kritikákat. […] A jelen volt gyér számu közönség élvezett, dacára a botrányosan
rosszul hangolt zongorának. Élvezett és sokat tapsolt. Mikor — ha jól emlékszem a
Mendelssohn fantázia első tétele után — leglelkesebb volt az ováció, egy fiatal
ember lobogó hajjal és lobogó kabáttal, rohant fel a pódiumra. Na, egy kis elégtétel a
szegény müvésznek — gondoltuk örömmel, biztosan egy csomó szivart, vagy egy
csokrot akar átnyujtani. […] De nem ez történt. Az ismeretlen fiatalember egy óriási
zongorahangoló kulcsot huzott ki a zsebéből és félrelökve az átszellemült müvészt,
nekifogott a „lecsuszott” fis hur felhangolásának. [...] Jó öt perc mulva Szegheő
János aztán már kifogástalan fis huron folytathatta a Mendelssohn fantáziát! Eddig
van. A történeti hüség kedvéért meg kell emlitenünk, hogy a zongorát aznap délelőtt
hangolták ujra. Az érte járó dij bizonyára nem kis része Szegheő sulyos deficitjének.
Igazán kiváncsiak vagyunk, hogy ki fogja ezután még elhitetni Szegheő
Jánossal, a mesterével és a többi fiatal magyar zongoramüvésszel, hogy Sopron az
a városa hazánknak, melyben a legmegértőbb szeretete és leglelkesebb kultusza él
a zenének?!
Sopronvármegye 1921. április 22.
MINDENNAP KATONAZENE
A Széchenyi-téren minden délután pompás katonazene vidám, pattogó hangjai
mellett korzóz Sopron közönsége. A sétányon és a térség két oldalán vonuló
gyalogjárón színes emberfolyam hullámzik alá és fel a szeptember délutáni
napfényben, élvezi a zenét, a katonazenekar tüzes indulóit és potpouriait. Minden
délután térzenét ad a szokott órában Ostenburg őrnagy csendőrcsapatának
katonabandája, vasár- és ünnepnapon pedig délelőtt 11 órától fél 1-ig. A sok
szomoruság, bánat és borongás útán jól esik Sopron népének a lélekviditó zene,
csak soká igy tartson.
Sopronvármegye, 1921. szeptember 2.
NAPI HIREK
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A délutáni térzene ezentul nem a Széchenyi téren, hanem a Deák téren lesz
naponként a szokott időben.
Soproni Hirlap, 1921. szeptember 10.
ESTERHÁZY PÁL HERCEG NAGYÉRTÉKÜ AJÁNDÉKA
A ZENEEGYESÜLETNEK
Herceg Esterházy Pál dr., az Esterházy-hitbizomány nemesszivü ura, a soproni
Zeneegyesületnek egy kitünő gyártmányu, nagyértékü zongorát ajándékozott. Az
értékes ajándékot, mely nagy hiányt pótol, rövidesen Sopronba szállitják.
Soproni Hirlap 1930. július 6.
A LISZT FERENC ZENEEGYESÜLET UJ ZONGORÁJA
Lapunk megirta már, hogy a soproni zeneegyesületnek dr. Esterházy Pál
herceg a jubiláris ünnepek alkalmából egy zongorát ajándékozott. Az uj zongora
valóban fejedelmi ajándék. Egy Steinway-féle hatalmas hangversenyzongora, mely
mostanában érkezett meg Sopronba. Hétfőn a zeneegyesület helyiségében
bemutatták vitéz Simon Elemér dr. főispánnak, a Liszt Ferenc Zeneegyesület
elnökének. Altdörfer Viktor mester, valamint Marcsek Tiborné játszottak rajta
különféle zenedarabokat és a társaság el volt ragadtatva a zongora
nagyszerüségétől. Sopron zenei életébgen nagy szerep vár erre az uj zongorára.
Minduntalan jelennek meg városunkban világhirü zongoristák, ezután hozzájuk méltó
zeneszerszám áll rendelkezésükre müvészetük bemutatásánál. [...]
Soproni Hirlap 1930. szeptember 4.
FONTOS KÖZGYÜLÉSRE KÉSZÜL A SOPRONI LISZT FERENC
ZENEEGYESÜLET
Mindannyiunk emlékezetében vannak még azok a fényes ünnepségek,
amelyekben tavaly, alapitásának százesztendős jubileumát ünnepelte városunk
legrégibb zeneegyesülete. Méltó befejezését adták ezek az ünnepségek száz év
küzdelmeinek és sikereinek, de egyben a további élni akarásnak is kifejezői voltak.
[...] Horváth József igazgató és segitőtársai kezei alól évről-évre több képzett
növendék kerül a zenekarba [a zeneiskolából]. Az egyesület komoly an számit arra
is, hogy a Dillmann Antal vezénylete alatt müködő honvédzenekar, a Struglits József
karnagy vezetése alatt álló templomi énekkar, a Koh Ferenc toborozta operagárda, a
Kamarazene-társwaswág az egyesület kötelékében tömörül. [...] Ha a közönség az
utolsó években nem mutatott nagy érdeklődést, ennek bizonyára az egyesület maga
is oka volt. A soproni közönség nagyigényü, de lelkes és megértő és ha látni fogja az
őszinte és komoly munkát és törekvést, ismét kegyeibe fogadja majd a Soproni Liszt
Ferenc Zeneegyesületet. [...]
Soproni Hirlap 1930. november 6.
HIRDETÉS
Zeneoktatás zongora, hegedü, viola, összhangzattan és ellenponttan tanitás
heti 2 órával havi 7 pengőért Fleischmann és Jausz zenetanárok Sopron, Várkerület
22.
Sopronvármegye, 1931. szeptember 1.
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HOVÁ KERÜLJÖN LISZT FERENC MELLSZOBRA?
A világot járt magyar művész emlékéve ujra néhány Liszt-problémát vetett
felszinre: a mester hamvainak hazahozatala az idegen földről, egy országos
emlékmű létesitése a magyar székesfővárosban, emléktáblák elhelyezése az ország
különböző városaiban, ahol Liszt Ferenc megfordult, vagy ahol a Liszt-zene iránti
lelkesedés kultuszt óhajt csinálni a mester emlékéből.
Nálunk Sopronban, ahonnan Liszt Ferencnek tündökölve fölfelé ivelő művészi
pályája elindult, már meg van örökitve a halhatatlan mester emléke. Több mint száz
éve működő zeneegyesületünk, melynek cime az ő nevétől ékes, van egy őróla
elnevezett rövid kis utcánk (a Kaszinó hátamögött s egyetlenegy házszámmal) és
van egy nagyon sikerült, de kicsi méretű Liszt-szobrunk is... a Petőfi-téren.
Olvasom azt a futólag érintett hirt, hogy „illetékes körökben azzal a tervvel
foglalkoznak, hogy a magyar zenetitán: Liszt Ferenc melllszobrát a Petőfi-térről a
Kaszinó-kertbe helyezik át”. Ime tehát, nekünk is van Liszt-problémánk, még pedig
olyan, amelyhez nemcsak az „illetékesek”-nek, hanem mindenkinek, aki városunk
érdekeivel és jóhirével törődik, lehet hozzászólása.
Ezen a cimen hadd mondjam el én is a nézetemet a Liszt-szobor áthelyezését
illetőleg.
A mellszobor, mint kicsi méretű emlékmű, valóban nem jó helyt van az aránylag
tágas téren — eltekintve a két név egyhelyütt való furcsa kombinációjától is s a
sokféle kertészeti elrendezés, a mellyel a szobrot összhangba próbálgatták hozni a
mögötte emelkedő szinházi homlokzattal s magával a térrel is, eléggé bizonyitja az új
elhelyezésnek a szükségszerűségét.
Egyik régebbi irásomban (az országzászló helyéről volt akkor szó) a városi
muzeumnak valamely intim és hangulatos részletét ajánlottam volt Liszt Ferenc
mellszobrának legalkalmasabb helyéül, ahol a kert csendje, a virágzó bokrok és
árnyas fák, valamint a stilusos muzeumi épület is inkább illenének a mester
poéziséhez, mint a jelenlegi helynek stilusban egymást verő épülettömbjei.
Ezt a gondolatot vetem fel most ujra, hogy azt a kis hiradást olvasom, s a
kaszinói kertet hallom emlegetni. Mert ezt a tervet mindenhogyan balfogásnak
tartom. Meg is mondom, hogy miért.
1. Kaszinó kertje nem nyilvános (városi) köztér, hanem magánhelyiség, a
Soproni Takarékpénztár tulajdona, ahova tehát egy országos, sőt világhiresség
szobrát nem lehet eldugni.
2. A kert mérete illenék ugyan a kis mellszoborhoz, de vajjon hová állitanák,
hacsak az ut közepére nem, ahol minden közvetlen környezetrendezés ellenére is
komikusan, sőt bántóan hatna, a kávéházi asztalok közt és egy terasz alatt, melyen
nyaranta vigan folynak a hangos vagy kevésbé zajos... kártyacsaták!
3. A kaszinói gesztenyefák közé, amelyeket kivágni vétek volna, még ugyse
lehet szobrot állitani... az egyre jobban kellemetlenkedő veréb-invázió miatt.
Tehát maradjon csak a kaszinó-kert annak, ami. Emlékmű nem oda való. Nagy
szobornak nyilvános köztér, artisztikus környezet kell, kicsi emlékműnek pedig liget s
ott is stilusos fülke vagy intim miljő. Ujra is csak azt ajánlom: vigyük Liszt mellszobrát
a városi muzeum kertjébe; a régóta leszerelt szökökut helyére. Jó és szép helye lesz
ott s a lparkőr a kerttel együtt a szobrot is vigyázhatná.
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S akkor a muzeumkertet hétköznapon is nyitva tarthatják, mert hát a közé az is.
Vagy nem?
Kárpáti Sándor.
Soproni Hirlap 1936. január 29.
A VASÁRNAPI SOPRONI RÁDIÓS HANGVERSENY AZ ORSZÁGOS LISZTEMLÉKÉV KIMAGASLÓ ESEMÉNYE VOLT
A Liszt-hangversenyek közt, amelyektől most egész Európa hangos,
zeneegyesületünknek tegnapelőtti koncertje valóban diszhelyet foglalhat el.
Nemcsak műsora volt sulyos és nagyértékü, hanem mint énekes- és zenészgárdánk
müvészi teljesitménye is méltó volt a világhirü magyar mester emlékéhez és
városunk jóhiréhez. Már a délutáni főpróba is teljes házat vonzott; este pedig ott
láttuk a zsufolt sorokban városunk és megyénk előkelőségeit és Sopron
zenekedvelőit szinte teljes számmal. Sőt a vidékről is sokan bejöttek, hogy a nyujtott
zenei alkotásokban gyönyörködjenek. Vitéz Simon Elemér dr. elnök is eljött
Budapestről, hogy tanuja legyen a fényes sikernek.
A hangverseny megnyitójául a néhány bécsi filharmonikussal közel 90 tagra
kiegészitett zeneegyesületi zenekar Wagner Tannhäuser-nyitányát játszotta pompás
harmóniákban és megragadó lendülettel. Utána a Liszt Ferenc nevével ékeskedő
egyesületünk énekkara, melyben ott láttuk a Dalfüzérnek legjobb dalosait is, Parsifal
hires befejező jelenetét adta elő zenekisérettel. A sokszinü kórus nehézségeit a
hetven tagu kitünően felkészült énekesgárda az illusztráló és stilusosan aláfestő
zenekarral együtt pompásan győzte és nagy sikerre vitte, amelyből csak a szinpad
festői kerete és a Grál lovagok utolsó vacsorájának misztikuma hiányzott, hogy a
külsőségekben is teljes illuziót nyujtson. A koncert első felében még Horváthné
Dessewffy Bella gyönyörködtette a hallgatóságot két Liszt-dalban végtelen
finomságu énekkulturájával és bájos előadásával.
Az eddigieket Budapest II. közvetitette, a hangverseny második felét a nagy
leadó küldte világgá az éter szárnyain.
E második résznek fénypontja Fischer Anny zongoramüvésznő szereplése volt.
Most hogy ebben a müvészi élményben részünk volt, már értjük és igazolva látjuk a
zsüri itéletét, amely az 1933. évi nemzetközi pályázaton Fischer Annynak nyujtotta
oda a pálmát a hires Liszt-koncertért. Mikor a kisleányos alaku müvésznő a dobogón
megjelent, szinte kétkedve gondoltunk arra, hogyan fogja ez a kedves, filigrán alkatu
nő Lisztnek férfiasan dübörgő akkordjait és szilajon száguldó oktáv-passzázsait
győzni. És a csöndes csodálkozástól elakadt a lélekzetünk s a gyönyörüségtől
olvadozott a lelkünk, amint a művésznő finom kezei halk sóhajtásszerüen
végigsuhantak a billentyükön, majd édes melódia-ivekbe fonták Liszt patétikus
gondolatait, hogy aztán acélos fortisszimóvá fokozva szinte a megdöbbenésig
ostromolják egész érzésvilágunkat.
Ez az elmélyedő, igaz átélést sugárzó s minden pózolás nélküli játék valósággal
lenyügözte a hallgatóságot. Szünni nem akaró tapsorkán ujra meg ujra a dobogóra
szólitotta a művésznőt s megtörtént a ritka dolog, hogy rádiós leadás közben a
hallgatóknak ráadásban is része lehetett. (Liszt Desz-dur etüdje.)
Az ünnepélyessé nőtt hangulatot még csak fokozta a zenekarnak két brilliánsan
előadott száma: Liszt hires Tarantellája és Berlioz Rákóczi-induló átirata.
Mindkettőnek lendületes előadásával a zenekar is s a fáradhatatlan karnagy Horváth
József zeneiskolai igazgató is valóban remekelt, amiért mindnyájan — belefoglalva
az énekeseket és szólistákat is — a soproniak teljes eismerését érdemelték ki. [...]
Kárpáti Sándor
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Soproni Hirlap 1936. április 7.

A VÖRÖSKERESZT MEGVÉTELRE AJÁNLOTTA FEL A VÁROSNAK
A VOLT SZABADKŐMÜVES PÁHOLY ÉPÜLETÉT
A Csengery-utca13. sz. ház az utolsó évtizedek alatt már többször cserélt
gazdát. a szabadkőmüves páholyok bezárása után tudvalevően a Move kapta meg
majd néhány évvel ezelőtt a belügyminiszter a Magyar Vöröskereszt egyletnek
adományozta. A Magyar Vöröskereszt Egyesület pedig most a városnak ajánlotta fel
megvételre, éspedig ajánlata szerint azért, hogy ott a zeneiskola nyerjen elhelyezést.
Értesülésünk szerint a Vöröskereszt Egyesület, amely meg is terhelte az épületet,
mintegy 20-22 ezer pengőt akar érte kapni. Szakértők véleménye szerint azonban az
épület igen kiadós és költséges javitásra szorul. [...]
Sopronvármegye 1937. szeptember 7.
4 EZER EMBER HALLGATTA VÉGIG TEGNAP AZ ERZSÉBET-KERTBEN
ZIEHRER „EGY REZERVISTA ÁLMA” CIMŰ KOMPOZICIÓJÁT
Ugy látszik a soproni közönség minden évben naptárába jegyzi a
katonazenekar „slágerszámát”, Ziehrer „Egy rezervista álma” cim-ű művét. Tegnap
nem kevesebb, mint négyezer ember vonult ki az Erzsébet-kertbe, hogy
gyönyörködjék a világitó rakéták fényességében és megilletődéssel hallgassa a
művészi muzsika hangjai között felzugó puska ,és géppuskatüz pattogását. Az
étterembe és az étteremhez tartozó kerthelyiségbe közel ezer ember jutott be és mig
ők az izléses fehér asztal mellett, a többi háromezer részint a zenekar közvetlen
közelében, részint pedig a parkban szétoszolva élvezte a feledhetetlen estet.
Dicséret illeti meg a katonazenekar kitoünő karmesterét, Dávid alhadnagyot azért,
hogy keménykötésü katonazenészeivel ennyire magas szinvonalu muzsikával
szórakoztatja nemcsak Sopron közönségét, hanem a sopronban tartópzkodó
idegenek sokaságát is, amivel áldásosan hozzájárul a soproni idegenforgalom
megnövekedéséhez.
Sopronvármegye 1939. július 20.
MAGYARORSZÁG MINDEN NAGYOBB VÁROSÁBAN MELEGEN
ÉRDEKLŐDNEK A SOPRONI KEZDEMÉNYEZÉS, A „NYILVÁNOS ÉNEKÓRÁK”
IRÁNT
Valóban országos érdeklődést keltett az elmult nyáron elindult kezdeményezés,
amely azóta is minden vasárnap százas, sőt ezres tömegeket vonz: a nyilvános
énekórák megszervezése. Erről most a szaklapok is igen érdekes méltatásban
emlékeznek meg. Az Énekszó újévi száma „Együtt éneklő soproni polgárok” cím alatt
a következőket irja: […] Most Sopronból kapunk ujságokat, amelyekben hatalmas
cikkek fölött ilyen cimeket olvasunk: Daloljunk együtt! — Megszervezik az éneklő
Sopront. — A Soproni Magyar Szövetség felhivása a Nyilvános Énekórákkal kapcsolatban. […] Az első összejövetel november 15-én volt, a hirek szerint nagy öröm és
érdeklődés fogadta a kezdeményt. [Rimaszombatból és Győrből is kaptak hasonló
hireket.]A másik érdekes cikk a Magyar Dal decemberi számában […] A soproni
Népmk-űvelési Bizottság és a Soproni Magyar Szövetség november 15-én a most
felavatott Magyar Művelődés Házában „Nyilvános énekórát” rendez. […] A „nyilvános
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énekórákat” Radó Ferenc énektanár, énekkari művelődésünk lelkes soproni
szálláscsinálója vezeti és azokra a város „Minden magyarul gondolkodó, keresztény
polgárát várják.” A 12 előadásra tervezett sorozatban a magyar föld minden
jellegzetes népi szigetének dalát megtanitják és ugyanakkor bemutatják viseletüket
és eredeti táncaikat is. […]
Soproni Hirlap 1943. január 5.

A KÖZÖNSÉGRŐL
KÁRPÁTI SÁNDOR: MÜVÉSZET ÉS DILETTANTIZMUS
„Ugyan menjen! hisz csak dilettáns!” Ezt a rosszmáju megjegyzést de hányszor
halljuk — persze, azzal a lekicsinylő kézmozdulattal megtoldva — különösen nem
müvészszájból, amikor a jóindulatu kritika buzditó elismeréssel adózik valamilyen
érdemes teljesitményért.
Az igazi müvész azonban, aki nemcsak azért szerény, mert ezt a lukszust
megengedheti magának, hanem mert szivből fakadó alázattal adózik a
Mindenhatónak az isteni szikra, a tehetség, a szent tüz és ihlet adományáért s más
véleményen van. Mert ő meg tudja érteni s megbecsülni azt a komoly dilettánst, aki
őszinte lelkesedéssel áll valamely müvészet szolgálatába, s tudja, hogy neki mit
jelent a mükedvelő.
A dilettantizmus csak akkor nyegleség, ha nagyzoló allürjeivel, csekélyke
hozzáértésével, kis tudásának hangoskodó aláhuzásával mindenáron a müvészet
látszatát akarja kelteni, s olyan elismerést vár, sőt provokál, amely csak igazi
müvésznek járna ki. Ezeknek a dilettánsoknak fáj a legkisebb gáncs vagy kritikai
észrevétel is; az istenadta tehetség pedig az önkritika szemüvegével olvassa a
szakszerü véleményt s nem háborodik fel a „merészebb” megitélésen, hanem tanul
belőle.Tanul, mert nem tartja magát tökéletesnek és csalhatatlannak. Mégha rosszul
esik is neki az őszinte szó, s ideig-óráig duzzog is érte, lelkében igazat ád s
hamarább megbékül. A talmi dilettánsok azonban nem tudnak megbocsájtani, hanem
sértésnek minősitenek minden kritikát s Bulwerrel azt vallják: „Csak a rabszolgák és
a gazemberek tudják a sértést elfelejteni.” (Persze, persze! Pedig az ilyen dilettánsok
a saját önteltségüknek a rabszolgái.) Ezeket a nem éppen jámbor individuumokat
hiábaí akarjuk a komoly tudás fegyvereivel meggyőzni. „Naturam expellas furca,
tamen usque recurret” sőt inkább rád fogják azt a villát, amellyel művészi
kótyagosságukat megpiszkálni merészelted.
De van ám a dilettantizmusnak egy becsületes, kedves, sőt értékes fajtája is,
amely a legmesszebbmenő elismerést és megbecsülést érdemli meg, és azt meg is
kapja... a müvészek részéről elsősorban. Ők tudják és vallják, hogy enélkül a
dilettantizmus nélkül elhaló kiáltás volna a hétköznapiság felhőkig érő pusztai
homokkavargásában, s hogy ezt a drágakövet ép a komoly és becsületes
mükedvelők foglalják méltó foglalatba, erre a szent szózatra csak ők rezonálnak
őszinte érzéssel és rajongó értékeléssel.
Az álműkedvelő dicsérő szóáradattal hizeleg a müvésznek; az őszinte dilettáns
csöndes meghatottsággal köszönetet daídog. S ez a néma kézszoritás többet mond,
mint a tulipirosra tapsolt tenyér s a tüntető ágálás a mely igazában sokszor csak
önönmagát akarja észrevétetni. (Persze a publikummal is, nemcsak a müvésszel.)
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Minthogy a balhit engem muzsikusnak deklarált, azért ne tessék azt hinni, hogy
csak a muzsikára gondolok, midőn a dilettánsok fejére ráolvasom a szentenciát. Van
nekünk dilettánsunk bőségesen a müvészet minden ágában. S minden ágán buján
nő vizhajtás is meg termőgaly is, módjával.
Aztán nem muszáj a dilettánsnak mindenütt produktive okvetetlenkednie. Ez a
szó mükedvelőt igazában tulajdonképen müvészetkedvelőt jelent; vagyis pártfogót
megértőt. (ez egy jókora árnyalattal több a hozzáértésnél), áldozatkész támogatót,
lelkes szinház- és hangversenylátogatót, mübarátot.
Aki nem csak azért látogat el a tárlatra, hogy a polgármesternek gratuláljon a
„tartalmas és magasnivóju” megnyitójához, aztán falról-falra sorjában epéskedjék: a
fiataloknak a kiöregedett maradiakról, a nesztoroknak az izmusos ifju kilengések
éretlen szinorgiáiról s a mesterek szájáról ellesett, de alig megértett
szakkifejezésekkel hetykén dobálódzva beszél stilusról, kompozicióról, távlatról és
szintechnikáról, holott saját szük horizontjának alig van egy kicsike ködös
perspektivája. A müvészek csak megmosolyogják ezeket a kulturstrébereket (—
egyébként kártékonyak, mint minden rágcsálók —) és jobban szeretik azt a
hallgatagon szemlélődő művészetkedvelőt, aki lát is, nemcsak néz, aki értékeli az
értékelhetőt, elismer, buzdit és ... vásárol.
És szeretik azt a muzsikus dilettánst, aki nem azért ül a hangverseny
bársonypamlagán, hogy uj szmokingját vagy szenzációs divatkreációját prezentálja a
várva várt szünet alatt, a koncert „kellemetlenül tolakodó hanghullámai” alatt pedig
karikaturát rajzol a pódium ihletett müvészéről, vagy kuncogva meséli a szivesen
reagáló szomszédjának, hogy kiket látott bizalmas együttesben itt meg ott; hanem
azért járult a hangversenydobogó elé, mint áldozati oltár elé, mert a lelkét kitáró
müvésszel együtt ő is inni akar a Szépség üditő, éltető, magasztositó örök forrásából.
S igazi mükedvelő szinházbarát is csak az, aki azért ül be a nézők közé, mert
Thália hajlékában templomot lát, amelyben irodalomról s drámai müvészetről, a jóság
és tiszta erkölcs győzelméről s a rut bünök bukásáról predikálnak; nem pedig azért,
hogy előadás közben cukorkát szopogatva, ellesse a primadonnák sexapeálját, a
bonviván „szivdöglesztő” (ugye bájos kis jelző?) módszereit s megtanuljon
szinészkedni, pózolni, intrikálni „főzni” (t. v. megfőzni) s más hasonló, az
„érvényesüléshez” szükséges kellékeket.
Igaz, hogy ép a szinészkedésben produkált a mükedvelősködés igazi értékeket
(— hát hiszen többé-kevésbé szinjátszás az egész életünk, melynek első felvonása...
a házassággal kezdődik —) s nem egy beérkezett nagy müvészünk van, aki mint
dilettánst kezdte. Azért a szinmüvészet mégis jobban kedveli a szinpártolókat, mint
az ágáló konkurrenseket s nyegle pózolókat. S a festészet mesterei is szivesebben
látják tárlataikon a mügyüjtőket, mint a szőrehullató pamaccsal vigan termelő giccsgyártókat és veséző „sznobokat”.
Hát még a muzsikusok! (Kiknek berkeiben légiónyi a „mükedvelő”.) Itt azonban
a dilettáns elnevezéssel csinján kell bánni. Ha valamely müvészet, ugy épen a zene
köszönhet legtöbbet a nemes értelemben vett dilettantizmusnak. Az igazi müilletőleg müvészetkedvelő muzsikus adja azt a lelkes közönséget, a fogyasztóknak
azt az odaadó tömegét, amely a müvészi siker és elismerésen felül kenyeret is ad a
müvészeknek. Ez egy kicsit józanul és profánul hangzik; de ha szebb szavakba
burkoltan is, az eszmei szépségen és magasztosságon túl látó én csak itt lyukadni ki
az élet prózai oldalánál: a müvészek élni, lakni, sőt... jóllakni is akarnak.
Azért hát ne bántsuk hetyke fitymáló szóval a becsületes dilettantizmust. Inkább
azon legyünk, hogy minél nagyobb tábort verbuváljunk belőlük, mert ők a müvészek
segitőtársai és ugy tartoznak a müvészethez mint a jó kuncsaft a bolthoz. Ez megint

117
közönségesen hangzik, de ugy van: komoly mükedvelők nélkül a mütárlat, a szinház
ép ugy kongana az ürességtől, mint a hangversenyterem. Sőt még a zenekari
pódium is kétségbeejtően fogyatékos lenne, ha egyszer a lekicsinyelt dilettánsok...
sztrájkolnának.
A megértő és áldozatkész dilettáns tehát fontos és nélkülözhetetlen tényezője
mindenféle kulturának. Tegyünk tehát különbséget jó mükedvelő és kaján sznob
közt. Az előbbiek számát illő értékeléssel, baráti érdekközösségbe vonással,
foglalkoztatással és céltudatos neveléssel csak növelni tudjuk s ez a szent
müvészeteknek üdvös és hasznos is lesz. Az utóbbiak maguktól burjánzanak, mint a
pöfeteggombák, amikre rálépegetni igen mulatságos dolog.
„Hát az irodalom dilettánsai?” — kérdik a nyájas olvasóim. Azokról hallgatnom
illik, mert hiszen „csak” muzsikus volnék s hátha magam alatt vágnám a fát...
Soproni Hirlap 1935. június 19.

SZÍNES
ÖNGYILKOSSÁGI EPIDÉMIA
Nagy betegség rágódik a társadalom testén.
Manap már alig olvashatni lapot, mely hirharangjában nem registrálna majdnem
naponkint egy vagy több öngyilkosságot vagy öngyilkossági kisérletet. Állandó
rovatot kénytelenek nyitni hazai és külföldi lapok az ily halálhireknek! S ami a
dologban a legszomorubb: találkoznak még a legolvasottabb közlönyök irói között is
oly utálatraméltó egyéniségek, kik az öngyilkosságot mentegetni, sőt magasztalni
nem átallják. Igy történik aztán, hogy azok előtt, kik az ily apotheosist olvassák, s az
öngyilkosságot ennek következtében nemcsak hogy förtelmes bünténynek nem
tartják, de általa még a közönséges emberekénél nagyobb lelkierőt vélnek tanusitani
s magokat az emberiség bámulatára tenni érdemesekké: igy történik, mondom, hogy
sok ily blazirt fő előtt egy kis betegség, kis nem sikerült szerelmi kaland, kissé
zavartabb anyagi viszonyok vagy egy kis megsértés elég ok már arra, hogy a már
elviselhetetlen (!) életnek kötéllel, cyankalival, borotvával s mindenféle
saltomortalekkal vessenek véget! […] Minél miveltebb valamely tartomány, nevezett
vész annál borzasztóbban dühöng. Míg pl. Spanyolhonban sz.ázezer lakósra csak
két öngyilkossági eset jő, már Austriában ugyanannyira öt, Belgiumban hat,
Angliában hét, Poroszországban tizenkét, Dániában pedig 29 esik. Amerikában
legujabban ugy terjed e vész, mikép az arányt kellőleg meg sem lehet hamarjában
határozni! — […]
Míg a keresztény hit- és erkölcstan nem szerzi vissza kellő befolyását a
kedélyekre […], addig e részben nem vigasztaló haladásnak, hanem kétségbeejtő
hanyatlásnak nézhetünk csak eléje.
„Sopron”, 1874. június 27.
VEGYES HIREK
A létért való küzdelemnek egy eklatans példáját hozza fel a Fischerei-Zeitung,
mely ujabb bizonyitéka a Darwin által hirdetett tannak. Egy rajnai halász a minap egy
30 kilo nehézségü lazacot fogott. Felnyitván belsejét, egy két kilót nyomó csukát
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talált benne, ezt is felbontván, egy karcsu pisztráng tünt elő, melynek gyomrában
ismét egy kis halacska volt.
„Sopron”, 1882. május 3.
LÁBBELIKNEK VALÓ KENŐCS
Vadászoknak és mindazoknak, a kiknek sokat kell hóban, vizben járniok,
ajánljuk a következő csizmakenőcsöt, a mely távol tart minden nedvességet a lábtól.
Mérsékelt tüznél olvasszunk fel sárga viaszkot, fehér szurkot, csukamáj olajat, vagy
ennek hiányában halzsirt és lenmagolajat, mindegyikből egyforma mennyiséget és
keverjük jól össze. Bagaria bőrből készült csizmához nem kell már más vegyülék, a
fekete fényesitett közönséges bőrhez azonban akkor még meleg és folyékony
állapotában tegyünk közzé annyi finom porrá zuzott kormot, míg az általunk óhajtott
fekete szint nem mutatja; egy negyed kilogramm csizmakenőcs előállitására
elegendő 4-5 gramm fekete korom. Természetes, hogy ezen kenőcs bármilyen
bőrből készült lábbelitől távol tartja a nedvességet.
„Sopron”, 1881. június 22.
SÖR STRIKE SOPRONBAN,
Egyik szép napon a sörivók arra ébredtek föl, hogy a vendéglősök közös
megállapodás alapján az uj fogyasztási adó behozatala miatt a sör árát fölemelték és
pedig a 3 deciliterét 7-ről 8, a előbbi ugynevezett Krügel-ét pedig 11-ről 12 krajcárra.
Ez ár emelés a rendes fogyasztók körében borzasztó fölindulást keltett, melynek
hevében elhatározták, hogy mindaddig, míg a régi árak vissza nem állitatnak, a sör
ivásától tartózkodni fognak. Bizony nemzetgazdaságilag hasznosabb volna hogyha
csak bort innának, mely oly jeles terem hazánkban.
„Sopron”, 1881. július 27.
A vadgesztenyének szarvasmarhákkal etetése iránt Csehországban érdekes
kisérletet tettek. Két ökörnek melyek naponta 2 kilo gesztenye darát 1 ½ k. szénát és
4 kilo gabonadarát kaptak, 42 nap alatt 47 kilót szaporodott a sulya, tehát naponta
többet egy kilónál. Az ugyanezen birtokon ugyanazon tartott hizó ökrök sulya
naponkénti 0.75 kilóval szaporodott. 2 egynegyed kilo rozs, és kétszeres darával
etetett ökrök, melyek előbb a fentebb emlitett adag gesztenyén tartattak, naponta egy
kilóval sulyosabbak lettek. Bizonyitéka ez annak, hogy a gabona tápereje
csekélyebb, mint a vadgesztenyéé. Ha a gesztenyedara mennyisége naponta 6
kilóra emeltetik, célszerü az élősuly 24-ed részének megfelelő szénát vagy szalmát
és 150—200 gramm sót adni a marháknak. Sokkal jobb alkalmazásmódja a
vadgesztenyének az, midőn borjuknál hasmenés, lovaknál hurut és mirigybetegség
ellen használtatik. A gesztenyének nagy keményitőtartalma alkalmassá teszi azt a
keményitő készitésére, mire Franciaországban és Svájcban is használják. 12 kilo
vadgesztenyéből legalább 5 kilo keményitőt lehet előállitani, a végből azonban a
gesztenye keserü anyagának eltávolitása céljából az emlitett mennyiségü
gesztenyéhez fél kilo sodát kell adni. Végre a vadgesztenye szeszkészitésre is
használható. 25 kilo gesztenyelisztből 5—6 kilo 55 foku szeszt lehet előállitani.
„Sopron”, 1882. szeptember 9.
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LEKVÁR ÉRETLEN ALMÁBÓL
A még éretlen almát négy felé vágjuk, s azt minden hámozás nélkül egy
cserépedénybe tesszük, s annyi vizet öntünk rá, hogy az az almával egyenlő
magasságban álljon. Ekkor tüzre téve addig főzzük azt, míg az alma héja felreped,
mire az egész egy durva vászonzacskóba lesz töltve, hogy azon az alma nedve
átfoljon. Ezen átfolyt almaléhez minden egyharmad literre 13 dekagr. (1 meszelyre) 1
negyed font czukrot kell adni s a kinek tetszik egy kevés fahéjat vagy vaniliát és
ekkor az egész be lesz süritve; mikor már sürüsödni kezd, lehet még hozzá 1-2
evőkanál rumot is tenni. Hogy mikor hagyjunk fel annak besüritésével, annak az a
próbája, hogy egy keveset belőle egy tányérra kiveszünk s azt azon meghü,lni
hagyjuk; ha ez, mire meghül, elég sürü, akkor az egész le lesz a tüzről véve,
üvegekbe zárva és pergament papirral bekötve.
„Sopron”, 1882. szeptember 9.
„ITT A DOHÁNYZÁS SZIGORUAN TILTATIK!”
„Es wird höflichst ersucht hier nicht zu rauchen”. Huncut volt, aki kikombinálta,
vagy igen okos ember. Ez aztán tudja, hogy kell az emberekkel bánni. A magyarnak
szigorúan kell parancsolni — különben nem fogad szót, a németet a
legudvariasabban kérni, ha meg akarod nyerni...
„Sopron” 1882. szeptember 13.
SOPRONI TÁRSASKÖR BUDAPESTEN
Imételve figyelmeztetjük b. olvasóinkat, miszerint nevezett társaskörtől aláirási
ivek vannak nálunk letéve, hogy azok, akik ez életre való kört pártolni óhajtják,
tagokul feljegyezhessék magukat. Az országos kiállitásra bizonyára sokan fel fognak
rándulni Budapestre s ekkor a társaskör tagjai azon előnyben részesülnek, hogy
nemcsak felvilágositást nyerhetnek a körnél, de még kalauzolást is. Aláirási iv van
letéve dr. Krétschy Sándor városi aljegyző urnál is, kinél szintén felvétetnek a tagok.
„Sopron” 1885. január 10.23
BÁNTALMAZOTT SZERKESZTŐ
Mult szombaton délután, midőn a város atyái a tanácsterembe gyülekeztek,
Dörfler György városi képviselő Marbach Ernőt, az „Oe. Ztg.” szerkesztőjét a
lépcsőnél egy úgynevezett kutyakorbáccsal megfenyitette, állitólag azzal a mellét
érintvén. E tettének oka ugymondják hirlapi megtámadásban s egyéb izgató
közleményekben leli alapját. Mi sajnálattal tekintünk ez eseményre, de másrészről
azt is kárhoztatjuk, mikor a sajtó által, melynek nemesebb hivatása van, valaki
annyira felingereltetik, hogy magáról megfeledkezve, ilyen elégtétel szerzésére
szánja el magát.
„Sopron” 1885. április 1.
A TELEFON ÉPÍTÉSE KÖZBEN az előfizetők száma 28-ról 46-ra szaporodott
fel. Hétfőn és kedden az egyes állomásokat vizsgálta fel Löwy kir. mérnök, ma a
23

A lap 1888. október 3-i számában értesítés a Társaskör közeli közgyűléséról, amelyen feloszlásukat
fogják kimondani.
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központi állomáson teszik meg az utolsó javitásokat s holnap vagy legkésőbb
vasárnap át lesz adva a telefon a közforgalomnak.
„Sopron” 1890. október 15.
KARCOLATOK
Még mindig a nyár hősége, ragyogó nap az égen, felöltő nélkül lejtő gavallérok
a várkerületen. Nem konstatálja semmi az őszi évad eljöttét csak a szinház esténkint
kivilágitott csarnoka, ott a német Muzsa hivei sietnek imádására, meg a kaszinó
börzecsarnokának esténkint fénylő ablakai, itt a tánc mesterségében oktatja
Schneider úr az ifjabb nemzedéket. A levegőbe az ifju szivek elfogódásáról naív
társalgásról impertinens suttogást önt szét a gázláng percegő szava s meg is
hallanák, ha meg nem csendülne a zongora hangja.
Örülnek a nyárias ősznek ott künn a Deáktéren is. Most teljes erővel,
zavartalanul folyhatik a munka, hogy a vastag boltozat felett majdan árnyas liget,
kedves sétatér keletkezzék. Diszitésére törekszik e szép helynek Ullein épitőmester
is. Ott áll már az állvány, hogy segitségével Deák Ferenc szobrát az ujon készült [,]
ember emlékezet óta készülődő sarokház homlokára feltegyék.
A város utcáin megindulnak a zörgő, szüretelő szekerek. Ősz van mégis, csal a
verőfény, a meleg; egy ködös reggel és a földre ömlik a nyár ékes koronája. Vig
Deák.
„Sopron” 1890. október 15.
TÖRTÉNETI-DRÁMAI MUZEUM. Vasárnap megnyilt a Kőfaragó-téren Lifka K.
J. özvegyének nagy történeti drámai muzeuma, mely bizonyára tömeges
látogatottságnak fog örvendeni. Meg is érdemli a támogatást, mert az összes
viaszból készsitett alakok dicséretére válnak a plasztikának és ügyes mechanismus
által mozgattatnak. A muzeum tárgyai közül kiemelkedők: Cleopatra, Egyptom
királynőjének diszcsoportja, a királyi család, Sobieski János, Boulanger, Bismarck,
Gambetta s más historiai alakok, ezenkivül még sok szemet gyönyörködtető alak
látható. Ajánljuk az érdekes kiállitást a közönség figyelmébe.
„Sopron”, 1892. június 28.
ELEKTROMOS KOCSIK KÖZÖNSÉGES UTAKON VALÓ KOCSIKÁZÁSRA
Két olasznak majdnem egy és ugyanazon időben, különböző irányban sikerült a
kérdést megoldani. Az első feltaláló 3 kerekü kocsiját accumulatorok hajtják, tiszta
sulya 2 ¼ mázsa, 9 láb hosszu, 3 láb széles és 2 személy fér el rajta. Az
ébenfaszekrénykében elhelyezett 10 drb. accumulator-cella (sejt) 25 Ampère órát
szolgáltat pro 1 kg. lap után. A töltés 12 Ampère hatás mellett 10 óráig elegendő. A
motor 942 Wattot használ el és percenként 380 forgást végez. A második kocsi-tipus
számára, melyet egy primär-telep mozgat, a feltaláló egy egészen különös rendszerü
primär-telepet gondolt ki, mely egyszerüsége mellett, közönséges utakon való
elektromos tovamozgás problémáját gyakorlatilag is megoldja. Közelebbi értesitést
még nem kaptunk a telepet illetőleg, de annyi tény, hogy a holt erő minimumra
reducáltatott és a kocsin 3 személy fér el.
„Sopron”, 1892. augusztus 14.
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HÍR
MISS MARY csodahölgy Sopronba érkezett. A hires alvalátó Salzburgban igen
számos látogatásnak örvendett bámulatra méltó látnoki tehetségéért és igéző
kedvességéért. Ő egy iró és szerkesztő leánya, nagy emberismerettel finom
megfigyelési — és kombináczió tehetséggel bir s igen választékosan beszél. A
jövőbe valószinüleg mindenki szeretne egy pillantást vetni. Most van erre a legjobb
alkalom, mert amint Salzburgban a tömeges látogatás tanusitá, Miss Mary jóslatai
bámulatra méltók. Mától kezdve délelőtt 10 órától este 10 óráig, az „Arany Kakas”
czimü vendéglőben, ezüst utcza, beszélhetni lehet vele.
Soproni Napló, 1898. március 20.
MIKOR KEZDŐDIK A HUSZADIK SZÁZAD?
Az egész czivilizált világ két táborra oszlik: az egyik tábor szeretné, ha minél
tovább tartana a tizenkilenczedik század és azt mondják, hogy a huszadik század
1901. január elsején kezdődik, a másik tábor a mellett kardoskodik, hogy jövő év
január elsején már a huszadik században ébredünk föl. Ez utóbbi vélemény mellett
inkább a laikus közönség foglal állást, mig a tudományos világ majdnem
egyhangulag elfogadja az előbbi nézetet. Ezeknek fölfogása a következő: Hogy e
kérdést megoldhassuk, vizsgálnunk kell, hogy miként számitottak évszámitásunk
kezdetén. Már most bizonyos, hogy Krisztus születésének évét kezdetétől végéig
első évnek számitották. Ha tehát például ezt a dátumot veszszük: 1 év márczius 28ikán akkor azt az évet értjük, a mely januárban kezdődött, nem pedig a mely már
elmult. Ebből következik, hogy 1900 márczius 28-án a dátum a még el nem mult
1900-ik esztendőnek márczius 28-ika és a huszadik század csak az 1900-ik
befejezése után 1901. január elsején kezdődik. Ezzel szemben tekintélyes és nagy
lapok 1900 január elseje mellett törnek pálczát. Azt mondják, hogy matematikailag
ugyan helytelen, de lélektanilag nagyon érthető, hogy a huszadik század kezdetét
attól a naptól számitjuk, a mikor a nyolczas szám helyett a századok helyén a
kilenczest irjuk a tudományos magyarázatot a nép nem igen érti és ezért nem
fogadja el. Különben is a kérdés nem tisztán matematikai, hanem első sorban
történeti, de még a történetiró sem tud határozott feleletet adni, mert senki sem tudja,
hogy a középkori naptárjavitásoknál Krisztus születésének évét vagy az utána
következőt nevezték-e első esztendőnek. Valószinü ezek után, hogy a legtöbb ember
kétszer fogja ünnepelni az uj század beköszöntését.
„Sopron” 1899. január 15.
A TOLAKODÓ SZERELMES
Tegnap egy kis aranyszegélyes rózsaszinü levélke érkezett a rendőrséghez.
Valakit bevádolt egy fiatal szép özvegy, hogy éjszakának idején egyre ott lődörög az
ablaka alatt s hogy őt ezzel kompromittálja, mert olyan ennek a szinezete, mintha az
az ur ezt az ő beleegyezésével tenné. Azonkivül nem is alhatik örökös kopogásától.
Arra kéri a rendőrséget, hogy tiltsák meg ennek az urnak, hogy ott csatangoljon az ő
ablaka alatt, mert ő becsületes asszony s nem akarja, hogy a világ rosszat beszéljen
róla.
A rendőrség eleget tett a szép asszony kivánságának és mára megidézték a
tolakodó szerelmest. Felolvasták előtte az özvegy levelét. A fiatal ember mosolygott.
— No ezen nincs mit mosolyogni.
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— Már hogyne volna, hiszen nekem eszem ágában sincs a szép özvegyre
gondolni.
— Hát akkor minek jár egyre ott?
— Mert várok valakit.
— Abból a házból?
— Abból.
— De hiszen az özvegyen kivül ott két másik öreg asszony lakik csak a házban.
— Azokat ugyan nem várom.
— Nem lenne szives megmondani, kire várakozik?
— Ha éppen muszáj, megteszem. Hát a főnökömre, aki nagyon félős s a kit
rendszerint meg kell várnom.
— Lári-fári, ez mese. Mit keres ott a maga főnöke éjjel.
— Bocsánat, erre már az a becsületes özvegy sokkal jobban meg tud felelni,
mint én, tőle kérdezzék...
A fiatal ember mosolyogva hagyta el a rendőrséget.
„Sopron” 1899. június 10.
HIRDETÉS
Férjet keresnek! 21 éves amerikai árva 120.000 dollár vagyonnal, továbbá 38
éves egyedül álló gyermektelen özvegy 75.000 kar., 18 éves szerb hölgy 150.000
frank, 25 éves evang. földbirtokos leánya 50.000 márka, 25 éves orosz hölgy 50.000
rubel vagyonnal és még sok száz vagyonos hölgy 10—500.000 márka vagyonnal.
Komoly érdeklődőknek dijtalan felvilágositással szolgál Schlesinger, Berlin 10.
Soproni Napló, 1912. május 12.
MAJOM A DIVATSZALONBAN
A divatszalonokban és kivált a szalonok körül általában nem mennek
ritkaságszámba a majmok, kivált ha a kirakatablakon belül csinos leányok öltögetik a
tűt és a nyelvecskéiket. Most azonban nem ilyen majomról lesz szó, hanem egy
valódi négyláburól, amely ma délelőtt a Szinház-utca24. szám alatt levő divatszalon
ablakán beugrott és érthető módon megrémitette a szobában takaritó kisleányt. Az
ijedség azonban nem volt egyoldalu, mert a majom is reszketve hagyta magát
később a rendőrségre vitetni, ahol a gazdája átveheti. A divatszalon furcsa látogatója
valószinüleg a magyar kapunál tanyázó vándor cirkusz attrakciója.
Soproni Napló 1912. május 16.
LÉGI POSTA
Simon György viczai lakos folyó hó 27-én délután fél öt órakor egy „Zeppelin”
felirással ellátott 44 cm hosszu és 12 cm átmérővel biró hosszukás léggömböcskét
talált a vicza—vadosfai utközben, melynek feladója: Hansi Moser bécsi lakos
(Schönbrunnerstrasse XII. 262) volt, aki ugyancsak aznap eresztette fel, miről egy a
léggömböcskéhez ügyesen odakötött levelezőlapja tanuskodik, melyben arra kéri
németül a megtalálót, hogy a már megcimzett levelezőlapot adja fel postán, aminek a
megtaláló készséggel eleget is tett, ráirván a lapra a nevét és a találás időpontját is.
Soproni Napló, 1912. május 30.
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A P.-MÜLLER-HUSZÁROK
Nem szabad ám valami délceg, sastollas Horthy fiukra gondolnod nyájas
olvasó. Nem! A lexikonba is hiába keresed e nevet, mert az emberek e faja csak
Sopronban, a Várkerület és Rókalyuk sarkán található. Ismertetőjelük: 10 méter
távolságból már erős pálinkaszag érezhető, mely belőlük áramlik elő, ha közelebbről
vizsgáljuk őket, azt tapasztaljuk, hogy az ülő vagy falat támogató vörös orrú emberek
zagyva német és magyar nyelvü káromkodásukat hallottunk, közben nyálpöttyökkel
boritják el az utca kövezetét. Életmódjukról még a következő felvilágositást adhatjuk:
A napokban egy hivatalnok ember megkért közülük egyet, hogy tisztességes
munkabér fejében segitsen neki a hurcolkodásnál. A munka egy és fél napot vett
igénybe: élelmezésről, szállásról a hivatalnok gondoskodott és a tisztelt P.-Müllerhuszár 100 K munkabért kért (melyik tisztviselő havi bére ennyi?) Más eset:
Többszöri felszólitásra 25 K óra bérért nem mentek munkára, azt mondták, hogy ők
ezt fél óra alatt is megkeresik. Nem tudjuk biztosan ilyen és hasonló
tevékenykedésük az árdrágitás fogalma alá tartozik-e, de mindenesetre a rendőrség
és a mogyoróvessző figyelmébe ajánljuk őket.
Sopronvármegye 1920. július 7.

A RÉGI SOPRON MOSOLYA
Közli: Nyugdijas Bálint
A baboknak különböző fajtájuk
Tudvalevőleg akár a szőlő, a soproni bab is többféle, aszerint, hogy hol terem.
Mikor a franciák megszállták 1809-ben Sopront, megismerkedtek a soproni
specialitással is. Az egyiki poncihter házában is a beszállásolt francia katonha nagy
élvezettel kanalazta a babfőzeléket, és hazai idiómáján igy kiáltott fel: C’est bon
(ejtsd: sze bon, ez jó). Mire a poncihter menyecske sietve igazitotta helyre a maga
nyelvén: Daís san kane Seebohn, das san Dudlesz-Bohn. (Ez nem tavi bab
[Seebohne], hanem dudleszi bab [Dudleszbohne]).
Sopronvármegye 1933. január 8.
A RÉGI SOPRON MOSOLYA
Közli: Nyugdijas Bálint
Bandita ur
Mikor az osztrákok megszállták a nyugati véget, a felkelők elől hamar vissza
kellett vonulniok. E hadművelet közben persze a fiatal diák-hősöket mindenféle
jelzővel illették és banditának is nevezték. A jó falusiak nem ismervén a szó értelmét,
mikor Kismartonban a hetivásáron megjelentek a zöldkalapos felkelők és
készpénzzel vásárolgatták a horvát és német parasztasszonyoktól az árujukat, ezek
igy hivogatták őket: „Da kommen’s her, Herr Bandit” (Ide jöjjön, bandita ur!)
Sopronvármegye 1933. január 8.
A RÁDIÓSOK SZERVEZKEDÉSE
Levél a szerkesztőhöz.
Becses lapjának folyó évi 3. számában közölni sziveskedett Krémusz Róbert lic.
tanár urnak ama panaszát, hogy egy a Lenck átjáróházban felállitott Zeileis-gép az

124
egész környéken lehetetlenné teszi a rádióvételt; január 6-án pedig felhivta a
rádiósokat arra, hogy tömörüljenek érdekeik megvédése céljából szövetségbe vagy
egyesületbe és kijelentette, hogy hajlandó a rádióhallgatókat tanácskozásra
összehivni.
Folyó hó 10-én Hollán Péter dr. m. kir. postafőigazgató ur közölte a rádiósokkal,
hogy a posta mindent elkövet, hogy a rádiókészülékek zavartalan használatát
lehetővé tegye; de egyuttal beismerte, hogy megfelelő törvény, vagy rendelet
hiányában ez idő szerint az olyan panaszok megszüntetése érdekében, amilyent
Krémusz tanár ur emelt, alig tehet valamit.
Nekünk rádióhallgatóknak tehát mindent el kell követnünk, hogy nálunk is
megfelelő törvénnyel vagy rendelettel védjék meg a rádióhallgatók jogos érdekeit,
amint ezt már megtették a nyugati államokban, nevezetesen Németországban és
Ausztriában. Kiváló szakembertől halllottam, hogy ott a Zeileis-gépeket és hasonló
műszereket csakis olyan kiegészitő készülékkel ellátva hozzák forgalomba, amely az
ezek által különben okozott zavarokat megszünteti. Nálunk azonban az érdekeltek —
nem lévén törvény, amely őket erre köelezné — ezeket a kiegészitő készülékeket
takarékoskodásból nem szerzik be.
Budalpest, hogy rádióhallgatóit megvédje, ujabban megfelelő szabályzattal
rendezte ezt az ügyet és azóta ott ilyen panaszok nem merülnek fel. Nekünk itt
Sopronban arra kell törekednünk, hogy a városi hatóság addig is, amig az ezt az
ügyet rendező törvény elkészül, szintén szabályzattal védje meg a rádióhallgatókat
ezen kellemetlenségek ellen.
Azért számos rádióhallgató nevében arra kérem Önt, tisztelt Szerkesztő ur,
sziveskedjék a rádióhallgatókat minél előbb tanácskozásra összehivni.
Leitner ferenc ny. áll. polg. isk. igazgató
Szivesen teszünk eleget a felhivásnak és a jövő hét valamelyik napjára
összehivjuk a soproni rádióhallgatókat a szükséges tennivalók megbeszélése végett.
(Szerk.)
Soproni Hirlap 1932. január 24.
VARGA LAJOS DR. EGYETEMI MAGÁNTANÁR ELŐADÁSA A MADARAK
LELKI ÉLETÉRŐL
Közli: Breuer György
[I. rész.]
Már beszámoltunk Varga Lajos dr. egyetemi magántanárnak, a kiváló
természettudósnak a Magyar Ornithologusok Szövetsége soproni körzetének
összejövetelén tartott érdekes előadásáról, melynek részleteit helyszüke miatt akkor
nem közölhettük, de eredeti megfigyelései és adatai oly megkapóak, hogy nem
mulaszthatjuk el, hogy olvasóinknak az előadásról részletesen be ne számoljunk. [...]
Soproni Hirlap 1932. február 4.
[II. rész.]
Hogyan lehet megismerni a madarak lelkivilágát? Kétféle módszer van. Egyik a
madarak megfigyelése. [...] A másik módszer a kisérletezés, Ez az igazi tudományos
módszer. Ez rendesen ugy történik, hogy a fészekből a madárfiókákat kiszedik és
felnevelik. Megfigyelik és pontos jegyzőkönyvet irnak arról, hogy fejlődik, mit csinál,
milyen változásokon megy keresztül ép ugy, miként az ember figyeli a csecsemőt.
[...] A fészeklakó madarak nagyon kedves és hasznos megfigyelő anyagot nyujtanak.
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[...] A fogságban levő madár is, amikor a röpités ideje elérkezik, csapkodni kezd
szárnyaival. Pontos megfigyelés, hiszen ezt a fogságban nem tanulhatta senkitől, ezt
már a világra hozta magával. A természet adta vele, hogy erősitse szárnyait és
mellizmait, mire ép ugy szüksége van, mint a siró gyermeknek, hogy tüdejét és
hangszálait erősitse. Ez az átöröklés. Nem kell a szülők oktatása, utmutatása, valami
titokzatos belső erő hajtja. Mikor a fogságban tartott madárfióka szabadban élő
testvérei megerősödtek, a mienk is megerősödött. Mikor az őrgébics, vörösbegy,
rozsdafarku testvérei kirepültek a fészekből, ugyanakkor a mienk is már elhagyja a
fészkét, hiába takargatjuk le, repdesni kezd. Pontosan ugy röpköd a szobában, mint
a szülőktől vezetett testvérei. Tehát a mesterségesen felnevelt fiókák ugy
viselkednek, mint ahogy a természetben a testvéreik. Mit bizonyit ez? Hogy a
repülésnek módja, a repülés utáni vágyakozás is nem egyéb, mint ösztön. [...]
Soproni Hirlap 1932. február 5.24
[VI. rész.]
A papagályoknak pl. kiváló emlékezőképességök van. Nemcsak a szót rögzitik
meg, hanem a vele való jelenségeket is, például a „jó reggelt” csak reggel mondják,
ha ugy tanulták és este csa „jó estét” kivánnak, mert igy tanitottuk. Amikor kopogunk
az ajtón, azt mondják, hogy „szabad” vagy „herein”, mert ugy vésték be, hogy minden
külső kopogásra ezt kell mondani. A madarak intelligenciája csak asszociációval is
megmagyarázható. A madár csak a jelen időben él, a jövőről és multról nincs
fogalma. A papagály szétrágja a rudat, amelyen ül és nem gondol azzal, hogy majd
nem lesz min ülnie. A papagály meg tud különböztetni személyeket, férfiakat és
nőket. Van papagály, mely a nőket, mások a férfiakat kedvelik. Azt szokták mondani,
hogy a tojó a férfiakat, a him meg a nőket kedveli. Kiderült azonban, hogy a tojó is
szereti a nőt, ha nő nevelte fel, épugy a him is a férfit szereti, ha az nevelte. [...]
Előadónak megfigyelései vannak a cinegékről, melyek rossz idő bekövetkezte előtt
24 órával erősen hordták el a táplálékot, megérezték tehát, hogy rossz idő lesz.
Előadó végül rámutat arra, hogy előadásában a modern állatlélektannak a
madarakra vonatkozó megállapitásait ismertette. [...]
Soproni Hirlap 1932. február 11.
NYÍRGELSE ELŐTT A SOPRONMEGYEI LAKOMPAKON 15 ÉVIG VOLT
ZSIDÓ KÖZSÉGI BÍRÓ
Az egyik Bethlen gróf feleségének nagybátyja volt zsidó községi bíró
Az egész országban nagy feltűnést keltett a nyírgelsei képviselőtestületi
választás, melynek során, mint megírtuk, a 3000 lakosú község Roth Sándor
odavalósi orthodox zsidó bérlőt választotta meg a község főbírájául. A választás
előzménye az volt, hogy a főszolgabíró nem akarta jelölni a független kisgazdák
jelöltjét, mire valamennyien leszavaztak Roth Sándorra, az orthodox zsidó bérlőre,
aki át is vette már abirói tisztséget.
A nyírgelsei választás alkalmából a Magyar Hirlapban Kun Andor pompásan
megírt tárcát írt, melyben néhány érdekes apróságot ír a zsidók és a közhivatalnoki
állások közti viszonyról. Szerinte Ferenc József Magyarországán az ősz uralkodónak
az a soha nem hangoztatott, de gyakorlatilag szigorúan alkalmazott elve érvényesült,
24

A III. rész a február 8-i, a IV. rész a február 9-i, az V. rész a február 10-i számban jelent meg.
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hogy a zsidó ember emelkedhessék a legmagasabb polcig, de közület, közhivatal
élére ne kerülhessen. Így aztán Ferenc József nevezett ki zsidó főrendeket, kúriai
bírákat, egyetemi tanárokat stb., de nem lehetett a zsidókból törvényszéki elnök,
alispán, pénzügyigazgató, gimnáziumi igazgató stb. [...]
Sopronmegyében is volt község, ahol zsidó volt a bíró. Csakhogy ott nem
ellenzékieskedő „csak azért is” jelszóval választották meg azt a bírót, hanem azért,
mert az egész község bizalma benne összpontosult.
Ez a község a most megszállt Lakompak község. Mikor még nem szakították el,
hosszú évekkel ezelőtt 15 éven keresztül intézte Lakompak község közügyét mint
községi bíró, a szintén orthodox zsidó Hacker Salamon. Választásról választásra újra
megválasztották és mindenki a legteljesebb mértékben meg volt vele elégedve. Nagy
szó volt ez akkor is, mert ha igaz is, hogy Lakompakon csak zsidó élt, mégis a
község gazdaságilag az Esterházy hitbizománytól függött, amely ugyancsak
megakadályozhatta volna Hacker Salamonnak bíróvá választását, ha a bíró nem lett
volna derék, puritán ember. Hacker Salamon különben Hacker Jenő soproni
pékmesternek nagyapja és nagybátyja az egyik fiatal Bethlen gróf feleségének, Viola
Margitnak, akit a fiatal Bethlen gróf két évvel ezelőtt vett feleségül, országos feltűnést
keltve.
Sopronvármegye 1933. január 15.
MELYIK METEOROLÓGIÁNAK HIGYJÜNK?
Sopron sürü csalódásai a bécsi és budapesti időjelentésekben
Sopron ugy látszik egészen különleges helyet foglal el itt a határ mentén, ami az
időjárási viszonyokat illeti.
Megpróbálta először, hogy Budapestre figyelt, mikor arról volt szó, hogy milyen
időt várhatnak a következő huszonnégy órában. Ez volt az első csalódása s
kiábrándulása a meteorológiai jóslatokból.
Vicceket csináltak rá, de ezek a viccek tele voltak keserüséggel.
Ha derüs időt jósolt a meteor, tartós meleggel és megélénkülő nyugati széllel,
akkor holt biztos, hogy másnap itt zuhogott az eső, tele volt az ég baljós fekete
felhőkkel és orkánszerű északkeleti szél dühöngött.
Ha itt-ott csapadékot jósolt a tiszteletre méltó intézet Budapestről, akkor is itt-ott
tényleg esett az eső, csak Sopronban nem.
Ha déli szelet jósolt, itt nyugati fújt, ha teljes sszsélcsendes időt mondott be
Budapest, akkor itt olyan szél volt, hogy leszedte a tetőcserepet. Hogy véletlenül se
legyen igaza a meteorológiának.
Ez volt az első csalódása Sopronnak.
Ezt csakhamar követte a második, de akkor a változatosság kedvéért Bécsben
csalódott. Közben ugyanis elpártoltunk a budapesti időjárásjelentésektől és a bécsi
meteor-t kezdtük figyelni. Néha, néha stimmel.
Mondták is egypáran, hogy Sopronra ez az irányadó, mert ehhez közelebb
vagyunk. S mit tesz Isten? Azaz, hogy a meteorológia?
Megtudtuk, hogy ez sem az igazi.
Kaptuk a jelentést tegnap, hogy derüs szép idő marad, erre mi történt? Délután,
szinte válaszul, beborult, legnagyobb bosszuságára a strandolni kivánó nyaralóknak.
Ez volt tegnap.
Legutóbb többször esőt jelentett Bécs, akkor, amikor itt utána a szárazságtól
megrepedeztek a földek.
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De nem volnánk tárgyilagosak, ha le nem szögeznénk, hogy néha azért
eltalálja. Ráhibáz.
Például az elmult hetekben egyszer, mikor itt két napja már vigasztalanul esett,
jött a jelentés: itt-ott kisebb csapadék, főleg nyugaton...
Soproni Hirlap 1934. augusztus 5.
A DEÁK-TÉREN ÁLLITJÁK FEL A NAPOKBAN AZ ELSŐ
NYILVÁNOS TELEFONFÜLKÉT
Már hosszu idő óta vajudik a soproni nyilvános telefonfülkék felállitásának ügye,
mig nemrég értesitette a soproni postaigazgatóság a város vezetőségét, hogy
Budapestről egyelőre csak egy telefonfülkét kapott és azt megérkezés után nyomban
felállitják. A többi állomást később fokozatosan fogják felállitani a város különböző
helyein. Az első nyilvános telefonállomást a Deák-téren állitják fel a napokban.
Kivánatos lenne, hogy a hir valóban be is igazolódjék és ne maradjon puszta igéret,
mint ez már többször megtörtént. [...]
Soproni Hirlap 1935. január 17.
BÖMBÖLŐ RÁDIÓ ÉS CIGÁNYZENE PÁRBAJA AZ ERZSÉBET-KERTBEN
Több helyről érkezett hozzánk már panasz, részben szóbelileg, részben levél
utján, hogy az Erzsébet-kertben a pihenni és üdülni vágyó közönség idegeire megy a
közeli tejcsarnok rádióhangszórója, amelynek bömbölő hangja versengve akarja
lekonkurrálni az Erzsébet-kerti kioszkból kihallatszó cigányzenét.
Ugyszólván szünet nélkül szolgáltatja a „térzenét” a nyughatatlan rádiókészülék,
amely — ha más nincs — idegennyelvü előadások harsány közlésével is
„szórakoztatja” a parkban sétáló, vagy a padokon üldögélő közönséget.
Este pedig kezdődik a cigánymuzsika.
A panaszok mindenesetre a rádió ellen hangzottak el, amelynek mérsékloését
kérik, mert, ha megszólal, az énekesmadarak hanyatthomlok menekülnek az
évszázados fák lombjairól csendesebb, nyugalmasabb tájakra.
Ezeket a leveleket nem adjuk le, egyelőre csak igy kivonatosan, a lényegében
közöltük a panaszt.
Soproni Hirlap 1935. július 4.
RÓMAI KOPORSÓT TALÁLTAK KHOÓR FŐORVOS DEÁK TÉRI KERTJÉBEN
Az egy tömbből készült kőkoporsóban két korsó feküdt a csontváz mellett
Nemrégen kerti munkálatok folytak Khoór Ödön dr. kórházi főorvos Deák-téri
házának kertjében. A munkákat személyesen irányitotta a főorvos, aki nagyobb
gödröt ásatott és amikor ezt kiásták, mintegy másfél méter mélységben, hatalmas
kőlapra bukkantak. A főorvos tudta, hogy ez a terület az egykori ev. temető mellett
fekszik, mely egykor római temető volt. Nyilvánvaló volt tehát, hogy vagy kriptára,
vagy nagyobb koporsóra találtak.
Természetesen folytatták az ásást tovább és hamarosan egy hatalmas
kőkoporsót sikerült szabaddá tenni. Mikor azután a koporsó több mázsás fedőlapját
elmozditották. A belsejében csontvázat találtak és a kővánkos közelében két korsót.
Az egyik korsó agyagból készült és már félig elporladt, de a másik teljesen ép
üvegkorsó, mely igen értékes, szép lelet.
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Khoór Ödön főorvos értesitette a koporsó feltárásáról Lauringer Ernő
muzeumigazgatót, akikijelentette, hogy a kőkoporsó a római korból való, s mintegy
1600 éves lehet. Az igazgató a gyönyörű üvegkorsót meg akarta szerezni a muzeum
részére, de a főorvos egyelőre nem hajlandó attól megválni. A körülbelül 35 mázsás
kőkoporsót kiemelték a gödörből és most a kert egyik disze. A csontvázat visszatette
a főorvos a koporsóba, a fedelét rátétette és becementezte.
A koporsó rákosi kőből készült és egy hatalmas tömbből faragták ki. Egy nagy
lapból áll a fedele is. Abból a tényből, hogy a koporsó nem kőlapokból van
összerakva, hanem egy tömbből készült, arra lehet következtetni, hogy előkelőbb
római ember koporsója lehet. Ezt igazolja a csontváz mellett talált üveg korsó is, mert
ilyen értékes tárgyat abban az időben csak gazdag ember koporsójába tettek.
Soproni Hirlap 1935. november 6.
MÉG AZ IDÉN ELKÉSZÜL SOPRONTÓL SÁTORALJAÚJHELYIG A TURISTA
ORSZÁGÚT
A Börzsönyi hegységet végre megnyitották a magyar turisták előtt és a kormány
utasítást adott a Börzsönybe vezető út kiépítésére s az eddigi úthálózatba való
bekapcsolására. Ugyanis itt akarják megvalósítani a magyar Semmeringet. A
nagyszabású programot Zsitvay Tibor volt miniszter, a Magyar Turista Szövetség
elnöke kezdeményezte, aki országos és nemzetközi propagandát akar indítani a
magyar turistaforgalom fellendítése érdekében. Ezzel kapcsolatban Zsitvay Tibor a
következő érdekes nyilatkozatot tette: [...] Soprontól Sátoraljaújhelyig vezet a turisták
országútja a magyar hegyeken és természeti szépségeken keresztül. Csak egy-két
helyen nincs még kész a jelölés, egy-két birtokos még akadékoskodik, de ezt az
ellenszenvet is le fogjuk küzdeni. — Az úgynevezett országos kékjelzés kiindul
Sopronból és Kőszegen át vezet a Bakonyig, azután Vértes, Gerecse és Pilis
következik. Dobogókőtől Pilisszentlászlón, a Nagyvillámon, Visegrádon át, majd
Nagymarostól kiindulva a kisinóci menedékház, a Nagyhideghegyen keresztül a
Csóványos útig a kék jelzést nevemről keresztelték el. Itt megszakad a turistaút egy
nagybirtokos érthetetlen és indokolatlan akadékoskodása miatt, de azután a
Cserháton, a Mátrán, a Bükkön keresztül vezet az út a sátoraljaújhelyi hegyekig. Azt
tervezzük, hogy ezt az utat a jövő évben az összes turistaszervezetek küldöttségével
gyalog bejárjuk. Három hétig fog tartani az út. Minden nap gyalogolunk néhány órát
és minden nagyobb helyen és városban a helyi hatóságokkal megbeszéljük a
magyar turistatársadalom kívánságait. Erre a szép útra, mely Magyarország
szépségeinek, természeti kincseinek legnagyobb részét feltárja, meghívjuk a külföldi
turistaszervezeteket is. [...]
Soproni Hirlap 1936. augusztus 14.
HOLNAP JELENIK MEG A 320 OLDALAS „SOPRON TOPOGRÁFIÁJA”
A hatalmas munkát Heimler Károly főjegyző állította össze
Heimler Károly dr. városi főjegyző csaknem úttörő munkára vállalkozott, amikor
elhatározta, hogy soproni városismertető könyvet ad ki. Ilyen ismertetése egyetlen
vidéki városnak sincs s így Sopron ezen a téren is elöl jár. a város megértéssel
támogatta a főjegyzőt munkájában és jelentős hozzájárulással segítette elő a könyv
megjelentetését. Mint értesülünk, az értékes munka „Sopron topográfiája” cimen
holnap hagyja el a sajtót. [...] A könyvet négy térkép egészíti ki. [...]
Soproni Hirlap 1936. szeptember 4.
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„ÉN NEM GONDOLHATTAM, HOGY MEGBOTRÁNKOZTATÓ VAGYOK”
Tegnap délelőttre váratlanul kitüzte S. I. dr. rendőrkapitány az utcai
botrányokozás miatt feljelentett soproni leány ügyének tárgyalását, aki mint
köztudomásu, strandra való kis shortban korzózott a belváros utcáin egész nap,
délután pedig bement a domonkosok templomába, ahol szintén általános
megütközést keltett. Többen a rendőrnek is szóltak, aki aztán a shortos hölgyet, W.
M. 19 éves soproni leányt, amint kilépett a templomból, igazoltatta és felirta, majd
sürgősen hazaküldte. A rendőr utcai botrányokozás miatt megtette ellene még aznap
a feljelentést, a rendőri büntetőbiró […] pedig tegnap délelőtt letárgyalta a nem
mindennapi ügyet. A szőke, nyulánk kislány szégyenkezve állott ott a nyilvános
tárgyaláson a rendőri büntetőbiró előtt és halkan felelgetett a kérdésekre. Ismertették
a rendőri jelentést, amely szerint a leány vállpántos, sötétkék, egészen kurta, alig tiz
centiméteres kis nadrágban sétált a városban s egy szandálszerü félcipőben,
harisnya és minden nélkül. Persze feltünt, mindenfelé megfordultak, mutogattak
utána. s különösen a templomban nem tartották elfogadhatónak ezt a kissé — hogy
ugy mondjuk — kissé lenge öltözetet. Vagy öltözetlenséget. — Én másokon is láttam
ilyen nadrágot, mondta W. M., halkan, sirásra görbült szájjal, — ugyan nem egészen
ilyet, hanem az enyémhez hasonlót… Nem gondolhattam, hogy megbotránkoztató
leszek benne… — Látja, máskor ne tegyen ilyent, mert csak kellemetlensége lesz
belőle, — jegyezte meg szeliden a rendőrkapitány. — Soha többet, kérem, soha
többet nem teszem… — Na, jól van. De most mégis meg kell büntetnem, itt van a
feljelentés maga ellen. Ki is hirdette a rendőri büntetőbiró az ítéletet, amelyben W.
M.-ot utcai botrányokozásban mondta ki bünösnek s ezért huszonöt pengő
pénzbüntetésre itélte, amely behajthatatlanság esetén ötnapi elzárásra lesz
átváltoztatható. — Megnyugszik az itéletben? Némán intett a fejével. Megnyugszik.
Soproni Hirlap, 1936. július 23.
VICC
A motorkerékpáros megszólit az utcán egy őgyelgő fiut: — Mondd csak fiam, el
tudsz inditani egy motorbiciklit? — Nem. — Jó, akkor vigyázhatsz rá, amig
visszatérek.
Sopronvármegye 1938. október 11.

GYÓGYÍTÁS
NYILTTÉR*
Szélszorulások
A táplálék bevétele léghozzájárulást is szül a gyomorban és onnét a belekben.
Evvel párosul a szélszorulások kibontakozása. Egészségeseknél az ily
szélszorulások elhárittatnak, még pedig természetes módon. Mindazonáltal akadály
gördül a szorulásnak a bélcsatornából való távozása elé, vagy igen nagy tömegben
fejlődnek ki, mire az emésztési készlet beteges állapota nyujt alkalmat és ilyenkor
bélgörcs-féle hascsikarás áll elő, a test felfuvódik, a beteg nagy fájdalmat érez a
szomszéd létszervekben és testrészekben, sőt lélekzési szüksége, szorongása,
ájuldozása, vértódulása, főfájása, makacs szorulása is van. A beteg egy jelentékeny
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kimerülést érez, mely a testre terhesen hat és elhiteti a beteggel, hogy egy belső
heves szenvedéstől van megtámadva. Mindenesetre képes a székszorulás, mely
főleg az emészthetetlenségből s hasszorulásokból veszi eredetét, komolyabb bajt
okozni. A székszorulás legjobban ápoltatik és legbiztosabban elháritható akkor, ha
az inditó okot eltávolitani igyekszünk és elillanásokat természetes módon engedjük
történni. Izgatóan ható és erős széket okozó szerek minden kimélet nélkül
elvetendők, mert csakis azáltal, hogy a bélrészekre jótékonyan és enyhitően hatnak
és a bél tevékenységét elősegitjük és erősbitjük, szabadulhatunk meg a terhes,
gyakran veszélyes vendégtől. Azon orvos szerek között, melyeknek hatása orvosilag
is a legkitünőbbnek bizonyult és melyeknek anyag összetételében egy ártalmas szer
sincs, méltán foglalhat elő helyet a Brandt Richard schweizi labdacsai. Mindazon
betegek, kiknek szenvedése az emésztési szervek megromlott müködésében
keresendő, mint pl. aranyér, hypochondria, gyomor és bélkinok stb. méltán
ajánlhatók a biztos gyógysikerü sczweizi labdacsok. […]
*Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a szerk.
„Sopron”, 1881. január 29.
HIRDETÉS
A kéz bőrének kirepedezése ellen igen jó a mézes víz, mely egy evőkanál
méznek fél liter vizben felolvasztása által állitható elő. Hatásának fokozása végett
még egy kanál glycerint is lehet hozzáadni.
„Sopron”, 1882. június 2.
VIDÁMSÁGOT OKOZÓ GYÓGYSZER
Hát ilyen is van? Legalább dr. Lutton rheimsi orvos és tanár szerint van. Ő egy
betegének, a ki csuzos bántalmakban szenvedett, a következő receptet irta: Tinctura
ergotini 5 gramm, natron phosphoricum 1,5 gramm. A legközelebbi látogatása alatt
betegét a fájdalom növekedése dacára is jó kedvben, derült hangulatban találta.
Aztán más betegeken is tett kisérletet s különösen asszonyoknál volt a szernek
vidámitó hatása. A megfigyelés azt a gondolatot ébreszté fel benne, hogy
elmebetegeknek is, kik mélakórban, hypochondriában stb. szenvednek, jót tenne a
gyógyszer. Közölte is tapasztalatait dr. Adammal, az őrültek házának orvosával, ki
több betegnek rendelt a szerből, minek folytán mindnyájan vidáman, könnyebben
érezték magukat. Dr. Adam a tinct. ergotiniből 9 grammot és a natron
phosphoricumból 27 grammot maga vett be és olyan érzés vett rajta erőt mintegy
három óra mulva, mintha a legfinomabb borból vett volna be annyit, a mennyi épen
elég arra, hogy széles kedve kerekedjék. Ez állapot két óráig tartott! Ugyanezeket az
észleleteket tette más két személynél, kiknek ugyanannyi adagot adott, s a kiknek
egyike plane becsipett s főfájást és étvágyhiányt, vagyis művészileg előállitott
„Katzenjammert” érzett.
„Sopron”, 1882. június 21.
GYÓGYHELY A SEMMERINGEN
Egy kis füzet küldetett be szerkesztőségünkhöz, mely a déli vasút semmeringi
vasutállomás hegyi éghajlati gyógyhelyét ismerteti. E gyógyhely a tenger szine felett
1316 lábnyi magasságban, gyönyörü és minden tekintetben kellemes helyen az
Alpesek közt fekszik. Szép kilátás, séta és nyugvó helyek, egészséges hegyi levegő
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és üde forrásvizek felette előnyössé teszik. A vendéglő [ismertetője] tartalmazza
egyuttal a házi rendszabályokat, árjegyzéket stb. — A függelék pedig kalauzul
szolgál a Semmeringen és vidékén. A vendéglő felügyelője Panhans Vince.
„Sopron”, 1882. augusztus 19.
HIRDETÉS
Ülő életmód emésztési zavarokat, májdaganatot, dugulást, aranyeret stb. okoz,
melyek a Lippmann-féle Karlsbadi pezsgőpor használata következtében
megszünnek. Kapható 60 kr. és 2 frt dobozokban. Kapható Sopronban: (a Gránerféle), Kőszegen: (Csacsinovitz-féle), Pozsonyban, Győrött: (a Lippóczy-féle) stb.
gyógyszertárakban.
„Sopron”, 1888. január 11.
HIRDETÉS
Dr. Isoo fogorvos Bécsben, ki eddig Dr Fischer Colbrie cs. tanácsos és fogorvos
assistense volt ez év január 1-től fogva saját mütermet nyitott. Lakása Bécs, I. ker.
Kärnthnerstrasse Nr. 16—18. (Eisernes Haus) Rendel 9—5-ig. Mütétek altató gázzal.
„Sopron”, 1890. március 22.
AZ INFLUENZA ez a divatossá vált muszkarém még mindig grassál
városunkban; de aligha fog ő kelmének uralma sokáig tartani, mert — mint olvassuk
— a hires Koch professor veje felfedezte már a kellemetlen betegségnek bacillusait
és igy remélnünk lehet, hogy idővel ellenszerét is ismerni fogjuk. Addig persze
cognacot és jó vörösbort használunk villámháritó gyanánt. A betegedések száma
különben az utóbbi napokban csökkent. Rosszabb hirek jönnek a vidékről. Sok
helyről jelentik, hogy az influenza számos áldozatot követelt már.
„Sopron”, 1892. január 12.
HORGONY — PAIN — EXPELLER
Ezen rég jónak bizonyult bedörzsölést csúz, köszvény, tagszaggatás stb. ellen
legjobban ajánlhatjuk a t. cz. közönség figyelmébe. Egy üveg ára 40 kr és 70 kr és a
legtöbb gyógyszertárban kapható, csak Horgonynyal valódi!
„Sopron”, 1892. január 17.
HIRDETÉS
Gyors segitséget nyujt mindenkinek, ki gyomorgörcs és más különféle
gyomorbajokban szenved Dr. Rosa életbalzsama Franger B. Prágában levő
gyógyszertárából. A nagy kedveltség és elterjedés miatt ezen készitmény gyakran
útánozva lesz, miért is ügyelni kell a védjegyre.
„Sopron”, 1892. március 9.
HIRDETÉS
A kies fekvésü Balfi kénfürdő a Fertőtó közelében Sopron mellett, régen jónak
elismert gyógyforrásainál fogva köszvény és csuzos szaggatások, nemkülönben női
bajok ellen kitünő hatással bir, hasonló kitünő hatásuak régen jónak bizonyult
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kéntartalmu savanyuvizforrásai is, gyomorbajok ellen. Regényes erdősétányai és
jókarban tartott szép parkja az ott tartózkodást fölötte kellemessé teszik, miért ezen
gyógyfürdőt mindazon betegeknek kik alapos gyogyitásra nagyobb sulyt fektetnek
sem manap divó luxusfürdőkre legjobban ajánlhatjuk, annál is inkább, mivel ott
minden igényt kielégitő kényelem is föltalálható, jó és olcsó eltartásról is lehetőleg
gondoskodva van.
„Sopron”, 1892. április 14.
MARIENBADBA VALÓ UTAZÁSRA gondol sok ember, kinek testi kövérsége
terhére van. A legtöbben azonban nincsenek abban a helyzetben, hogy
használhatnák Marienbad csodálatra méltó gyógyforrásait. Ezeknek Marienbad
leggazdagabb tartalmu forrásából nyert természetes marienbadi forrássó
(poralakban) HATHATÓS szert nyújt, a fölösleges zsirtól és ennek következményeitől
való megszabadulásra olcsósága következtében ezen természetes a forrástermék
mindenki
által
könnyen
megszerezhető.
Minden
gyógyszertárban
és
.ásványvizkereskedésben megkapható.
„Sopron”, 1892. június 26.

A BELÜGYMINISZTER A HIPNOTIZÁLÁSRÓL
A belügyminiszter körrendelete vármegyénkhez is leérkezett. A miniszter szerint
a hypnotizálás olyan eljárás, a melynél fogva valaki öntudatlan és igy védetlen
állapotba hozható, ez okból csakis bizonyos föltételek betartása mellett lévén
megengedhető, az országos közegészségi tanács javaslatára a következőket
rendelte el: tekintettel arra, miszerint a hypnotizmus szakavatott orvosok kezében
betegségek gyógyitására alkalmas; de szakavatatlanok által gyakorolva a
hypnotizáltnak, sőt a szemlélőknek egészségét különböző mértékben veszélyezteti,
tekintettel továbbá arra, hogy a hypnotizáló egyes oly cselekedetekre is
fölhasználható, a melyek reá, vagy másokra nézve sérelmesek, esetleg a törvények
által tiltatnak: orvosi gyakorlatra nem jogositott egyéneknek a hypnotizálást
egyáltalán megtiltja. Orvos a hypnotizálást csak gyógyitás céljából s a következő
feltételek mellett gyakorolhatja: 1. nagykoru egyén saját, kiskoru, vagy gondnokság
alatt álló egyén szülei, gyámja, vagy gondnoka beleegyezése nélkül nem
hylpnotizálható. 2. A hypnotizálás csak 3-ik személy jelenlétében szabad. E rendelet
ellen vétők kihágást követnek el s a mennyiben a büntető törvénykönyv rendelkezése
szerint sulyosabb beszámitás alá nem esnek — 15 napig terjedhető elzárás ,és 100
frtig terjedhető pénzbüntetéssel sujtandók.
Soproni Hirlap, 1895. január 13.
NŐK A GYÓGYSZERTÁRAKBAN
A kultuszminiszter jóvoltából nemsokára a gyógyszertárakban bájos, mosolygó
arczu fejecskék veszik át a reczepteket s kotyvasztják meg az orvosságot a habfehér
kacsóikkal. Ma érkezett meg a miniszter leirata Sopron városhoz is, értesitve a
törvényhatóságot, hogy a király jóváhagyta azt a rendelkezését, hogy
gyógyszerészgyakornokul a szükséges előképzettséggel biró nőket is alkalmazhatni.
A leirat szerint a felvételt esetről-esetre kell megszabni s igy felhivja a miniszter
Sopron
városát,
hogy
olyan
esetben,
midőn
nő
kérelmezi
a
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gyógyszerészgyakornokul való felvételt, a kellően felszerelt kérvényt a t. főorvos
véleményével együtt a belügyminiszterrel egyetértőleg való végleges döntés végett
mindig hozzá terjesszék fel. Nemsokára hát a soproni patikákba gyönyörüség lesz
belépni, még ha cziankálit kér is a szőke fürtös, puffos ujju
„gyógyszerészgyakornoktól” az ember!
Soproni Ujság, 1896. augusztus 28.
A DÁTHA
Sopronban nagyon sok mostanában az olyan ember, a kinek borizü a hangja.
Mély és rekedt, mintha tulajdonosa a nóta szava szerint három éjjel és három nap
nem aludt, hanem ezt a hosszu időt átmulatta volna, arra törekedvén, hogy
tárgytalanná tegye a francziák panaszát, mely a pezsgőnek évről-évre kisebb
mértékben való fogyasztása miatt szólalt meg. A felületes ember, ha hozzá jámbor is,
kétségbe esik az erkölcs ilyen pusztulásán. Mennyi a lump, a kinek hangját elveszi
az éjszakázás! Pedig nem az erkölcs vadul és azok a rekedt hangu emberek maguk
sajnálják a legjobban, hogy ha már ez a csapás érte őket, miért nem pezsgős
palaczkok között talált reájuk. A dátha áldozatai ezek a szegény emberek, a dátháé,
mely most, hogy őszre fordul az idő, megkezdette hóditó körútját, hatalmába kerit
boldogot, boldogtalant és nem nyugszik addig, míg kiszemelt médiumjai az n helyett
d, az m helyett b betüt nem mondanak. Náthás embert hiába keresünk, csak
dáthásat találunk, de ilyet aztán bőven. A zsebkendő nyelvnek most lehet igazán
divatja és csalhatatlan háziszert egész évben nem ajánlottak egymásnak olyan sürün
az emberek mint most. Az egyik csalhatatlanabb mint a másik, de egy közös vonásuk
van: egyik sem használ. A kit megcsip a nátha, annak azt végig is kell szenvednie és
a közmondást bátran igy lehetne megváltoztatni: halál és nátha ellen nincs orvosság.
„Sopron”, 1898. szeptember 30.
IRTÓ-HÁBORU A SZÓDÁS-ÜVEGEK ELLEN
Az egészségügy ellenőrzésére hivatott tényezők azt konstatálták, hogy a most
használatban levő szifonok igen alkalmasak különféle ragályos betegségek tovább
terjesztésére. Sok embernek ugyanis az a rossz szokása van, hogy az üveg csövét a
szájába veszi és ugy issza a szikvizet. Nagyon természetes, hogy az inficziált cső ily
uton tovább viszi a betegséget. Ezen veszedelem elháritására tehát olyan szifonokat
kellene használni, amelyeknek a csövei olyan formájuak volnának, — hogy a szájba
venni alkalmatlan volna. A szegedi közigazgatási bizottság oly értelmü előterjesztést
tesz a belügyminiszternek, hogy a most használt szifonokat tiltsa ki a forgalomból és
olyan üvegek használatát rendelje el, amelyek kevésbé ártalmasak a közegészségügynek, mint a mostaniak.
„Sopron”, 1899. július 21.
GYOMORBAJBAN SZENVEDŐKNEK különösen figyelmébe ajánljuk a mai
lapunkban megjelent és általánosan jelesnek elismert Bródy-féle Máriacelli gyomorcsöppek hirdetését. Egyuttal óva intjük a közönséget a hamisitott utánzatoktól,
melyet potom áron hoznak forgalomba.
„Sopron”, 1901. november 8.
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HIRDETÉS
Rossz szokása a gyermekeknek, hogy nem az orrukon át szedik a levegőt,
hanem a nyitott szájjal futkosnak és játszanak az utcán, s ezáltal sokszor torok és
gégekatarrust szereznek. Minthogy a gyermeknek a betegségekkel szemben kevés
ellenállási képessége van, azért a gyengébb betegségek rövid idő alatt sulyosabbakká lesznek, vigyázni kell tehát arra, hogy a fellépő köhögést azonnal
gyógykezeljük. Egy szer sem oly gyors és biztos hatásu erre, mint a „Sirolin Roche”,
amely minden gyógyszertárban kapható és kezdetleges katarrust egy pár nap alatt
kigyógyit. Ennek a háziszernek ennélfogva egy házban sem szabad hiányozni, mert,
ha a megbetegedés első stádiumában használjuk, a beteg nyálkahártyákra jótevő
hatást gyakorol.
Soproni Napló, 1912. május 12.
KERETES HIRDETÉS
Ha kihull a haja, ha feje korpás, akkor kisérelje meg a Dr. Dralle-féle „Nyirfahajvizet”! Meg lesz a hatástól lepetve. Ára K 2,50 és K 5,-. Kapható:
Gyógyszertárakban, drogériákban, illatszer kereskedésekben és borbélyoknál.
Gyáros: Dralle György, Bodenbach a. E.
Soproni Napló, 1912. május 16.
MORFIN MÉRGEZÉS
Kedves olvasóim! Tudjátok-e, mit jelent ez a szó: morfinista! Élőhalott! A
tébolyda lakosainak zömét a vérbajosok és a morfinisták alkotják. Ezek ám a
legszerencsétlenebbek a világon. Nem pedig a hajótörést szenvedők, mert ezek egykét percnyi, órai izgalmak után vagy megmenekülnek vagy elpusztulnak, és a
jajveszékelés után a siri csend némasága hirdeti az enyészetnek, a Démonnak, a
Nirvánának szörnyü hatalmát.
Ámbátor a morfinisták közöttünk járnak-kelnek, de azért mind társadalmi, mind
törvényszéki szempontból mégis csak az elmebetegek közé tartoznak, mert náluk a
morfium gyakori bevevése folytán a helyesen itélő, következtető ész (különösen
pedig a nemi idegek központja) többé-kevésbbé beteg. Innét van az, hogy az eddig
tetőtől-talpig becsületes ember ingadozó jellemüvé vedlik át, majd a váltóhamisitás,
sikkasztás bünébe esik, mert a morfiumtól a jellemvonás megváltozik, tehát ezek a
sulyos botlást beszámithatatlan állapotukban követik el.
Ugyancsak az ópiumnak, morfiumnak tulajdonitható az, hogy a nőszképtelenek,
az impotensek, a perverz nemi hajlamosok, a házasságtörők, a válópert inditók
száma az uri osztályban megdöbbentő módon szaporodik.
Akiket az orvosok a morfiummal tönkretesznek, azok már egy-két heti
morfinszedésre indulatosak, erőszakosak, lelkiismeretlenek, gondatlanok, őket az
étvágytalanság és álmatlanság, nemzési képtelenség, majd fonák nemi vágy, nőknél
a nyugtalanság jellemzik, hangjuk megváltozik (morfiumvágyók rikácsoló, reszelős
hangja), majd sulyos elmetévelygések környékezik, melyek hova-tovább az illetőt az
elmegyógyintézetbe sodorják.
Kolbert hirneves egyetemi orvoskari tanár azt az orvost, aki a természetes
gyógymódot lekicsinyli és a bóditó szereket szire-szóra adagolja, nagyon éles
hangon elitéli, és azt mondja, hogy: „A gyakori morfium-mérgezés a
divatgyógyászatnak egyik veszedelmes műterméke.” Ezt sem én mondottam, hanem
egy hires külföldi szaktekintély. De bármily erősen hangzanának is ezért Dubán és
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Kolbert egyetemi tanárok ellen a vádak, mindazonáltal az orvosi tudománynak,
különösen a régóta megfeneklett belgyógyászatnak szekerét a kátyuban hagyni
tovább ugy sem lehet. Ha az orvosok ezt kiemelni restekelnek, majd kihuzza azt a
nagyközönség, a laikusok tábora, mert ők jól tudják, hogy nem a nagyközönség van
az orvosi karért, hanem megforditva; mert ők már régóta tudatára ébredtek annak,
hogy az orvosi tudomány világitó szövétnekét rejtegető vékát félredobni és
összetörni kell.
A nagyközönség már-már követelőleg lép fel és világosságot parancsol az
eddigi sötétség helyett, mert jól tudja azt, hogy joga van mindenkinek az
egészséghez (valamint asz azt megszerző — megőrző ismeretekhez), csak ugy, mint
a levegőhöz vagy a patak-, forrás vizhez, as melyet sehol meg nem adóztatnak. Az
eddig mindent némán türő nagyközönség már-már követeli, nemcsak az ingyenes
téritést, hanem az orvosok államositásával az ingyen-gyógyitást, nemkülönben a
közegészségtannak kötelező tanitását. Szinte érzik, hogy egyedül az orvosok
államositása adja meg a lökést a közegészség terén, mert jobb a házat eleve tüzálló,
tüz mentes anyagból felépiteni, mint bármely modern tüzoltóságot szervezni.
Vagyonbiztonság szempontjából utóbbi az előbbitől messze távol esik.
De mindezekről a mozgalmakról nem is az orvosi karnak, hanem a
belügyminiszternek kellene tudomást szereznie, mert ő e téren a mindenható
hatalom.
A közegészségügyi főfelügyelő orvosbizottság a belügyminiszter felhivására
örömmel készitene oly közegészségtani kézikönyvet, melyet valamennyi nyilvános
iskolában tanitanának. E tárgyban ők szivesen dolgoznának oly tervezeten, mely
szerint az osztályra és a nemre való tekintettel, a tanuló annál mélyebbre hatolna be
a közegészség titkos labirintjába, minél előrehaladottabb koru a tanuló.
Eme könyv hivatva volna kérlelhetetlenül ostorozni ama félszeg, káros, sőt
veszedelmes nemzeti szokást, az évszázadok folytán köztünk megcsontosodott
divatot, a pazarlást, a tivornyát, mely leginkább aláássa az egészséget és a magyar
nemzet boldogulásának utját.
Ez a kézikönyv legyen hivatva a magyar nyelv szótárából kiküszöbölni ezen
szavakat: renyheség, dologtalanság, urhatnámság, tultápláltság, tobzódás,
részegség, bujaság, éjjeli dőzsölés, bálozás, önfertőzés, pazarlás, tékozlás,
egyenetlenkedés, perlekedés stb. Ezek juttattak bennünket a véginségre. Hiszen
még manapság a hivatalnokaosztálybeliek is azt tartják a legnagyobb virtusnak, hogy
ki tud több liter sört vagy bort inni és ki fizet többet a pincérnek, otthon pedig
legtöbbnek családja koplal, rongyosodik, másnap pedig az asszony zálogházba viszi
jegygyürüjét is.
Igy csuszunk lefelé! Eme könyv világositsa fel már a gyermeket — a leendő
szülőt — arra, hogy a skrofulának (görvély) és az ebből eredő mindenféle bajnak de
leginkább a borzasztó módon pusztitó tüdővésznek a legkezdetlegesebb alapoka az,
hogy a leányok testi nevelését még a XX-században ma is ugy elhanyagolják, mintha
a félszeg felnevelésüknek egyes egyedül az lenne a célja, hogy idővel minél
véznább, satnyább utódokat szüljenek. Mert a szülőknek soha sem jutna eszükbe a
vézna lányok gyógykezelése, testedző gyógyzökcsölése (zöcsköl = huzamosabban
rázogat), sőt a füző viselését: a tüdő és máj legnagyobb ellenségét örömmel
vásárolják, egyedül azért, mert ez a divat. A dologra pedig világért sem szoritanák őt,
mert akkor keze, tenyere érdessé válik, ez pedig szerintük „nagy szépséghiba”. Ez a
közegészségtani könyv tárja fel a vagyonosabbaknak ama tévedését, hogy az
örökös husevéssel, a növényi és gyümölcsételek fitymálásával, különösen a
tultápláltsággal, a szabad levegőben végzendő hasznos munkától való csökönyös
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huzódozással, vagyis a kényelemszeretéssel, az élvezeteknek örökös hajhászásával
még a legerősebb szervezet is előbb-utóbb tönkremegy, kikodul.
Nogi tábornok, a port-arthuri győző, aki néhány év óta a tókiói nemesi iskola
igazgatója, aki azon fáradozik, hogy a nemesi családok elkényeztetett ifjaiból derék
férfiakat neveljen, következőket irja egy japán ujságban: „Vidéki ember vagyok, és
nem sokat tudok a világról, de fáj nekem, ha látom, hogy puhulnak el manapság a
fiatal emberek. Lehet-e szebb feladata egy fiatal embernek, mint az, hogy ásóval,
kapával és ekével müvelje apáinak földjét, mely őseit évszázadon, ezreden át
táplálta. Ezt azonban ma már sokan szégyenlik. Lehet, hogy vannak a haza
szempontjából hasznosabb foglalkozások is, de baj, ha az ifjuság a kemény munka
iránt való érzékét elveszti. Szomoru látvány az, hogyan kerüli az ifjuság a munkát, igy
tehát nem csoda, ha a nép szellemileg és testileg egyre jobban elpuhul. Manapság
általánosan panaszkodnak, hogy az élet egyre nehezebbé válik, mit sokan az
élelmiszerek drágaságának tulajdonitanak, a főoka azonban ennek a nagy fényüzés
és kicsapongó életmód. Aki manapság az élet harcában a rövidebbet huzza, azon
nem lehet segiteni, mert kényelemszeretetével maga lett okozója annak, hogy a
kemény munkára képtelen. Boldog az, aki még elég fiatalon belátja ezt és igy a
tévutról letérhet. Mindenekelőtt arra kell törekednünk, hogy az ifjuságból kemény,
ellenálló és viharedzett embereket neveljünk, amire a szülőknek és a nevelőknek kell
példát mutatniok. Sehol sem hanyagolják el a testi nevelést ugy, mint Japánban,
ezért öregszünk meg oly korán. A régi japániak egyszerübben éltek és többet
dolgoztak, de többre is mentek. Nem értem, hogy mondhatja egy fiatal ember azt,
hogy nem tud megélni. Valami egyszerü munkát, melyből megélhet, mindenki
találhat. A régiek nem ilyenek voltak, ők az önfegyelmet gyakorolták és
megacélozták magukat. Ma is azt kellene tenni.”
Ezeket mondja Noggi tábornok a honfitársainak, de az európaiak, különösen a
magyarok is megszivlelhetik. Dr. Flóris Áron.
Soproni Napló, 1912. június 28.
HIRDETÉS
Szivbetegeknek és érelmeszesedésben szenvedőknek a természetes „Ferenc
József” keserüviz használata könnyü és pontos bélmüködést biztosit. Klinikai
vizsgálatok igazolják, hogy a Ferenc József víz különösen agyvérzésre és gutaütésre
hajlamos idősebb embereknek kitünő szolgálatot tesz. A Ferenc József keserüviz
gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
Sopronvármegye, 1931. szeptember 1.
KERETES HIRDETÉS
Sok 1000 gyomorrontást, emésztési zavarokat, „katzenjammerokat” okoztak az
elmult ünnepek nagyobb lakomái. Szerencsés az volt, aki a bő táplálkozás után fél
ivópohár Mira glaubersós vizet ivott, mert annak egészsége rövid időn belül
helyreállt.
Soproni Hirlap, 1935. december 25.
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LOTTÓ
A lottójáték ellen méltán szólaltak föl már több izben lapjaink, s legközelebb a „Megy.
Ujs.” is. Egy inditványnyal lép fel nevezett lap, melyet mi is készséggel aláirunk.
„Tudjuk, hogy különösen az alsó néposztály az, mely a lottójátékot egész
szenvedélylyel űzi. Azt is tudjuk, hogy a szenvedélynek gyakran mily szomoru
következményei vannak. Történtek is felszólalások a lottó eltörlése tárgyában. De az
államot, mondák, a jövedelemforrástól nem lehet megfosztani. […] Ha tehát a lottót
nem akarják megszüntetni, legalább kevesebb alkalmat kell a népnek adni arra, hogy
filléreit eltékozolhassa […], azért az osztrák lottókat nálunk meg kell szüntetni
(szivesen rászavazunk. Szerk.). Ez által azt nyerjük, hogy a népnek nem lesz annyi
alkalma pénzét elfecsérelni, másrészt a haszon is több lesz, mely azon nép javára
marad mégis, mely azt elpazarolta. a veszett fejszének megkerül a nyele.”
„Sopron”, 1874. június 27.
A HETEDIK NAPOT MEGSZENTELJED
A legközelebb vasárnap, d. e. tizedfél órakor azok, kik az „Ujkert”-be a lövölde
felé mentek, méltán megbotránkoztak azon, hogy a munkás, alig 50 lépésnyire az
uttól ugy kapálta a burgonyát, mintha java dologtevő nap lett volna. No már az ilyen
világfaló embereket mégis meg kellene tanitani arra, amit a 3-ik parancsolat követel.
„Sopron”, 1882. június 28.
HÍR
A só árának megváltoztatása. F. hó 1-től kezdve több helyütt, igy a soproni kir.
sóhivatalnál is változás állott be a sóárakban, amennyiben a kősó ára
métermázsánként 1—10 krral, a porsó ára pedig 1—6 krral leszállittatott.
„Sopron”, 1882. július 12.
HIRDETÉS
!Ujdonság! Japán—Jumbo-papír. 50 levél és 50 boriték tokban. Ára 1 frt. 25
levél és 25 boriték tokban. Ára 50 krajczár. Japán selyemfonalpapir, legfinomabb
csomagolópapir. Egyedüli raktár Sopronban, Litfass Károlynál, várkerület 72.
„Sopron”, 1888. január 25.
KERETES HIRDETÉS
Importált valódi londoni KÁVÉ vagyis túlérett kávészemekből és legfinomabb
kávéfajok kilugozása által Angliában előállitott és használatra teljesen kész kávé,
mely kitünő, erős és zamatos tejes kávét ad. 4 kilós bádogdobozokban kilóját nettó 1
frt 20 krjával postautánvéttel elvámolva és bérmentesen küld Maiti R. Triest
ujraeladóknak (60 kilós ládákban mint teherszállitmány 20% engedmény.)
„Sopron”, 1890. március 22.
A RÉGI WENCELFEGYVER RUHAFOGAS
Hónapokkal előbb hire járt, hogy a kormány a használhatatlanokká vált régi
gyujtótűs Wencel fegyvereket egy magánosnak darabját 85 krajcárért eladta. Sok
ember el nem tudta képzelni, mit csinálhat e puskákkal vevőjük? S most Beer Ede
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butorkereskedő kirakatában meggyőződhetik bárki is, hogy a fegyverekből ruha
fogasok lettek. a puska fémrészei szuronyostul nickelozva és igen izléses
ruhafogassá lettek, s a legszebb szobadiszül használhatók.
„Sopron”, 1890. március 26.
MEGSÉRTETT PERECES BÜSZKESÉG
Szinhely: a győr—sopron—ebenfurti vasút pályaháza. Két pereces fiu élte ott
vigan napjait, kinálgatva hangos szóval áruit a perec kedvelő emberiségnek. De a
napokban Eris „ez a mérget keverő babonás” visszavonást támasztott közöttük.
Mosolygó arccal közeledett feléjük egy diák ember. Az arcáról lehetett látni, hogy
perecet akar venni. Föltámad erre az önzés, mely Rudnyánszky szerint „az embersziv rugója” s oda szól a vevőnek: tőlem tessék. Azé száraz. — Több se kellett a
másiknak. Neki rontott a sértegető kollégának s lett ott olyan dulakodás, hogy
egypár, az állomásra siető utas is kapott belőle. Csak a deus ex machina elősiető
rendőr vetett véget a küzdelemnek s a bus harc gyászos vége egy rendőri hir lett.
„Sopron” 1890. április 16.
HIRDETŐ OSZLOP
A várkerület felső részén P. Müller boltjával szemben igen izléses hirdető oszlop
felállitva. Van rajta óra, légsúlymérő, hőmérő stb. azonkivül a soproni közintézetek és
hivatalok felsorolása, a vasúti menetrend és magánhirdetések. Minden persze
németül, amit privát vállalkozónak nem is vennénk rosz néven, ha nem akarná azzal
közérdeküvé tenni hirdető oszlopát, hogy közli a vasúti menetrendet és a hivatalok
és közintézmények névsorát. Ezt már mégis lehetne a magyar birodalom egyik fő
vidéki városában legalább magyarul is közölni és jól közölni, mert pl. mit vétett az
állami kereskedelmi akadémia, hogy az nincs a közintézetek közé felvéve.
„Sopron” 1890. december 28.
FÉNYERŐSITŐ
Ilyen cimen hoz forgalomba Kloss szabadalmazott ujdonságok vállalata (Brünn)
egy olyan apparátust, a melyet mindenki őszinte örömmel üdvözöl. Ez a készülék
egy ezüst kötőből való és ruganyos megerősitő gyürüjével minden lámpára
ráilleszthető, megkettőzvén a világitási erőt és megakadályozza a lebegést. A miért is
a fényerősitő mindenki számára a kinek tiszta és világos fényre van szüksége
nélkülözhetetlen. Ilyenek a hivatalnokok, tudósok, rajzolók, mechanikusok,
mindenféle iparosok; de ezenkivül minden családba is hamar be kell annak
férkőznie, mert a nagy közönség örömmel fogja azt üdvözölni, mivel általa a
rövidlátás ellen hatalmas szer adatik. A készüléket a legkitünőbb orvosok ajánlják.
A készüléket Kloss szabadalmazott ujdonságok vállalata 1 frt 80 krért adja és 2
frt beküldés után portómentesen küldi.
„Sopron”, 1892. január 5.
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Az iparosok helyzete Sopronban, sajnos, nem a legkedvezőbb. A gyáripar sokat
hangoztatott és panaszolt versenye, főleg pedig Ausztria közelsége, mely
utazóseregével az ország e részében valóságos sáskajárásokat rendez, a helyi
érdekü vasuti vonalak, melyek Sopron elkerülésével való kiépitése a szomszédos
vidékeken számos uj központot teremtett, mind olyan körülmények, melyek
iparosaink helyzetét már évtizedek óta évről-évre sulyosbitják.
Ily régi keletü bajokkal állván iparosaink szemben, szinte érthetetlen, hogy épen
egy évtizedre volt szükségük, míg az ipartestület, tehát főkép a kisiparosok erőit
egyesitő intézmény létesitésének üdvös volta, vagy inkább nélkülözhetetlensége
meggyőződéssé érlelődött bennük. […] Arra azonban, hogy az ipartestületi
intézmény lényegét, annak előnyeit, az avval járó ujabb terheket, a tagok jogait és
kötelességeit az érdekelt körökkel előzetesen megismertették volna, arra senki sem
gondolt […] Meg vagyunk róla győződve, hogy a segélypénztár szervezésénél nem
fognak
megállapodni,
hanem
a
testület
müködésének
megkezdéséig
rendelkezésükre álló időt arra fogják felhasználni, hogy programmot készitve, a
testület tevékenységének tartalmat adjanak.
E nélkül a testület csak az üresen járó malom képét fogja mutatni, mely zakatol
is, lármás is, de lisztet nem ad.
Soproni Hirlap, 1895. január 8.
ROMLOTT TOJÁSOK
Hogy a kofaasszonyok nem mindig a legfrissebb holmikat szokták először a
vásáron kinálni, az már igen régi dolog. Sokszor bizony a tej se kerül a vevőhöz
olyan szüz tiszta állapotban, mint a hogyan a fehér-barna tarka Riska tehén leadja,
az is bizonyos. Most arra is rájött a rendőrség, hogy a mellesleg tojáseladással is
foglalkozó „Milimárik”, az assafoetida nivójára sülyedt tojásaikon is tulakarnak adni a
mi amugy is méreg drága piaczunkon. Tehát két bőrét is szeretnék lenyuzni a
rókának környékbeli élelmezőink. Pro primo: csak kevés tojást akarnak adni egy
piczuláért; pro secundo: az a kevés is romlott. Na hanem egy ilyen buzgó sáfár ma
rajta vesztett. A közel környék tisztességére való tekintettel ki kell jelentenünk, hogy
az a sáfárkodó asszony nyéki volt s mert szemétdombra való tojást kinált a házi
asszonyainknak, a soproni rendőrség 10 frtra itélte el.
„Sopron”, 1899. július 21.
AGYONDRÓTOZOTT VÁROS
Szép-szép a kultúra, a haladás. Az ember lelkét méltán emeli az a tudat, hogy a
természet titkait ellesve ura lesz lassanként az elemeknek, s ezeket a maga
szolgálatába vonja. A modern kor vivmányai megkönynyitik, széppé, kényelmessé
teszik az életet s a mi fő, sok időt takaritanak meg, pedig a kor jelszava: az idő pénz.
Immár a vidéki városok is mind nagyobb és nagyobb mértékben veszik igénybe az uj
kor vivmányait s ezek tényleg csak ugy birnak teljes jelentőséggel, ha az élet s az
emberiség minél szélesebb körében terjednek el. Nálunk is telephon, gáz, villamos
világitás, villamos vasut hirdetik, hogy az uj idők fia kamatoztatja a tudományt s
vivmányait a mindennapi élet számára lépten nyomon felhasználja. Meg is látszik
városunk külső képén ez a haladás. Sopronba jövet, senki sem mondhatja, hogy
nem jár modern városban: annyi sodrony, drót kevés helyen látható, mint nálunk. A
magasban a házak felett vastag csomóban huzódik a telephonvezeték, merészen
hidalja át a legszélesebb utczákat, tereket, valamivel alább a villamos világitás
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vezető sodronyai vonulnak, hatalmas faoszlopok tartják a nehéz sodronyokat,
melyek már jobban láthatók s azonnal szembe tünnek; ezekkel a sodronyokkal
futnak versenyt, olykor keresztezik egymást a táviró sodronyok, s az oszlopok
szépen oda sorakoznak az előbbiek mellé. Egyes utczákon, épen a legforgalmasabb,
legszebb helyeken most állitják a sinek mellé a villanyos vasut vezetékét tartó
oszlopokat. Ma-holnap a gyalogjáró nálunk oszlopkeritéssel lesz beszegve, mozdulni
sem fogunk tudni a sok oszloptól s a napvilágot isten ugyse, el fogja majd előlünk a
sürü dróthálózat. Nem lehetett volna ezeknek a dolgoknak berendezésénél valamit a
csinosságra, a szépészeti elvekre is adni? késő kérdés de a jövőre vonatkozólag
meggondolásra méltó. Ne rontsuk el legszebb utczáink, terein külső képét, hatását!
Ez annál megsziv-lelendőbb intés, mert mindent meg lehet szokni s a sok drótot is, a
mi utóbb teljesen érzéketlenné tehet bennünket az aesthetikai tekintetek iránt s ez
bizony kár volna.
„Sopron” 1900. március 11.
AZ ÉPITŐBANK BUKÁSA
[...] Lapunk egy munkatársa ma délelőtt fölkereste Schladerer Alfrédnak a
feleségét és vele a következőket beszélte:
— Hogy jutott tudomására az eset?
— Oh, rettenetes volt. Szerdán éjjel érkeztem haza a leányomtól. A férjem
behivott a szobájába — rettenetesen föl volt indulva — és azt mondta, hogy no most
vége mindennek, megy meghalni, öngyilkossá lesz.
— Miért — kérdeztem.
— Gazember vagyok. Loptam, sikkasztottam. Tönkretettem száz, meg száz
embert. Most kiderül minden, alászolgája, megyek a halálba.
— És nem lehet jóvá tenni?
— Nem lehet. Már késő; mindennek vége; isten veled, ne neheztelj rám.
— Édes isten — folytatta tovább Schladererné — én vigasztaltam. Azt mondta,
hogy hasztalan; az erős ember összetörten, sirva remegett a székében. Aztán
rámnézett: — Hát veled mi lesz, édes feleségem. Jó lenne, ha elutaznál.
— Én nem! Nem akarok; nem félek; ártatlan vagyok.
— És nem gondolja — mondta munkatársunk — hogy férje elutazott inkább és
nem ölte meg magát.
— Akármilyen kegyetlennek is tessem ön előtt, azt kell mondanom, hogy ezt
nem szeretném. Becstelenül élni... Ha öngyilkossá lesz, még van mentsége: gyönge
volt, játszott, a játékszenvedély elragadta, ember volt, megtévelyedett. De ugy? ...
Pfuj, még az emléke se lenne előttem szent. Szegény ember, mi ugysem értettük
meg egymást soha. Ő üzletember volt, a pénz, a nyereség vala előtte a legszentebb;
én a végső igazságokat kergettem, kutattam az élet forrásait és gondolkodó életet
éltem. Azt mondta rólam: hóbortos vagyok. Oh én nem voltam hóbortos, csak ugy
filozofáltam, mint a szabad ember. Én nem sikkasztottam, de vajjon nem vagyok-e
azért én is hibás; ha lereszkedtem volna az ő eszmevilágába, ha törődtem volna a
dolgaival, akkor talán nem jutott volna idáig.
Soproni Napló 1901. október 20.
(SCHLADERER ÖNGYILKOS.)
Délután három óra volt. A kaszinóban minden asztalnál izgatottan tárgyalták a mult
napok eseményeit, amelyek széditő gyorsasággal követték egymást.
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Egyszerre csak mintha delejes áram érintette volna a kaszinó óriási termének
izgatott közönségét, mozgás támadt. Sokan fölugráltak a helyeikről, mintha hirtelen
valamely nagy esemény előérzete kapta volna meg lelküket. A sejtés hamar tudattá
vált. — Schladerer megvan — a Nándor-magaslaton fekszik agyonlőve! [...]
Schladerer Alfréd a köztiszteletben álló bankigazgató, a város mindenható befolyásu
hatalmas polgára, a fejlődésnek sok irányban le nem küzdhető akadálya —
öngyilkos![...] Az emberek mind csoportokba állva, ijedt arczczal tárgyalták a legujabb
szenzációt. Ezalatt Nessel Károly dr. rendőrfőkapitány, Greilinger és Schönberger
orvosok kocsira kaptak s az öngyilkosság szinhelyére hajtattak.
Az öngyilkosság hirét Bärtl Gusztáv kesztyüs telefonozta meg a rendőrségnek.,
Ennek előzményét a rendőrfőkapitány délben kiadott rendelete képezi, hogy a
Czeglédy-löwert, melyet Schladerer a nyáron bérben birt, környékével együtt át
kellett kutatni. Reisner rendőrkáplár teljesitette a parancsot s az emlitett iparos
önként csatlakozott hozzá, mert ő is hallotta, hogy Schladerert csütörtökön többen
látták, amint a löwerek felé ment. Körülbelül negyed négyre járt az idő, midőn a
Czeglédy-löwerhez közel, az erdőszéle egyik fáján fekete kalapot pillantottak meg.
Odarohantak. A fa tövében feküdt Schladerer Alfréd is holtan.
Soproni Napló 1901. október 22.
KERETES HIRDETÉS
Üvegfestészeti üzlet megnyitása.
Van szerencsém a n. é. közönségnek, de különösen a m. t. papságnak,
műépitészeknek, épitőmestereknek, valamint az összes műbarátoknak szives
tudomására hozni, hogy Sopronban, Szinház-utcza 17. sz. alatt üvegfestészeti
műtermet rendeztem be, ahol mindenféle munkák, ugymint: üvegfestés, üvegmarás,
épitészeti-,mű-, és réz-üvegezés a legizlésesebben, pontosan és mindenféle stylben
olcsón és gyorsan elkészittetnek.
Hosszu évi tapasztalataim, melyet a bel- és külföldön szereztem, abba a
kellemes helyzetbe juttatnak, hogy az irántam támasztott összes igényeknek teljesen
megfelelhetek. Tervekkel, vázlatokkal és költségvetésekkel készséggel szolgálok.
Minél számosabb megrendelést kérve, maradtam kitünő tisztelettel
Hirschler Rudolf
üvegfestő, Sopron, Szinház-utcza 17. sz.
„Sopron”, 1902. január 26.
BUCSU A FORINTTÓL
A szegény polgári egyforintosra is rájár a rud. Mint a pénzügyminiszter hirül
adja, szeptemberre bevonják az ezüst egyforintosokat is, amelyekből a rideg
statisztika szerint még mindig kilenczven millió darab van forgalomban. Hogy ez a
rengeteg summa hol lappanghat oly észrevétlenül és oly sokak által nélkülözve —
arról persze már nem beszél a statisztika. A legtöbb ember tehát közömbösen bele
fog nyugodni abba, hogy bevonják az egyforintosokat. De már a másik terv aligha fog
ilyen simán megvalósulni. A másik terv szerint ugyanis a forintnak a fogalmát is ki
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akarják irtani a köztudatból. Nem elég, hogy forintosunk nincsen, még csak ne is
beszélhessünk róla? Ez igazán sok egyszerre.25
„Sopron”, 1902. november 4.
A LEVELEK KÉZBESITÉSE A VÁROSUNKBAN
Október elseje óta Sopronban a levelek kihordásában a postaigazgatóság
rendelkezése folytán uj rend van életben. Míg ugyanis október elsejéig már reggel ½
8 órakor mentek a levélhordók a város minden irányába, most rendesen egy órával
később viszik szét a leveleket. Ez az egy órai idő halasztás a helybeli kereskedővilág
érdekeire sérelmes lévén, a kereskedelmi a kerületi kereskedelmi és iparkamara
utján felterjesztést intéztek a postaigazgatósághoz a régi rend visszaállitása
érdekében. A postaigazgatóság most felelt az átiratra és hosszabb indokolásban
bebizonyitja, hogy a kézbesitésnek jelenleg is érvényben lévő rendjét azért állapitotta
meg ilyképen, mivel a kereskedők érdekeinek akart szolgálni. Az ujitás
következtében ugyanis megkaphatják az érdekeltek már reggel 9 óra tájban azokat a
leveleket, melyek Bécsből 6 óra 54 perckor és Budapestről 7 óra 32 perckor
érkeznek Sopronba s melyeket rendszerint még csak dél táján kézbesitettek. Az egy
órai késedelem tehát csak látszólagos és a kereskedők javát célozza. Mindazáltal ha
ezzel az ujitással nem tudnának megbarátkozni városunkban, ugy a
postaigazgatóság hajlandó a régi rendet helyreállitani. A kereskedőkön mulik most
tehát, hogy a levelek kézbesitése 8 vagy 9 órakor reggel menjen végbe.
„Sopron”, 1902. december 6.
„VAKULJ MAGYAR!”
Ily cimen a multkor közöltoünk egy hirt, melyben kifogásoltuk, hogy
városunkban a kereskedők jó része osztrák gyártmányokat árul. Erre vonatkozólag
Rehberger Samu helybeli füszerkereskedő levelet intézett hozzánk, melyet annál
szivesebben közlünk, mivelhogy feltárja a helyzetet és megvilágitván a kérdés
minden oldalát, hozzájárul ahhoz, hogy ez a helyzet a mi javunkra megváltozzék.
Ime a levél:
Tek. Szerkesztő úr!
Nagyrabecsült lapjának 30. számában a napi hirek között „Vakulj magyar” cím
alatt bennünket, kereskedőket nagyon közelről érintő hir jelent meg. Ugyanis arról
van szó, hogy Sopronban a nyakába kell vennie az embernek a várost, hogy magyar
gyártmányt találjon.
Nem lehet bennünket úgy a nagyközönség elé állítani, mintha mi egyedül
volnánk az oka, hogy a közönség nem a hazai, hanem a külföldi ipart fogyasztja. Ez
éppen nem áll. Első izben is ki kell jelentenem és ezt nem reklámul akarom
fölhasználni, hogy nálam, de tudtommal a helybeli kereskedők legnagyobb részénél,
gyufa, gyertya, cukor, cukorka, csokoládé, vegyészeti s mind ama cikkek, melyeknek
gyártása hazánkban kellőleg és jó minőségben képviselve van, föltalálható. De meg
kell engednie igen tisztelt cikkiró úrnak, hogy a magyar gyártmányok mellett, ha
külföldi árút tartunk is, ez mefgtalálja indokát abban, hogy nem áll, hogy a vevőnek
azt adhatunk, amit akarunk, hanem azt is kell adnunk, a mit kér. Például, ha a vevő
osztraui cukrot kér, nem adhatunk neki cinfalvit (pardon ezt nem is akarjuk, adja el
Cinfalva cukrát a fogy. szövetkezetnek) magyarfalvit, sőt még surányit sem.
25

Hivatalosan akkor már a korona volt a fizetőeszköz.
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Ha valaki Schicht szappant, ónio gyufát (nekem nincs más, mint magyar
gyártmány), Milly v. Apolló gyertyát (nálam csak Flóra van), Suchard csokoládét,
Fernolendt fénymázt kér, nem adhatunk mást, mert nem viszi el.
És van még nálunk igen sok más is. Sok magyar gyár nem azzal akar
vevőközönséget teremteni, hogy gyártmányait minőségileg egyenlővé iparkodik tenni
az osztrák vagy a külföldi áruval, hanem azokénál silányabb áruját „Pártoljuk a hazai
ipart” s több efféle hangzatos fölirásokkal akarja a közönség által megkedveltetni.
Továbbá detail kereskedő vagyok és annyi árjegyzéket kapok külföldi cégektől, hogy
akár egész évi szappanszükségletemet abba csomagoljam, holott magyar gyártól
vagy cégtől ritkán érkezik árjegyzék, sőt még kérésre sem mindig küldik. S ha igen,
biztosan német (!) nyelven. s hogy nem mindig van időnk és kedvünk magyar cég
után kutatni, tőle árjegyzéket kérni, hogy talán egy hét alatt lehetséges legyen tőle
árut rendelni, hanem a kezünkben levő árjegyzék folytán külföldi cégtől rendelünk
árut, az, ha nem is egészen, de félig-meddig indokolt. Tessék csak a magyar
cégeknek egy kissé előzékenyebbnek lenni, a külföldi cégek mintájára nagyobb
reklámot csinálni, bevásárlásainknál az elsőbbséget nekik fogjuk adni!
S miután még csak tek. Szerkesztő úrnak egy bécsi cégtől vett árjegyzéket
mutatványul vagyok bátor beküldeni, a melyből kiindulva a cikk cimét „vakulj magyar”
helyett talán „tanulj magyarra” lehet megváltoztatni, a cikk közléséért legmélyebb
köszönetemet nyilvánitva, maradtam a tek. Szerkesztőségnek legalázatosabb
szolgája: Rehberger Samu.
„Sopron” 1904. március 18.
NYILTTÉR
Mélyen tisztelt fogyasztó közönség! Miután a marhakivitel Németországba
napról-napra emelkedik, ez által a marhaárak mindig magasabbra rugnak és a
fogyasztási adó 5 év óta 25%-kal felemeltetett a mi minden egyes mészárosra nézve
200—600 frt fizetéstöbbletet tesz ki s ennek dacára is a husárak mindig a régiek
maradtak., a mit abban a reményben türtünk el, hogy majd a marhaárak mégis csak
le fognak szállani, de sajnos ebben a reményben csalatkoztunk, s ennek folytán
kényszeritve vagyunk a husárakat minőség szerint 4 kr-ral felemelni s ezen
áremelkedést folyó hó 15-én életbe léptetni.
A fennt emlitett viszonyokat a nagyérdemü soproni fogyasztó közönségnek
azért soroltuk fel, hogy ezen csekély áremelést indokoltnak tekinthesse.
Ugyanezen felsorolt indokok alapján a soproni hentesek is kényszeritve lesznek
a kolbászárakat némi csekélységgel felemelni.
Tisztelettel: a soproni mészárosok és hentesek.
„Sopron”, 1904. május 15.
A SOPRONI KIÁLLITÁS
Megnyitás előtt lázas munka folyt az elmult héten a kiállitás területén. A munka
oroszlánrészét a kiállitás elnöksége, a csoportbiztosok, főként a müszaki bizottság
élén Keleti Izsó kir. főmérnök végezte, a ki a nagy pavillon beosztását, a kiállitók
csoportonkénti elhelyezését a lehető legnagyobb gonddal végezte. A kiállitók
nagyrészt megérkeztek és képzelhető micsoda munkát fejtettek ki és fejtenek ki most
is még egyre, a mikor ezeket a sorokat papirra vetjük. A kiállitás keretei mind jobban
kidomborodnak és mind kellemesebb benyomást tesznek a szemlélőre, mire pedig
mindenek elrendeztetnek, a kamarai kerület iparosságának, a kiállitás
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rendezőségének oly szép munkája tárul szemeink elé, a mely büszkeséggel tölthet el
mindenkit, a ki csak legkevesebbel is hozzá járult a siker előmozditásához.
Különösen a főpavillonban folyik a lázas munka, nem kevésbbé kinn az egész
Erzsébet-kertben, hol száz és száz munkáskéz serénykedik, részint azon, hogy a
kisebb pavillonokat végleg elkészitsék, részint hogy a kert elrendezése körül
végezzék az utolsó munkálatokat.
Mindössze 432 kiállitó jelentkezett és pedig:
I. csoport
a) Vas- és fémipar .......................................................49
b) Gépgyártás ..............................................................37
II. csoport
a) Fonó- és szövő-ipar .................................................24
b) Ruházati ipar ............................................................55
III. csoport
a) Bőr-, sörte-, szőr-ipar ...............................................13
b) Papiripar ................................................................... 6
c) Sokszorositó ipar .....................................................26
IV. csoport
a) Épitő ipar ..................................................................10
b) Kő-, föld-, agyag- és üveg-ipar ................................ 31
c) Bányászati-ipar ........................................................ 2
V. csoport
a) Élelmezési-ipar .........................................................31
b) Vendéglős-ipar .........................................................16
c) Vegyészeti-ipar ........................................................ 9
VI. csoport
Fa- és csontipar ...........................................................44
VII. csoport
Házi és népipar ............................................................54
VIII. csoport
Kertészet ......................................................................25
A kiállitók között, a kiket ezuttal még külön felsorolni nincs szándékunk, egyesek
páratlan szépségü dolgokat mutatnak be, a melyek számot tartanak a teljes
elismerésre és fényesebben igazolj.ák a magyar ipar fejlettségét. Sok olyan dolog
tárul szemeink elé, a melyről az ember nem is hinné, hogy az a sokat zaklatott és
sokat mellőzött hazai iparosságunk keze munkáját dicséri. Egyáltalában jóleső
érzéssel, önérzettel mondhatják el a kiállitók magukról, hogy becsülettel dolgozunk
és a mit dolgoztunk, az becsületünkre is válik.A kiállitási terület valóban szép
tündérkertté változott át. A gyönyörü ültetvények szépségét, a sok kisebb-nagyobb
pavillon csak emeli. Ha ehhez még hozzávesszük a fényes kivilágitást, a melyik a
kertben nappali világitást fog szerteárasztani, a különféle szórakoztatási
alkalmatosságok, szóval minden, ugy már nincs kétségünk aziránt, hogy a közönség
minden idejét az Erzsébet-kertben tölti, a hol mindent megtalálhat kicsi keretben, a
mit nagyobb arányokban, mondjuk p. o., országos jellegü kiállitásokon megtalált. De
kivánatos is, hogy közönségünk meleg érdeklődéssel viseltessék a kiállitás
irányában. Tuajdonképpen kötelessége minden soproni polgárnak az, hogy
támogassa azt, a mi az ő polgártársainak ügyességét, szorgalmát, kitartását dicséri!
[Nyitás aug. 20. de. ½ 11.]
„Sopron” 1904. augusztus 20.
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LESZÁLLITJÁK A TELEFONDIJAKAT
Az ország több kereskedő testülete ismételten felirt a kereskedelmi miniszterhez
a telefondijak leszállitása iránt. A legutóbbi feliratra most a következő válasz érkezett
a győri kereskedelmi kamarához: Folyó évi április hó 28-án kelt 1252. sz.
előterjesztésére értesitem a kamarát, hogy a jelenleg érvényben lévő telefontarifa
általános reviziójának szükséges volta nem kerülte el figyelmemet és az eddigi
dijszabás megváltoztatására vonatkozó tervezet már el is készült. Minthogy azonban
a parlamentáris viszonyok a közelmultban nem voltak alkalmasak a javaslat
tárgyalására, csak most leszek abban a helyzetben, hogy az ügyet, az ezzel
összefüggő pénzügyi kérdések folyamatban levő rendezése után, a törvényhozás elé
terjeszthessem. a javaslatnak törvényerőre emelkedése után gondom lesz arra, hogy
a dijak lehető mérséklésével tervezett uj telefontarifa mielőbb életbe léptethető
legyen.
„Sopron”, 1904. május 18.
A VIDÉKI HITELÉLET
A gyakorlat- és ismerethiány, amely arra vezetett, hogy a törvényhozás nem
gondolt a takarékpénztárak szabályozásával és ellenőrzésével és elmulasztotta
meghonositani a „Sparkassa-Regulativ”-ot és a gyors vagyonszerzés lehetősége és
vágya, amely a törvényes korlátozások hijján támadt a kereskedelem fellendülése, az
ipar erősödése és kivált a középbirtokososztály küzdelme és a hivatali pályákra való
sodródása nyomán; az az igazi kutforrása a nagyarányu elfajulásnak. A hurok
megfeszültek és elpattantak. Akik figyelemmel kisérték a fejlődés menetét, előre
látták és beigérték a válságok bekövetkezését. Ma pedig ott tartunk, hogy rengeteg
vidéki pénzintézet inog. […]
Sehol a világon nem élnek ugy vissza földhözragadt, rövidlátó, a
„takarékpénztár” elnevezésben vakon hivő kisemberek bizalmával […], sehol nem
merészelik oly tudatosan kockázatos kezdeményezések terére vinni a
megkuporgatott betétgarasokat, mint minálunk. […]
Az érdemes vidéki pénzintézetek küzdelmes munkáját mindenkinek méltányolni
kell, de a konkoly kiirtása — valamennyiünknek közös érdeke — ellen józan
megfontolással nem lehet állást foglalni. […]
Soproni Napló, 1912. május
SZÉLHÁMOSOK
Nem tehetünk róla, ha az olvasó a cím láttán a magyar politikusokra gondol,
sokalván a róluk való beszédet. Ezuttal nem a tiszteletbeli szédelgőkről van szó,
hanem az igaziakról, akiknek hivatás szerint való kenyere a szélhámosság.
Mostanában majd annyi dolgot adnak a lapoknak, mint a politika s máskülönben is
igen előkelő társaság az övéké. Vezérigazgató, vezértitkár, gyáros, lovag, elnök a
titulusok, bank, bánya, iroda, ipartelep, részvénytársaság a terepük. […] Az ország
fővárosában rendszeresen dolgoznak külföldi balekek fogására alakult
csalószövetkezetek. A külföldi ember pedig nem balekségből megy lépre, hanem
becsületességből. Becsületes ő maga s hozzá van szokva a maga hazájában a
reális üzletekhez és becsületes emberekhez. Mikor aztán szép hazánkban mindent
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megtalál, csak becsületet nem, akkor szid és átkoz mindent, ami magyar és
megállapitja, hogy a magyar szeret könnyen élni, irtózik a munkától, de ha már
dolgozni kell, legszivesebben a csalási üzletet kultiválja, mely annál többet
kamatozik, minél kisebb a tőke. — Az ilyen beszédért hazafias kötelesség
megharagudni, de csak idegenek előtt. Most magunk közt vagyunk és nem hallja
meg a német, ha bevalljuk, hogy neki sok igazsága van. Ez az ország nem a
fillérekből összerakott forintok, nem a lassu megizmosodások, nem a kitartó
vállalkozások, hanem a gyors meggazdagodás sután való mohó törtetések országa.
[…] A hajlam amugy is meg volt, a körülmények pedig: a hiszékenység, az állami
szubvenció, a protekció, a kijárási rendszer, ugy nevelik nálunk a szélhámost és
iparlovagot, mint májusi eső a buzát.
Mi még nem vagyunk munkára nevelt nemzedék. Nem csak az a sok svihák
bizonyitja ezt, aki most szerepel a nyilvánosság piacán, hanem közéletünk,
társadalmi felfogásunk, gazdasági berendezkedésünk minden megnyilatkozása.
Kétségtelen, hogy mindenütt vannak szélhámosok, de nálunk könnyebben
boldogulnak, mint máshol, mert a mi talajunk meg van fertőzve. Nevelésünk,
társadalmi
gondolkozásunk,
politikai
életünk
szervi
hibái,
gazdasági
berendezkedésünk különlegessége s a munka tisztességéről való felfogásunk mind a
kalandozók malmára hajtja a vizet. S mindaddig jó dolguk lesz, míg a munka kultusza
nem lesz nálunk az uralkodó vallás. Az a kultusz, a mely érdemre, tehetségre,
munkaszeretetre és munkabirásra van épitve s a tétlen vagyon önző életét
léhaságnak tekinti. Ez ma még csak vezércikk-téma s attól tartunk, igen sokáig az
marad.
Soproni Napló, 1912. május 14.
NYILTTÉR
Igen tisztelt szerkesztőség!
van szerencsém a t. szerkesztőséget megkérni, hogy az alább jelzett értesitést
b. lapjába felvenni sziveskedjék.
Alulirott cég igen tisztelt vevőinek tudtul adja, hogy f. évi május hó 26-tól kezdve
az üzlet minden vasárnapon zárva marad.
Hogy t. vevőinknek azonban módjukban legyen vasárnapi szükségleteiket
beszerezni, az üzlet szombati napon d. u. egy órával hosszabb ideig lesz nyitva.
Az ok erre nézve az, hogy a cég összes alkalmazottjai be vannak vonulva a
hadrakelő sereghez és a tanulók vasárnapokon iskolát kötelesek látogatni s igy a
cégnek nem áll módjában személyzet hiányában vasárnapokon az üzletet nyitva
tartani.
Ezzel a cég nézete szerint a kereskedőknek kivánata teljesülni fog, t. i. a teljes
vasárnapi munkaszünet, amely más városokban már több év óta van bevezetve.
Minden egyes szakmabelinek van hetenkint egy napi szabadideje és éppen a
kereskedőknek ne legyen? Holott a kereskedő a jelenlegi nehéz viszonyok között
úgy testileg mint szellemileg feladataihoz képest kétszeresen van igénybevéve s igy
pihenésre is kétszeresen igénye volna.
A cég reméli, hogy a t. vevőközönség sem fogja rossz néven venni a
kereskedőknek ilyen együttes lépését és nem lesz kifogása az ellen, ha a keresztény
kereskedőnek, a keresztény alkalmazottnak alkalma lesz arra, hogy vallássi
kötelezettségének eleget tehessen és szintén egyszer egy szent misét, szent
beszédet hallgathasson. Hiszen a Mindenható Isten maga mondta: „Hat napig
dolgozzál, a hetediken pedig pihenj.”
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Schmidt Tivadar, a Müller P. cégvezetője.
Soproni Napló, 1918. május 26.
SOPRON VÁROS ÉS SOPRONVÁRMEGYE RÉSZLETES CIMTÁRA ÉS
UTMUTATÓJA ÁPRILIS HÓ VÉGÉN FOG MEGJELENNI
Sopron város és Sopronvármegye részletes cimtára és utmutatója e hó végén
fog megjelenni. Hivatalos adatok alapján készül a mai modern cimtárszerkesztés
szinvonalán, legpontosabban, világosan, áttekinthetően. Az élet mindennapi
követelményeinek szem előtt tartásával szolgáltatja az olvasónak mindazokat az
adatokat, amikre a közigazgatási-, ipari-, kereskedelmi-, társadalmi- és
magánéletben szüksége van.
A kb. 800 oldal terjedelemben és akadémikus formában legpontosabban
szerkesztett hatalmas cimtár és utmutató felöleli Sopron város rövid történetét, a
mindennapi életben előforduló törvények és szabályrendeletek gyakorlati
alkalmazását (vezető szakemberektől), továbbá a hitelélet, tanügy, városi és állami
hivatalok, bizottságok, intézmények, ipar és kereskedelem, ház- és földtulajdonosok
(a terület nagyságának megjelölésével) részletes jegyzékei, továbbá a társadalmi
egyesületeket, azoknak alapitási évét, taglétszámát, rendeltetését és vezetőségét,
végül Sopron város önálló keresettel biró és adófizető lakosainak pontos cimét és
lakásjegyzékét. tár második része Sopronvármegye községeit, pusztáit és majorjait
tartalmazza. [...] Megrendelhető Székely és Társa könyvnyomdájában Sopron,
Várkerület 66. sz.
Soproni Hirlap 1930. április 5.
HIRDETÉS
Ingyen kap 140 pengő értékü sirkövet minden 12-ik vevőm november 1-ig
MECHLE BÉLA kőipartelep, Sopron, Kőfaragó tér 7.
Sopronvármegye, 1931. szeptember 1.
HIRDETÉS
Ondolálás 80 fillér. Kártyabérletben 60 fillér, havi bérletben 50 fillér. Illatszer,
toilette-cikk a legolcsóbb Galatik Széchenyi tér 20.
Sopronvármegye, 1931. szeptember 15.
TÁRSASHÁZ — CSALÁDI HÁZ
Irta: Hárs György épitészmérnök
A Sopronban tőlem felvetett társasházi eszme körül sok helyen vita indult meg,
melynek során szembe került a társasház a családi házzal. Kevés pro és inkább több
kontra hozzászólás után rendesen a társasház hagyta el vesztesként az ilyen viták
porondját. — Joggal-e vagy nem? Kérdés! [...] Budapesten egymás után jutnak e
házak tető alá és mind beváltják a hozzájuk füzött reményeket. A fejlődés menetét
röviden előadva tudjuk, hogy a városoknak aránylag kis területre összeszoritott üzleti
és hivatali élete alkotta meg a bérházakat akként, hogy az üzleti és hivatali
negyedben foglalkoztatott polgár lakását munkahelyéhez közel kivánta. A spekuláció
[...] a telkeket beépitette, emeleteket rakott az emeletek fölé és készen volt a bérház
tipusa. [...] Kétségtelen előnynek mutatkozott a lakásoknál a munkahelyekhez való
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közelség, a kényelem, melyet a közművek élvezete szerzett. [...] A bérház épités
mellett bizony elég mostoha sors jutott a családi házaknak. Családi ház a telek
drágasága miatt csak a külső periférián épülhetett, a munkahelytől messze volt, a
közlekedés [...] pénzbe és időbe került — de volt két büvös szó, mely tartotta benne
a lelket, a tulajdon és a kert. [...] A családi házak napja akkor kezdett igazán
felragyogni, amikor [...] a háború után többen lettünk, lakásinség lett és hogy-hogy
nem szegényebbek lettünk, de az igények általános szinvonala emelkedett. A kevés
rendelkezésre álló lakás nem volt megfelelő és uj modern bérházat, modern
higienikus lakásokkal senki sem épitett, hacsak elvétve nem a város. Mindezeken
kivül a háboruban és az azt követő időkben a kistőkére leolvadt közép- és nagytőkék
is elhelyezkedést kerestek, amire a házépités kiváló alkalomnak kinálkozott és igy
előtérbe lépett a csaíládi ház annyira — hogy divat lett.
A bérház-tipusnak a városi élethez mért előnyei azonban még mindig
kisértettek. [...] Az élet azonban mindig segit magán. Ha nincs tőke egy kézben, lesz
tőke több kézben, mely csoportositható és létrejön a szövetkezet, a mi tárgyalási
körünkbe tartozóan a szövetkezeti ház. Innen már csak egy lépés: kölcsön kérjük a
családi háztól az egyik varázsigét, a lakás tulajdonjogát és megszületett a társasház.
A másik varázsigét, a kertet, ha szükség van rá, szintén csatolhatjuk lényegben való
változás nélkül. [...] No és a hátrányok? [...] Mindenekelőtt a közösség. [...] A
társasház közös részeivel nincs semmi baj, mert meg kell hogy legyenek hozzá a
megfelelő szabályok. Erről az 1924:XII. törvénycikk gondoskodik. [...] Valaki azt
mondotta, hogy a társasházban 25 ember rigolyáihoz kell alkalmazkodni. Ezzel az
erővel én azt mondhatom, hogy mint soproni polgár egy egész város rigolyáihoz kell
alkalmazkodnom. [...] Látjuk tehát, hogy a közösség nem olyan veszélyes, mintahogy
látszik. [...] A többi nehézség megoldása, hogy ugy mondjam a ház egyéniségéhez
tartozik, — tervezés dolga. Lehet ugy tervezni, hogy egyik tulajdonos a többi
tulajdonosnak soha még csak a szinét se lássa és hogy egyik szomszéd a másikat
ne zavarja, — az a kivitel dolga. A kivitel dolga az is, hogy belátható idő alatt ne
legyen szükség tatarozásra. [...] A családi házzal szembeállitva egy négy
emeletsoros társasházat (földszint, félemelet, első és második emelet) a telek, a
tetőzet és a pincerész negyedrész költségre zsugorodik össze. [...] „Dehát kérem
nyáron! A kert, a virágok!” találná valaki mondani, — amire én mint
társasháztulajdonos azt felelném: „Nézze uram, van a társasházban egy
háromszobás, komplett lakásom, vettem 18.000 pengőért. Ugyanaz családiház
formájában belekerült volna legalább 25.000 pengőbe mindenestől együtt, csináltam
7000 pengővel kevesebb adósságot, megtakaritottam ezen adósság 10%-os
kamatát, vagyis 700 pengőt, ezen pedig elmegyek valahova nyaralni. [...]
Soproni Hirlap 1930. december 25.
A JÖVENDŐ SOPRON A VÁROSI MOZIBAN
Szilveszter éjjelén a Városi Mozi rátermett vezetője Friedrich Károly a kitünően
sikerült kacagtató müsoron és malac-sorsoláson kivül, valóban szellemes
képsorozatot mutatott be a közönségnek, melyben Sopron jövendőjéről vetitett a
vászonra néhány „jelenetet”. Ilyen az uj soproni taxiállomás, modern gőzfürdő,
Gysev. gondolák az Ikván, felhőkarcolók Sopronban stb., stb. A képeket néhány
napig még bemutatja a Városi Mozi és ezek a képek olyan szellemesek, hogy
érdemes őket megnézni.
Soproni Hirlap 1932. január 3.
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KERETES HIRDETÉS
Soproni háziasszonyok figyelmébe! Jön! Jön! Jön! a Persil hangos kultúrfilm,
mely a tökéletes, hasznos és kényelmes mosást mutatja be másfélórás lebilincselő
és tanulságos előadásban. Belépődij nincs! Belépésre
jogositó meghivókat
bevásárlási helyén kérjen.
Soproni Hirlap, 1935. november 13.
ÁRPÁVAL ÉS ROZZSAL FOGJÁK KEVERNI
A KÁVÉT A KÁVÉHÁZAK
A közellátási minisztériumban most tanulmányozzák a kávés ipartestület
előterjesztését, amely szerint az összes magyarországi vendéglátóipari üzemekben
kötelező lenne a kávé keverése. a kávésok terve az, hogy a szemeskávét 50
százalékos arányban különböző hazai, új eljárások szerint készült, pótkávészerű
növényi anyagokkal keverik. Ezeknek a keverőanyaíagoknak fő alkotóelemük az
árpa és a rozs lenne.
Uj Sopronvármegye 1941. augusztus 28.
TÖBB A FAGÁZMOTOROS AUTÓ
Most, amikor a rendkivüli háborús idők természetes következményeként
szükség van a benzinnel való ésszerű takarékoskodásra, a tehergépkocsikat egyre
gyakrabban szerelik át a fagázmotoros hajtásra. Ez az országos tünet természetesen
Sopront sem kerülheti el. Amig korábban ritkaságszámba ment a fagázhajtású
tehergépkocsi, addig mostanában egyre több ilyen újabb és újabb teherautó tűnik fel
a soproni utcákon.
Uj sopronvármegye 1941. augusztus 28.
SVÉD TALÁLMÁNY: ÜZLET KISZOLGÁLÓK NÉLKÜL
Nemcsak a tudománynak, hanem a kereskedelemnek is vannak feltalálói. Eklőh
svéd kereskedő találta fel a kiszolgáló nélküli üzletet és ma már minden ilyen üzletet
„Eklőh-boltnak” neveznek. Ezekben a boltokban minden árú előre kimérve,
cellofánzacskókba csomagolva áll a polcokon. Az árúkat súly és ár szerint
osztályozva rakják be a polcokba, úgyhogy már az elosztásnál láthatja a
vevőközönség, hogy pld. az 1 kg.-os bab-csomag melyik? Mikor a vevő belép az
üzletbe, kiválaszt magának egy kis kosarat, amely az üzlethelyiségben körülfutó
sinpáron található. „Bevásárlókosarát” maga előtt tolva, elhalad a szintén körben
elhelyezett polcok előtt, kiválasztja a szükséges csomagokat, beteszi a kosarába,
majd — ha minden együtt van már — rakományát a pénztár elé tolja (a sinpár
tudniillik ide torkollik), ahol összeállitják a számlát és egybecsomagolják a vásárolt
holmit. Ez a rendszer munkaerőben nagy megtakaritást jelent, azonkivül — minthogy
hiányzik az üzletek közepét általában elfoglaló nagy eladó asztal — igen kis helyen
nagy árúmennyiség felhalmozását teszi lehetővé s a vevők is kényelmesen elférnek.
Sokkal rövidebb idő alatt több vevőt lehet kielégiteni, a vevőközönség pedig,
különösen a háziasszonyok, kényelmesen megtekinthetik az összes kiállitott árút és
igy nem fordulhat elő az, hogy csak otthon jut eszükbe egy és más apróság, amit
okvetlenül be kellett volna szerezniök. Az árú kimérése és csomagolása
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természetesen üzletnyitás előtt történik s igy kiküszöbölik a sietség okozta hibákat és
tévedéseket.
Soproni Hirlap 1943. augusztus 6.

ÍNSÉG
A KRIPPEL-FÉLE KÁVÉHÁZBAN szokás egy társaságnál, midőn tekéz, hogy
az ki bizonyos számu babákat eldönt, egy vagy két krajcárt tesz a jótékony
perselybe, melyet minden évben egyszer nyitnak föl. E perselyt az idén néhány nap
előtt nyitották föl, és abban nem kevesebb, mint 65 frt gyült össze, mely összegből
25—25 frtot a kath. és evang. szegények karácsonyfájára, 18 frtot az izr.
hitközségnek és 5 frtot pedig a szegény sánta Ulber Károlynak adományoztak. E
szép tett elismerést arat a játszóknak és kávés urnak.
„Sopron” 1880. december 11.
FELSŐBÜKI NAGY BÉLA DR.: A MUNKÁTLANOKÉRT
[…] Közeledünk ismét a költőktől annyiszor megénekelt tavasz felé. Gondolnake azonban a szerencsés anyagi helyzetben élők arra is, hogy az emberek igen nagy
része szintén nehezen várja a tavasz bekövetkezését; de nem annyira a természet
szépségei lebegnek szemei előtt, hanem első sorban a tavasszal nagyobb
mértékben kinálkozó munkaalkalmak, melyektől kétségbeejtő, szomorú helyzetök
javulását várják? […] Ezek a munkátlanok annyival inkább megérdemlik, hogy
helyzetükön könyitsenek, mert igen sok olyan egyén van közöttük, aki inkább
hajlandó a legnagyobb nyomort eltürni, hogy sem alamizsnát elfogadjon. […]
Külföldön sok részint az államtól, részint magánosoktól fenntartott telep van a
munkanélküliek foglalkoztatására. Azonkivül a külföldi hatóságok, midőn a
munkahiány a legnagyobb, mindenféle szabályozási és rendezési munkálatokat
végeztetnek, miből nemcsak a közéletnek van haszna, hanem az a szegényeknek is
nagy segitség. […]
Soproni Napló, 1908. február 26.
KIMÉLETES ADÓBEHAJTÁST!
Violaszin pecsét alatt, gondosan lezárt, bizalmas levelekben sugja meg a nagy
titkot Vekerle a törvényhatóságoknak: üres az államkassza. Az egykoron milliókkal
bélelt, nagy étü kasszában elapadtak az aranyak. És kellemetlen hideg fut végig az
adalanyon és fájó megadással fekszik alája az adóprésnek, amelyen egy nagyot
csavarint majd az államhatalom. A soproni törvényhatóságok minap vették kézhez
ezt a rideg tónusu levelet. A levél komoly és szigoru: teljes erővel feküdjék neki a
hivatali apparátus az adótartozásoknak. Az államkassza üres és a nagy, milliós
beruházások már nem várhatnak tovább egy percig sem. Kell a pénz.
Sok tragikum, sok fájdalmas, eredmény nélküli vesződség sir ebben a pár
szóban. A história tejjel és mézzel folyó Kanaanról tud, egy dusan, arannyal
fölbarázdált országról és mi, ahogy esténként letöröljük a homlokunkról a verejtéket,
nem látunk mást, mint szegénységet. Megfeküdte a nagy magyar földet valami
akeserves meddőség és lassan pusztulnak el az energiák, sorjában sorvad el a
dolgozó milliók minden munkabirása. Egy evangéliom él a vágyakban: a pénz utáni
tisztes éhség. […] Egy-egy erős főt megcsapnak olykor a nyugati stilek, néha-néha
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magyar vállalkozás is kevesli azt a keskenytávu vágányt, melyen baktat előre
lomhán. egykedvüen a hazai közgazdaság. De itt csak kivételes egyéniségeknek jut
szerep; a szürke, a nagy milliók nem keresik a holnaputánt. Beérik a holnappal, csak
azt ne gyötörje azután el a bizonytalanság. […]
Ez az esztendő különösen nehéz esztendő. A nagy válságokat még nem
hevertük ki és ha a kés nincs is a torkunkon, azért minden porcikánkban ott érezzük
még a veszedelmet. A föld is mostohán bánt el velünk. […] Az ipar és a
kereskedelem nem lábalt ki a régi betegségekből és ha százszor elcsépelték is, de
azért tán még sohasem volt olyan nagyon igaz a frázis: koldusszegény ez az ország.
És éppen most jön a bizalmas rendelet, mellyel a kormány az évek során
felgyülemlett adótartozásokat nagyobb részletekben akarja behajtani. Az indokot
akceptáljuk: a pénz kell. Olyan korszakos beruházásokon ment át a magyar
államiság, hogy minden krajcárra szükség van. De kell, hogy a kormány is akceptálja
a kisember érvét. Ha kell is a pénz, de hát honnan vegyük a pénzt? […] Az
államkassza üres, a dolgok továbbvitele nem tür semmilyen hosszabb haladékot, hát
aki tartozik, az fizessen. De kell hogy a számok mögött ott legyen a méltánylás is.
[…]
Soproni Napló 1908. augusztus
INSÉGAKCIÓ
[…] Mindenütt bontogatják az inségakciók zászlait, hogy alája toborozzák a
jószivek hadseregét s már előre biztositsanak mindent, ami szerény viszonyainktól
kitelik.
Tudjuk jól, hogy nagyon szükségesek ezek az inségakciók, szükségesek a
segitő kezek és a szenvedést enyhitő tevékenységek és mégis rosszalólag rázzuk a
fejünket, amikor ezt a szót halljuk: inségakció.
Mi mégis, vagy éppen ezért rosszaljuk a szó tulhajtott hangoztatását, mert nem ez
az, amire a magyar társadalom, a magyar inségesek és a magyar munkanélküliek
várnak. Ez csak toldozás-foltozás, mellyel nem jobb, de mindinkább avultabbá lesz
az a társadalom, amely végre és teljes fejelést kiván, hogy ismét egészségesnek
legyen mondható. És az inségakció éppen nem mondható annak az eszköznek,
amely egy lerongyolódott társadalmi tömeget egészségessé, erőssé és
akcióképessé
tudna tenni. Az inségakció csak szemfényvesztés azoknak, akik evvel akarják
eltakarni azt a másik társadalmi réteget, amely ma minden nyomor mellett sem érzi a
mai magyar közállapotoknak azt a mély és veszélyteljes belső helyzetét, amit egyegy, bár legtöbbször jószivvel nyujtott segitséggel akarnak megszüntetni, vagy
enyhiteni.
S éppen itt a hiba. Mert semmiféle inségakció nem képes ma már megszüntetni,
de még enyhiteni sem azt a nyomort, mely egész sulyával ülte meg a magyar középés munkásosztálynak majdnem 100 százalékát. Az inségakciók csak arra jók ma,
hogy növeljék a megszégyenülés elkeseredettségét. Mert olyanok vannak a
legjobban rászorulva az inségakcióra, akik egykor maguk is támogatói voltak minden
szegényápolásnak, akik munkával keresett filléreikből többet adtak szamaritánus
célokra, mint sok más, aki ha ma juttat is asztaláról morzsákat, talán csak azért, hogy
neve nyomdafestéket lásson valamely hirlap hasábjain.
Amily szép, nemes és dicséretes intézmény a sokféle inségakció — s nem is
szándékunk, hogy elvitassuk az intézőkörök jóhiszemüségét, — éppen annyira
helytelen és majdnem felesleges elfecsérelése a fáradságnak és a javaknak. […]
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És amikor megtelnek az egységes és egyéb pártok fényüző helyiségei, a dusan
megrakott asztalok mellett jóleső megelégedettséggel eltelve ülnek körül a honatyák,
akiknek ma Európában a legtöbb fizetésük van, akkor hangzik el a felhivás az
inségakciók fokozottabb előkészitésére […] Nem inségakció kell a munkások és
tisztviselők százezreinek, […] hanem munka kell, munka alkalom, ahol kenyeret
teremtsen magának a dolgozni akaró társadalom. […] Nem a nemzet van a
vezetőiért, hanem a vezetőknek kell a nemzetért lenni. Nem kivánunk Széchenyire
valló gesztusokat, — bár ilyenek sem tartoznak a lehetetlenségek közé, — csak
becsületes, testvéri érzést, az önzetlenség és igazságosság megszületését, okos
gazdasági politikát, mely nem egyesek zsebére van alapozva, hanem egyforma
mértékkel méri a nemzetfenntartó terheket, egyenlő lemondást urtól és földmüvestől,
polgártól és politikustól […] egyaránt és akkor nem lesz szükség inségakcióra, mert a
magyar nemzet fel fogja önmagát segiteni. Hogy pedig ehhez eljussunk, sokkal
egyszerübb az egyenes és direkt út, semmint ha a kényszer utját várjuk meg, mert
erről már vannak kellemetlen tapasztalataink.
Jy.
Sopronvármegye, 1931. szeptember 1.
A KURUCDOMBON ISMÉT UCCÁRA KERÜLT EGY ÖTGYERMEKES
CSALÁD
Ma amikor az egész ország a nemzetre zuduló szociális terhek megoldásán
fáradozik és az illetékesek minden elképzelhető módot felkutatnak, hogy valahogyan
átsegítsék a nincsteleneket egyik napról a másikra, ma ismét ujabb kilakoltatás
történt a Kurucdombon. Egy szegény ötgyermekes család került megint az Isten
szabad ege alá, mert — mint a birói ítélet mondja, — nem fizette lakbérét. A
kilakoltatott Grimass György napszámos, aki téglagyárakban dolgozott.
Megengedjük, hogy Grimass György a legnagyobb jóakarattal sem tudta
pontosan megfizetni lakbérét, adós maradt vele, de ha ezen alapon indulunk el,
akkor akár holnap az uccára lehetne tenni a város jórészét, nem is csak a
sokgyermekes napszámosokat.
Grimass György esetében is megmozdult már a hatóság, hiszen öt apró
gyermekével kucorgott annak a háznak az udvarán, ahol kilakoltatták. Az öt gyermek
közül egy sincs, amelyik elérné a 10 évet, a legkisebbek pedig 7 hónapos ikrek.
A városi közgyám ezt a két kis apróságot gondjaiba vette, a szombathelyi
menhelybe utalta, de szinte tehetetlenül állanak a másik három gyermekkel és a
család elhelyezésével szemben. Nem tudnak megoldást találni arra, hogy a hideg
őszi esők elől hova mentsék fedél alá ezt a szerencsétlen családot. Ezért a hatóság
ismételten a nagyközönséghez fordul, hogy aki valamilyen lakást tudna, jelentse be,
hogy a szükséges intézkedés megtehető legyen.
Sopronvármegye, 1931. szeptember 6.
HÍR
Sopron város fizetéscsökkentési bizottsága éjszakai ülése. Megirta a
„Sopronvármegye”, hogy a Sopron városi takarékossági bizottság albizottságot
küldött ki a fizetéscsökkentés előkészitésére. Ez az albizottság hétfőn délután fél hat
órakor ült össze és sorra vette mindazokat a lehetőségeket, amelyekkel az
illetményeket redukálni lehet. A bizottság még éjjel 1 órakor is ülésezett és este fél 9
órakor csak rövid vacsoraszünet volt.
Sopronvármegye, 1931. szeptember 15.
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HÍR
Lekapta lábáról rossz cipőjét és az asztalra vágta a munkaközvetitő hivatalban,
mert nem kapott uj bakancsot. Nagy Lajos 38 éves szabósegéd, aki már hosszu idő
óta munka és kereset nélkül volt, a rossz, esős időben felment a munkaközvetitő
hivatalba, hogy ha már munkát nem is tudnak neki szerezni, legalább adjanak neki
egy pár bakancsot, mert lyukas cipőjében az utcára sem tud kimenni. Kérését
azonban nem találták teljesithetőnek, mire az elkeseredés annyira urrá lett a
szerencsétlen emberen, hogy rossz cipőjét lerántotta lábáról és az asztalra vágta.
Hivatalos helyiségben okozott botrány miatt tegnap került Nagy Lajos Serény István
dr. rendőrkapitány, rendőrségi kihágási biró elé, aki öt pengő pénzbüntetésre,
behajthatatlanság esetén 2 és fél napi elzárásra itélte. Nagy Lajos nem nyugodott
bele az itéletbe, megfellebezte.
Sopronvármegye, 1937. április 14.

POLITIKA
A KÉT SZÉCHENYI
A „Pesti Napló” hiteles forrásból a következő érdekes reminiscentiát közli.
Széchenyi Ferenc gróf a nemzeti muzeum alapitója 1800 táján, még akkor gyermek
fiával, Istvánnal ki tudjuk 1792-ben született s titkárával Igmándival, utóbb Somogy
megye alispánjával somogyi birtokait bejárván, Darány faluban éjjelre megállapodott.
A falu vénei eljöttek tisztelkedni grófjukhoz, örömüknek kifejezést adni, hogy szerény
körükben üdvözölhetik az ő méltóságos földesurokat, kegyes atyjukat, s kérni, hogy
részeltesse őket továbbra is tapasztalt atyai kegyeiben. Az atyagróf fiához fordulva,
igy szólt: Lásd fiam, ezek a becsületes emberek a mi jobbágyaink; mi pedig ezek
földesurai vagyunk. De hogy urak lehessünk, az urasságra, a kényelemre való
eszközöket, sőt a kenyeret is ezek a becsületes emberek szolgáltatják minekünk. Mi
tehát ezen becsületes embereknek, mint jótevőinknek hálával tartozunk. E hálának
elismerésére, fiam, csókolj kezet ezen becsületes embereknek! A meglepett öreg
parasztok vonogatták kezeiket: inkább mi csókoljuk a méltóságos urfi kezeit! De az
atyagróf: Parancsolom engedjétek, hogy megcsókolja kezeteket! És a nagygyá
leendett — akkor gyermek Széchenyi István kezet csókolt hálából az ő jobbágyainak,
jótevőinek. — Az atyagróf a kézcsók után, titkárához Igmándihoz fordulva
megjegyzé: Ez a fiu kevély; szoktatnom kell, hogy szerényebb legyen!
„Sopron”, 1880. szeptember 12.
A JÖVŐ ÉVI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET
389,952 frt 37 kr. szükséglettel szemben 286,992 frt 75 kr hiányt mutat föl és igy
102,959 frt 62 kr. deficitet tüntet föl, melye3t 2 ½%-os házbérkrajcár adóval és 37%
pótadóval szándékoznak fedezni. Tehát ismét adóemelés. Sajnáljuk, hogy a
javaslatot csak utolsó órában és igy azt részletesen nem ismerhetjük,
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kötelességünknek tartjuk azonban a biz. tag urak figyelmét különösen felhivni az
ügyre és nékik a legszigorubb takarékosság és lelkiismeretességet ajánlani.
„Sopron”, 1880. december 22.
AZ AMERIKÁBA KIVÁNDORLÁSRÓL a N—t gr. Széchenyi Béla szivességéből
igen érdekes levelet tesz közzé, melyet nagynevü atyjához gr. Széchenyi Istvánhoz
egy Newyorkban megtelepedett magyar orvos Kelemen nevü intézett 1841-ben. A
levé régi ugyan, de azért a tanulságot most is levonhatják belőle azok, kik
könnyelmüen idehagyják hazájukat. E levélből idézzük a következőket:
„Legőszintébb tisztelettel kérem a méltóságos gróf urat, hogy tegye közhirré
Magyarországban, hogy annak a számtalan embernek, a ki ide jő nagyon szomoru a
sorsa s itt csakis nyomoruság az, a mi legtöbbjükre vár. Tanácslom is minden
honfitársamnak, hogy Magyarországban és igyekezzék otthon dologhoz fogni, és
meg vagyok győződve, hogy jobban boldogulnak mint itten; a ki ide jön, arra kell
számitania, hogy itten bármi munkához fogjon, ha munkát kap is, ötször annyit kell
naponkint dolgoznia, mint Magyarországban, ha meg akar élni. — Itten a
henyélésnek helye nincsen; minden ember kénytelen itt munkájával előre igyekezni,
és az teszi szerencséssé a köztársaságot, melynek jelszava: segélj magadon (help
your self). Ha a magyarokban otthon föllehetne kelteni azt az igyekezetet, a mit itten
kénytelenek eltanulni, akkor Magyarország népei és kormánya boldogok lennének
örökké.”
„Sopron”, 1883. január 3.
A KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL
Felhivás! A városi képviselőtestület több tagja f. hó 22-én tartott értekezletén
egyhangulag azon határozatot hozta, hogy a városi törvényhatósági bizottsági
közgyülések fontosabb tárgyainak előleges megbeszélése és ily formán a közgyülési
határozatok előkészitése céljából klubot alakit, melybe belépésre tekintet nélkül
politikai pártállásukra, az összes városi képviselőket fel fogja szólitni. Az értekezletet
ezen határozat hozatalánál ama eszme vezérelte, hogy a város közönségét illető
ügyekben egyedül csak a közérdek lehet irányadó, hogy a tisztviselő választásoknál
nem a jelölt politikai állása, hanem ennek személyes képessége legyen elhatározó,
hogy a viszálynak rosz szelleme elvégre is kiüzessék a képviselőtestület
tanácskozásainak köréből, s hogy a két politikai pártra szakadt városatyák ott, hol
szülőváro-sunk anyagi és szellemi érdekeinek előmozditásáról van szó, testvériesen
kezet nyujtva egymásnak, a köznek javára vállvetve törekedjenek.
Az emlitett értekezleten még az is elhatároztatott, hogy a megalakulandó klub
12 tagból álló végrehajtó bizottságot fog választani, melynek feladata leend
előforduló fontos esetekben a klub gyülését összehivni. Ugyanekkor alulirt azon
megbizást nyertem, hogy az összes városi képviselőket a klubba való belépésre
felszólitsam, s a klub megalakulása ugy az egyesület tisztviselői — elnök, alelnök,
két jegyző — és egyéb bizottságok megválasztása céljából a gyülést egybehivjam.
Ennélfogva kedves kötelességemnek ismerem a T. városi képviselő urakat
városunk fejlődésének érdekében ezen uton is felkérni, hogy az egyesületbe minél
szá-mosabban belépjenek.
Sopron, 1888. január 23. Dr. Kania József ideiglenes elnök.
„Sopron” 1888. január 28.
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MAGYARÁZATUL
Egykedvüen nézzük a csunya vetélkedést, a melyet az ellenzék egyes
képviselői a parlamentben és hirlapirói a sajtóban kifejtenek abból a czélból, hogy a
parlamentet minél jobban legyalázzák és a többségről minél több gorombaságot
mondjanak. […] Mire való mindez? Van-e ennek komoly jelentősége és alapja?
Maga az ellenzék bizonyitja, hogy nincs, mert ha lenne komoly alapja, ha ez a
parlament a törvénytelen, tisztességtelen és nem tudom mi egyéb hasonló czimmel
illethető volna, magának az ellenzéknek nem szabadna és nem illenék ebben a
parlamentben részt vennie. […]
Hanem hát a többség is, a közönség is az effélékhez már ugy hozzászokott,
hogy valami nagy hatást az ilyen támadásoknak még szuperlativuszával sem igen
lehet elérni. Valószinüleg nincs is messze a dolog legalja, és akkor aztán, ha oda
elértünk, vagy elposványosodás, vagy a fogalmak és a stilus tisztázása fog
bekövetkezni: várjuk be türelemmel!
A multak tapasztalatai persze nem igen jogositnak fel arra, hogy egyhamar
javulást reméljünk; hiszen egy idő óta az ellenzéki hüség mértéke egyedül a kormány
és pártja minél kiméletlenebb támadásában rejlik. […]
Vegyék az ellenzéki pártok elveknek megvalósitását programjukba,
törekedjenek ennek megvalósitására, akkor minden tényező magatartása
komolyabb, tárgyilagosabb lesz; akkor nagyobb lesz a sajtó és a parlament
becsülete és tekintélye. […]
Soproni Ujság, 1896. december 18.
A BESZÉD ÉS A TETT
A természetesség napról-napra jobban győzedelmeskedik a magyar
irodalomban, a szinészetben és a képzőmüvészetben. Csak a magyar politikában
nehezen tud érvényesülni.
Egész politikai életünk, a parlamenti tárgyalás egész menete, telve van
sablonszerüséggel, affektáczióval s mindazzal, a mi az igazságnak,
természetességnek ellenkezője.
Hosszu parlamenti viták folynak a magyar parlamentben, a melyeknek nincs
igazi tartalmuk, nincs igazi czéljuk. Hosszu szónoklatokat tartanak, a melyeket nem
az az intenczió vezet, a mit nyiltan bevallanak s politikai életünk telve van
hypokrizissel26 […]
Nagy betegségben szenved az egész magyar nemzet: a dikcziózás
mániájában. Az üres szónak, ha szépen kong, több dicsősége van, mint a
legbecsületesebb cselekedetnek, vagy a leghasznosabb munkának […]
Senkisem kisebbitheti a szó hatalmát, ha az a szó elvet véd, eszmét hirdet,
vagy harczra buzdit, de mikor látja az ember a teljesen tartalmatlan emberek s
gyakran egész politikai csoportok ekszisztálását az üres szó hatalmánál fogva, akkor
kétségbeesve gondolunk a dikczió-mánia járványának ijesztő terjedésére. […]
Vagy talán a parlament egyáltalán nem akar semmiféle reformmunkát
elvégezni?
Közigazgatási, közgazdasági és kulturális téren égető szükségünk volna
reformokra; a törvényhozó testülettől komoly munkát várunk; s ime, mit kapunk?
Dikcziót, dikcziót és dikcziót! […]
26

Képmutatással.
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Tizedrangu szónokok puszta szerepelgetésből ne lopják az ország idejét. Elég
szégyen s elég kár az országra, hogy megválasztattak s ne rontsák parlamentünknek
különben sem nagy tekintélyét. […]
Soproni Ujság, 1896. december 24.
MI LEHET AZ OKA?
[…] A közigazgatás terén elkövetett minden legcsekélyebb hiba az állam testén
ejtett seb, mely nehezen gyógyitható. Kivánatos, hogy a tisztviselők ne
sablonszerüen és gépiesen intézzék az ügyeket, hanem azonositsák magukat
ügykörükkel és abba lelket öntve munkálkodjanak. Minden ügydarab, mely gondjukra
van bizva, nagy állami érdeket képvisel, minden ügydarab esetleg egy létező baj, egy
fájó seb, a melyet orvosolni kell. Sablonszerü elintézéssel az élet igazi szükségletei
nem elégithetők ki. Az intézmények és törvények egyedül nem biztositják a jó
közigazgatást. Az emberek, akikre bizva vannak, döntők. Lehet az intézmény
tökéletes, a törvény jó, ha a szellem, a fölfogás, szóval az ember, a ki kezeli, nem
fogja föl jól a hivatását: elrontja a legjobb intézményt és viszont jóvá teheti a
gyengébb alkotásokat is.
A közvélemény sokat vár az uj belügyminisztertől és méltán. A közigazgatás az
egész országban javitásra, rendezésre szorul. Hála Istennek, nálunk ez idő szerint
olyan a tisztikar, hogy megnyugvással nézheti mindenki a közigazgatás gépezetének
müködését. […] A rogyásig megrakott szekeret egy lóval nem lehet a hegytetőre
vontatni, hiába az abrak helyett az ostorcsapás. A teherhez megfelelő erő kell s az
ostor helyett abrak. A vármegyei tisztviselők fizetésrendezése égető kérdés. […]
Bizonyára ez a körülmény is egyik nagy oka lehet annak, hogy Széll Kálmán
miniszterelnök a belügyi tárczát egyelőre magánál tartotta. […]
„Sopron”, 1899. április 16.
VÁMKÉRDÉSEK
[…] Államunk anyagi fellendülése, jóléte, egész jövője attól függ, vajjon tudunke magunknak a körülöttünk elterülő, gazdaságilag, iparilag kifejlett népek között
olyan poziciót teremteni, amely elég szilárd arra, hogy annak birtokában
ellenfeleinkkel a versenyt bátran fölvehetjük? Vajjon képesek leszünk-e gazdasági
életünk fejlesztésére oly mértékben, hogy más gabona-termő államok a világpiacról
ki ne szoritsanak bennünket? Vajjon birunk-e majd iparilag is odafejlődni, hogy
legalább magunk fedezhetjük saját szükségletünket s a fejlett ipar azután a
kereskedelem szárnyán mind feljebb és feljebb emelkedve, képesek leszünk-e általa
anyagi jövőnket biztositani? […] Elébe kell tehát vágni a netán bekövetkező
veszedelemnek, biztositani kell a kivitelt minden lehető eszközzel s teljes erővel oda
kell hatni, hogy a tért ujra visszafoglaljuk magunknak és gazdaságunk fejlődését ujra
egészséges irányba tereljük! Mert az bizonyos, hogy térfoglalásunk elveszte csakis a
hibás politikának volt a következménye. […] Az iparfejlesztés tehát elengedhetetlen
jövőnk biztositása szempontjából és igy mezőgazdaságunk föllenditése mellett arra is
kell törekednünk, hogy iparunk se maradjon hátra. […] Baross idejében tapasztaltuk,
hogy a közös vámterület mellett is lehet eredményeket elérni, ha határozott céltudat
vezet bennünket tetteinkben. Csak hogy Barosshoz hasonló embereket nem minden
évtized szül ám! Mert itt minden azon fordul meg, hogy lesz-e olyan vezetőnk, a
kinek zászlaja alá bátran sorakozhatunk s aki képes lesz bennünket az ipari
fejlődésnek arra a fokára vezetni, a melyre Baross — ha tovább él — talán
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elvezethetett volna. […] Legjobb lesz tehát, ha ahelyett, hogy a vámkérdéseket sokat
feszegetnénk, ezeket egyelőre félretesszük; inkább arra forditjuk minden
igyekezetünket, hogy a magyar nemzeti állam mielőbb teljesen kiépüljön. […]
„Sopron”, 1902. december 7.
ALAPTALAN VÁDAK
Be kell ismernünk, akár akarjuk, akár nem, hogy a t. ellenzék […] kormány iránti
vádaskodásait valóságos művészis tökélyre emelte. Akármi történik a nagy világban,
a mi az ország érdekeit sérti, azért a kormányt vonják felelősségre. ennek
következtében maga a kormány is az ellenzék alaptalan vádaskodásait kezdi
komolyan nem venni. Akárhányszor megtörténik, hogy a kormány tagjai nem is
reflektálnak a t. ellenzéki honatyák hatásos vádjaira. Sőt mi több, a kormánypárti
sajtó is, akárhányszor válasz nélkül hagyja az ellenzéki kollégák honfiui kesergéseit.
Pedig nézetünk szerint az agyonhallgatási politikát nem találjuk mindig
czélravezetőnek. Különösen nem találjuk helyesnek az oly vádak agyonhallgatását,
melyek alaptalanságát világosan kézzelfoghatólag be lehet igazolni, a mely vádak
alaptalanságáról maga a t. ellenzék is meg van győződve, de azért világgá kürtöli,
mert tőkét kovácsol belőle […] a kormány ellen.
Igy p. o. a hazai ellenzéki lapok nagy része, nemcsak ma, hanem már néhány
év óta lovagol az ugynevezett „gazdasági válság”-on. A magyar gabona, különösen a
buza rohamos árcsökkenéséért a magyar kormányt vádolja. Minden áron azt akarják
bebizonyitani, hogy a liberális kormány kereskedelmi politikája okozta azt, hogy a
magyarországi buza a külföldi piaczokon nem kelendő és ára évről-évre hanyatlik.
Pedig könnyü szerrel bebizonyitható, hogy a gabonaárak hanyatlásának
egyedüli oka — a tultermelés, vagyis: sokkal többet termelnek, mint amennyit ugy a
belföldön, mint a külföldön elfogyasztani képesek. Ez nem csak hazánkra áll, hanem
a külföldre is. A magyar buzával versenyzik a külföldi buza. Hiszen ezelőtt 30 évvel is
a Magyar-Alföldet Közép-Európa éléstárának tartották. Nemcsak Közép-Európát látta
elé kitünő minőségü buzával, de a belfogyasztásra is bőven telt termékéből. (A
folyamszabályozások révén nagyon megszaporodott a gabonatermő talaj.) Azonban
Magyarország ezidőszerint nem uralja az európai piaczokat. Ma már nagyon sok
állam versenyez a magyar buzával. […] Az Egyesült-Államokról megtudjuk, hogy ott
már rég kivitelre termelnek. Az őserdők, az óriási kiterjedő gyepmezők (prairek)
müvelés alá vannak véve. Különben, ha nem termelnének gabonát; még ez esetben
is közelebb érnék Kanadát, mint Magyarországot. […] Néhány év mulva Kanada
nemcsak Észak-Amerikában, de Európában is versenyezni fog. […] Szerencse lesz,
ha a hazai piaczokon 5 forintért adhatunk tul a magyar buzán. Kik tehát az okozói az
ugynevezett „gazdasági válság”-nak? Kik volnának az okozói, mint első sorban a
magyar gazdák; akik ilyen viszonyok daczára is valóságos buzalázban szenvednek.
[…] A magyar alföldi paraszt gazda mást alig termel, mint buzát. A Magyar-Alföldön
ma-holnap már jószágot sem tenyésztenek. Pedig kár vele felhagyni. […]
Másodsorban okozói a „gazdasági válság”-nak t. ellenzéki képviselő és
képviselőjelölt urak. Ezek a helyett, hogy figyelmeztetnék az alföldi gazdákat arra,
hogy milyen észszerütlen gazdálkodást üznek, hát tisztán népszerüség hajhászatból
egyre vádolják a kormányt a magyar gabonaárak rohamos hanyatlásáért. […] Ha
tovább is igy gazdálkodnak, nem lesz az a kormány, mely megmenthesse őket a
válságtól.
Soproni Ujság, 1896. április 5.
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VAJJON ŐK IS ELMENNEK?
Remény és kétségek között várják az országok a megváltó szót, amely olyan
nehezen akar elhangzani, hogy a nagy felszabadulást, az ujjászületést jelentse. A
meggyötrött emberiség remegő lélekkel figyel Breszt-Litovszk felé, ahol
békevágyakkal vegyesen, tartózkodó, hideget árasztó szavak is hangzanak el, hogy
lehervasszák a még alig bimbózó békevirágot. Ma sorozzák nélunk a
tizenhétéveseket, az anyjuk szoknyája mellől viszik őket, a még ugyszolván
gondozásra szoruló kis legényeket. És ezek az anyák, akik megismerik a poklok
minden gyötrődését, amig véreikért aggódnak, sóvár reménységgel lesik a bresztlitovszki hireket s azoknak jó vagy rossz szándékából találgatják: vajjon ők is
elmennek-e? Rájuk kerül-e még a sor, éhes-e még a nagy Moloch, amely elemészti
a javát az emberiségnek. [...]
Soproni Napló 1918. január 12.

AKIKNEK A POLGÁRMESTER EGÉSZSÉGE ANNYIRA A SZIVÜKÖN
FEKSZIK
A derék Holzmann Gottlieb, Wurm Gottlieb és Grafl György beadványt intéztek
a város tanácsához, hogy az azonnal vizsgáltassa meg Töpler polgármester
állapotát, vajon képes-e tovább szolgálni a várost vagy sem? Meg is mondják, hogy
ők Schönberger Gusztávra, meg Pokorny Róbertre kivánják bizni a vizsgálatot, azért
kettőre, mert egyben valószinüleg nem biznak meg. A vizsgálatra meg azért van
szükségük a derék radikálisoknak, mert meg akarják akadályozni, hogy Töpler, ha
képviselőnek választják, ami most már bizonyosnak látszik, nyugdijat kaphasson a
várostól. Hogy Töplernek ehhez a nyugdijhoz joga van, hogy érte az illetéket tizenhat
éve fizeti, hogy olyan állásban levőt, mint a polgármester, ha egyszer menni akar,
nem lehet marasztalni, azt ezek a jó urak nem tudják. A tanács persze komolyan
foglalkozott ezzel a bonyodalmas közigazgatási kérdéssel és elutasitotta a kérelmet
azzal a megjegyzéssel, hogy a polgármester maga jogosult megvizsgáltatni a maga
egészségi állapotát, de a tanács nem kényszeritheti erre, mert semmi köze nincs
hozzá. Emlékszik-.e még Holzmann Gottlieb néhai Kurz polgármesterre? Az gyakran
leültette őt a közgyülésben. Már akkor is igyekezett Holzmann Gottlieb szerepelni, de
mindig ostobaságokat mondott. Ilyenkor a polgármester igy ripakodott rá a
közgyülésben: — Halts Maul, Gottlieb, das verstehst du net.27 A hang ugyan nem volt
éppen szalonképes, a törvény szellemével sem egyezett meg, de mindig megvolt az
eredménye, hogy Gottlieb bátyánk szépen elhallgatott. Azóta is sokszor szól hozzá
olyasmihez, amihez nem ért, de nincs aki olyan barátságosan figyelmeztesse őt, mint
néhai Kurz polgármester. Kár volt meghalnia, most is ezt mondta volna Holzmannak
és társainak.
Soproni Napló, 1918. május 25.
MEGTÖRTÉNT A POLGÁRMESTERVÁLASZTÁS
Már a kora reggeli órákban szokatlanul mozgalmas volt a városházán az élet:
szorgos kezek pálmaligetté, virágos kerttké varázsolták a lépcsőházat, a nagy
27

Fogd be a szád, Gottlieb, ehhez te nem értesz.
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tanácstermet, hogy külsőképpen is ünnepélyes szinbe öltöztessék a városházát arra
az alkalomra, amelyen a város vezető emberét a törvényhatóság megválasztja. a
tisztikar ünneplőbe öltözött s ugy intézte hivatalos teendőit az utolsó pillanatig: a
közgyülés megnyitásáig. A közgyülés a lehetőségig egyszerüen folyt le Ostffy Lajos
dr. főispán határozott kivánságára. [...] Ünnepivé a közgyülést az élénk érdeklődés
avatta, a mely megtöltötte a földszintet, a karzatot, a hol jó ismerősök, mosolygó
arcu asszonyok lestek a nagy pillanatokra. Pontban tizenegy órakor nyitotta meg
Gerencsér Nándor főjegyző az ülést. Ostffy Lajos főispánért küldöttség ment a
mellékterembe s mikor megjelent, az általános éljenzés lecsillapultával Gerencsér
Nándor dr. röviden üdvözölte s felkérte a főispánt az eskü letételére. [...] Következett
a kijelölő választmány összeállitása. [...] Alig pár perc mulva visszatért a bizottság dr.
Thurner Mihály egyhangu jelölésével, mire a közgyülés zajos és hosszantartó lelkes
éljenzéssel választotta meg dr. Thurner Mihály főszámvevőt Sopron sz. kir. város
polgármesterének. [...] A polgármester letette az esküt és elmondta gazdag tartalmu
beszédét: [...] Szeretném a békét meghonositani ebben a városban és ebben a
házban, hogy mire harcban álló véreink hazatérnek a várvavárt világbékével:
megmutathassuk, hogy mi itthonmaradottak sem kerestünk más célt, mint hazánk és
városunk sorsának biztositását. Szivet hoztam, szivet kérek... olyant, a melynek
nincs más vágya, minthogy ez a szép város fejlődjék, derék polgárja gyarapodjék,
megerősödjék és boldogul — éljen! [...]
Soproni Napló 1918. augusztus 2.
SOPRON TÜNTETÉSE A PROLETÁRDIKTATURA MELLETT
Sopron város proletársága tegnap délelőtt imponáló tüntetéssel mutatta meg azt
az erőt, amellyel a proletárdiktaturának minden körülmények között érvényt tud
szerezni. Sopron csendes utcáin még nem hömpölygött soha olyan tömeg, mint a
tegnapi ragyogó tavaszi délelőttön, melyen egy uj világ ébredésének szellői
lengedeztek. Tizenkétezer lelkes ember vett részt a felvonulásban. Amerre néztünk,
mindenütt vörös szin ragyogott a tavaszi napsütésben, a győzelemre induló
világforradalom nagyszerü szine. Sopron, ez az esemény nélkül való csendes város,
amelyben eddig csendes életüket élték csendes emberek, a tegnapi napon örökre
eljegyezte magát a proletariátus világforradalmával.
A felvonulás
A soproni szociálista párt szombaton plakátokkal népgyülésre hivta egybe
vasárnap délelőttre Sopron proletárságát. Reggel 9 órakor amikorra a gyülés kezdete
jelezve volt, Sopron minden munkahelyén beszünt a munka. A kávéházakat,
vendéglőket is bezárták. A munkások és a különféle üzemek alkalmazottjai
tömegesen gyülekeztek az Erzsébet kertbe, ahol különféle szakmák szerint rendezett
sorokba állitották fel őket. Minden ipari szakma szevezett munkásain kivül
megjelentek a szociálista tisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak, postások,
vasutasok, pénzügyőrök, rendőrök, azonkivül minden rétege a dolgozó világnak. A
szervezettség erejével az Erzsébet kertben összegyült emberáradatból rövid idő alatt
sikerült egységes, rendezett csapatokat alakitani, amelyek négyes sorokban
megindultak a Széchenyi palota felé.
A hatalmas menetet a zenekarok nyitották meg, amely után a direktórium és a
pártvezetőség ment. Ezután következett a tanulóifjuság hosszu sora, amit a katonai
főreáliskola piroskokárdás ifjusága követett. Ezután piros zászlókkal a helyőrség
vonult fel, gyalogság, huszárság és tüzérség, piros szalagokkal diszitett ágyukon.
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Jelzőtáblák mutatták a különféle szakmák csoportjait és a hatalmas emberáradatból
a vöröszászlók erdeje magaslott ki.
— Éljen a proletárdiktatura!
— Le a kapitalista társadalommal!
— Éljen a kommunizmus!
Ezekkel a kiáltásokkal vonult fel a tömeg a Széchenyi palota elé, amelynek
erkélyéről kihirdették a megválasztott direktóriumot.
A Széchenyi palota előtt
Lent a téren tizenkétezer ember kalaplengetve éljenezte a munkásságnak a
Széchenyi palota erkélyén megjelent képviselőit, akiknek nevében Horváth Ödön
magyarul, Mayer Rezső könyvelő pedig német nyelven felolvasta a direktórium
névsorát és megkérdezte a tömeget, hogy vajjon hajlandó-e a direktórium tagjait
megbizni azzal, hogy a soproni proletárság nevében tegyék meg intézkedéseiket. a
tömeg lelkes éljenzése kisérte ezt a felszólitást, amire a munkások küldöttsége
visszavonult az erkélyről, hogy utat engedjen a direktóriumnak.
A direktórium Berczeller, Fischl, Knapp, Faragó alezredes és Entzbruder
főhadnagy a tömeg zugó éljenzése közben lépett ki az erkélyre. Csak hosszu idő
multán szünt el a taps és az éljenzés orkánja.
A direktórium nevében elsőnek Knapp Gábor beszélt és ismertette ennek az
átalakulásnak történelmi fontosságát, amikor a hatalmat az eddig elnyomott dolgozó
proletárság vette át. A kapitalizmus — ugymond — azzal a háboruval, amelyet
kapzsiságból inditott meg, megásta az önmaga sirját. A kapitalista termelési rendszer
az országban lehetetlenné vált és csak a szociális termelési mód mentheti meg az
országot a végleges összeomlástól és ehez a munkához a proletariátus tökéletes
egyesülése szükséges.
Berczeller Adolf volt a következő szónok. Nagyhatásu beszédét azzal kezdte,
hogy ilyen szép tavasza a világnak nem volt, mint most, amikor a világ proletárjainak
teljes egyesülése megkezdődik. A kapitalizmus Magyarország néperejéből 700.000
embert gyilkolt le a négy és fél évi háboru alatt és ennek a sok százezer meggyilkolt
embernek hamvából most piros virágok fakaídtak. A proletariátus végre hatalomra
jutott és igyekezni fog megvalósitani a szociálista igazságokat. A magyar
proletariátusra most nagy feladatok várnak. Fegyverrel kell megtörnie a cseh, román
és szerb imperializmust, amely most az éhség gyürüjével akarja megfojtani a magyar
munkásságot és egyesülnie kell az internacionále szent eszméjében a cseh, román
és szerb proletariátussal. Ehhez kérem a proletárok segitségét. A munkanélküliek
lépjenek be azonnal a vörös hadseregbe, amelyet hatalmassá, fegyelmezetté kell
tenni, hogy a proletárok diktaturáját ugy a belső mint a külső ellenségekkel szemben
megvédjük.
Ezután még Thurner Mihály polgármester, Entzbruder főhadnagy és Faragó
alezredes tartottak rövid beszédeket a tömeghez, amely a Marseilles és a Hymnus
eléneklése után rendben szétoszlott.
Soproni Napló 1919. március 25.
A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS HALOTTJA
A történelmi emlékezetü decemberi népszavazás alkalmával ott szorongott az
Orsolyita-rend Széchenyi-téri sarokház rozzant csigalépcsőjén vagy negyvened
magával Zollner Dezsőné, Neufeld Paula soproni szatócsüzlet tulajdonosnő is
szavazásra várva. A nagy néptömeg nehéz sulya alatt a lépcső, mint ismeretes,
egyszer csak rémes robajjal leszakadt s a rajt állókkal Zollnerné is mélybe zuhant. A
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49 éves urinő a reá zuhanó lépcső kövektől oly sulyos külső és belső sérüléseket
szenvedett, hogy be kellett szállitani az Erzsébet-kórházba, ahol Király Jenő dr.
igazgatófőorvos nyomban megoperálta. A szerencsétlenség alkalmával megsérült 17
sebesült közül Zollnerné sérülése volt a legsulyosabb s bár gondos kezelésben volt
része, nem sikerült megmenteni az életnek. A szerencsétlen urinő tegnapelőtt éjjel az
Erzsébet-kórházban kinos szenvedés után elhunyt. Az elhunyt urinőben Neufeld
testvérek, ismert soproni marhanagykereskedők a nővérüket gyászolják. A
népszavazás áldozatának temetése ma délután 3 órakor lesz a soproni ortodox
zsidótemető halottasházából.
Sopronvármegye 1922. május 11.
VÁLASZTÁS UTÁN
Ne szóljunk most az országos választásokról, ne beszéljünk most Pallavicini,
Orosdy bárónő győzelméről, ne elmélkedjünk Prónay államtitkár és gróf Serényi
László izgalmas küzdelméről, ne háborogjunk Juhász Nagy Sándor 5000
választójának a választástól való elütésén, sem a nagyszámu hivatalos
egységespárti jelölt bukásán, vagy pótválasztásba jutásán, inkább a mi
palánkjainkon belül lefolyt választást vegyük most szemügyre. [...] A
legfigyelemreméltóbb jelensége a választásoknak az az elképesztően magas szám
volt, mely a soproni választásoknál a szavazóknak a választástól való tartózkodását
fejezi ki. Itt azután valóban érdemes megállni és a választási aritmetika segitségével
kihámozni, megfejteni azokat a kivánságokat, vágyakat, elgondolásokat, amelyeket a
3059 néma szavazó épp a némaságuk miatt nagyon is hangosan kifejezésre juttatott.
[...] A nyilt szavazásnak a nép politikai éretlenségével való indoklása az, amely
különösen Sopronban volt fő oka a választójogról való lemondásnak. [...] 1922-ben
titkos szavazás volt Sopronban (akkor még érett volt rá, éppugy mint 21-ben, a
népszavazás idején. Azóta furcsa biológiai tünet nemde: Sopron éretlenné vált.) A
titkos szavazás alkalmából a 11.117 választó közül leszavazott 10.504 vagyis 99,5
százalék, ugyszolván minden választó. 1926-ban már nyiltan szavaztunk, akkor
10.201 választó közül 8080-an választottak, vagyis 85,2 százalék. Vagyis mig a
titkos választás során száz ember közül leszavazott 99, addig a nyilt szavazásnál
csak 85. Egészen megdöbbentően hat azonban ez a visszaesés a mostani
választásoknál. 12.270 szavazó közül leszavazott 9215, nem szavazott 3059, vagyis
24,9 százalék. [...]
Parragi György
Sopronvármegye 1931. július 1. (Vezércikk.)
NYILATKOZNAK A FELKELŐK
Megkértek bennünket a következő nyilatkozat közlésére: Egan Imre dr. volt
főispán urnak a „Sopronvármegye” c. napilapban közzétett cikkei azt a látszatot
keltik, mintha Sopronban egy, a volt felkelőkből alakult fegyveres alakulat léteznék,
mely a népszavazási ünnepségek során országos vezetőségével ellentétbe került.
Szükségesnek tartjuk annak megállapitását, hogy Sopronban mindössze a volt
nyugat-magyarországi felkelőkből alakult asztaltársaság létezik, amely a
népszavazási ünnepségekre Obendorf Károly vezetése alatt öttagu bizottságot
küldött ki azon célból, hogy az asztaltársaságot az ünnepségeken képviselje. Egan
Imre dr. volt főispán ur cikkeivel szemben az asztaltársaság szükségesnek tartotta

162
ezen helyreigazitó nyilatkozat közzétételét, amellyel a vitát a maga részéről végleg
lezártnak tekinti. — A volt nyugatmagyarországi felkelők soproni asztaltársasága.
Soproni Hirlap 1932. január 8.
ELITÉLTÉK A SZOBAFESTŐMESTERT, AKI RABLÓNEVELÉSNEK
MINŐSITETTE A LEVENTÉZÉST
Adorján Adolf 42 éves soproni szobafestőmester felhatalmazásra hivatalból
üldözendő rágalmazás vétségével vádoltan került tegnap a törvényszék Pentelényi
tanácsa elé. Legutóbb ugyanis megjelent nála Szombat Ferenc rendőrfőtörzsőrmester, aki be akarta kisérni Adorjánnak a fiát, mert az nem jelent meg a
levente gyakorlaton. — Most munkában van a fiam, ne vigyék el — mondta neki a
vádlott.
A rendőr természetesen ragaszkodott a parancshoz és előállitotta a fiut. Ekkor
támadt rá Adorján: Maguk olyanok, mint a rablók — mondta a rendőrnek — nem
tudnak mást, csak elvinni a gyereket. Vegye tudomásul, hogy nem engedem elvinni a
fiamat akkor sem, ha a rendőrség rajvonalban jön ide érte.
A vádlott szobafestőmester a tegnapi főtárgyaláson azzal védekezett, hogy az
inkriminált kifejezéseket ő nem használta, csulpáncsak azt mondta, hogy „Ez nem
testnevelés, hanem rablónevelés.”
Azzal védekezett a szabómester, hogy ő csak ennyit mondott. Holott ez is elég.
Kihallgatták a vádlott leányát is, aki megerősitette aja vallomását.
A tanuként kihallgatott Szombat Ferenc rendőrfőtörzsőrmester megismételte a
vizsgálóbiró előtt és a rendőri jelentésében megtett vallomását, hogy tudniillik
Adorján Adolf szembeszállt vele és rágalmazta a levente intézményt.
A biróság bünösnek mondta ki a vádlottat hivatalból üldözendő rágalmazás
vétségében és ötven pengőre itélte, az enyhitő körülmények figyelembevételével
azonban, hogy elkeseredésében tette meg a kijelentéseket s nyolcgyerekes
családapa — az itélet végrehajtását felfüggesztette.
Soproni Hirlap 1933. május 3.
NYILTTÉR*
Nyilatkozat. Kijelentem, hogy mint jó katolikus iparos, vasárnap sem magam
nem dolgozom, sem családomnak, vagy alkalmazottaimnak nem engedem meg,
hogy dolgozzanak. Fiam levente-gyakorlatozás közben megsérült, fekvő beteg volt
és egy alkalommal ezért nem mehetett testnevelési oktatásra.
Adorján Adolf
festőmester
Soproni Hirlap 1933. május 4.
*E rovatban közöltekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal felelősséget
nem vállal.
SOPRONI FÁKAT PUSZTIT A HOROGKERESZT
Régebben az volt a divat, hogy tavasz idején a szerelmesek sziveket és
monogramokat véstek a fákba, melyek még nem sok kárt tettek a fák kérgében. A
romantikus divat megszünt, de legujabban igen modern formában éledt ujra, mióta
Németországban urrá lett a horogkeresztz a teuton jelvényforma pusztitja most a
soproni fákat azáltal, hogy éretlen emberek hatalmas horogkereszteket vágnak az
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erdei fák kérgébe és közben egész kéregdarabokat hasitanak le a fákból. Ezt a
vandalizmust a legnagyobb szigorusággal kell üldözni és a tettesek megérdemelnék,
hogy a megsebzett fákhoz kössék ki őket legalább egy fél napra. Kérjük a
kirándulókat, hogy figyeljék az erdőket és ha látják, hogy valaki bántja a fákat,
figyelmeztessék őket és szükség esetén a rendőrségnek adják át a fapusztitókat.
Soproni Hirlap 1933. május 10.
SOPRONBAN IS MEGALAKULT A NEMZETI SZOCIALISTA PÁRT
A legujabb politikai divat, a nemzeti szocialista mozgalom bevonult Sopronba is.
Már több izben informáltuk olvasóinkat arról, hogsy Meskó Zoltán és a nyugatmagyarországi alvezére Pálffy Fidél gróf mosonmegyei nagybirtokos több izben
Sopronban jártak, hogy pártjuk soproni megszervezését szorgalmazzák. Érintkezést
kerestek bizonyos jobboldali körökkel e célból, csakhogy itt bizonyos tartózkodással
fogadták őket.
Sopronban még azok a körök is, amelyek alapjában véve rokonszenveznek
Hitler módzsereivel, bizonyos aggodalommal figyelik a határmenti nemzeti szocialista
terjeszkedést, mivel az itt lakó németségben elsősorban a német imperializmus
gondolatát eleveniti fel és igy végeredményben a magyarság érdekeivel ellentétben
áll. Nagyon jól tudják az itteni jobboldali körök is, hogy a magyarság szempontjából
veszedelmes játékot űz az. aki az itteni nemzetiségi vidéken a pángermanizmus
eszmeköréből kiindult nemzeti szocializmust propagálja. Ebből az elgondolásból
származik azután az a tartózkodás, mellyel Meskóék Sopronban a legexponáltabb
jobboldali körökben is találkoztak. Mivel a tekintélyesebb közéleti férfiak közül igy
nem akadt senki, aki a horogkeresztes zászlót Sopronban a kezébe ragadta volna,
Meskóék az ifjúsághoz fordultak, amely nyugtalan lázában mindig szivesen inklinál
szélsőségekre. Itt eredményt is értek, amennyiben főleg főiskolások közül elég szép
számban jelentkeztek a nemzeti szocialista pártba való felvételre. Meg is alakitották a
párt soproni csoportját, megválasztották a vezetőséget is. Az elnöki állást nem
töltötték be, alelnök dr. Darányi Ignác bányamérnök jelölt, vezetőségi tagok: Burró
Béla és Wágner Sándor bányamérnök hallgatók. A párt meg is kezdte heti
értekezleteinek tartását. Szóval a horogkereszt a soproni várostorony alján is
feltünt...
Sopronvármegye 1933. május 31.
ELITÉLTE A SOPRONI RENDŐRSÉG A ZSIDÓ AGGOK HÁZA ELŐTT
HITLEREZŐ FIATALEMBEREKET
A mult hét egyik májusi éjszakáján mintegy 30-40 fiatalember emelkedett
hangulatban tartott a sörgyár felől a városba. Valami mulatság féléről jöttek. A
fiatalemberek befordultak a Képezde utcán és a zsidó aggok háza előtt háromszoros
„Heil Hitler!”-t kiáltottak. A nagy zajra, mely felverte a békés utca csendjét, előjöttek a
rendőrök, akik igazoltatni akarták az éjjeli csendháborítókat. Mire azonban a
rendőrök a helyszinre értek, a demonstrálók jó része szétrebbent, úgyhogy a
rendőrök csak öt fiatalembert tudtak igazoltatni. Az öt fiatalember ellen közcsend
elleni kihágás cimén inditott eljárást a rendőrség, mely most fejenként 1 P-re itélte a
Heilhitlerező fiatalembereket. Sopronvármegye 1933. május 31.
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NEM KAPTAK ENGEDÉLYT GYÜLÉSEK TARTÁSÁRA A SOPRONI
HOROGKERESZTESEK
A rendőrség szigoru állásfoglalása
Legutóbb meglehetős feltünést keltett, amikor — hetekkel ezelőtt — egy
rendőrségi razzia során — a detektivek az Uj-utcai Kispipa vendéglő belső
helyiségében horogkeresztes gyülekezeten ütöttek rajt, a megjelentek nagyrészét
sikerült igazoltatni még ott, a helyszinen. A többieket pedig bekisérték a
rendőrkapitányságra, ahol tiltott gyülekezés miatt mindjárt meg is indult ellenük az
eljárás. A kihágási biró egy-két napra itélte őket, amelyet a legtöbben azonnal ki is
töltötték.
A rendőrségre került a vezetőjük, Darányi dr. is, akit azonban később
elbocsátottak, az eljárás azonban megindult ellene is.
Darányi dr., a soproni horogkeresztesek vezetője akkoriban közölte, hogy ők
semmiféle közösséget a németországi hitlerizmussal nem tartanak s egyáltalán
„nincsenek germán szellemtől áthatva”. Sőt még csak német anyanyelvü tag sincs a
soproni „szervezet”-ben. Ez a szervezet — szerinte — kétszázötven-háromszáz tagot
számlál.
Hogy a számlálást ki végezte, az egyelőre — titok.
Közölte a horogkeresztes vezető azt is, hogy a Kispipában megtartott
gyülésezések, amely[ek]et a rendőrség politikai gyüléseknek vett, egyáltalán nem
voltak megrendezett politikai összejövetelek, csupán asztaltársasági viták, ahol az
elvbarátok egy-egy spriccer mellett tartottak megbeszéléseket.
A megbeszélésnek azonban mindig volt egy előadója, s az elhangzottakhoz
hozzászóltak a többiek. Mikor a rendőrség igy szétszórta a gyülésezőket, Darányiék
kijelentették, hogy most már azzal fordulnak a rendőrkapitánysághoz, hogy
engedélyezett gyüléseket tarthassanak bizonyos helyen, ahol előadásokat
rendeznének...
Ennek a kérelemnek a sorsa előre látható volt, amint azt a rendőrségre beadták,
viszont a soproni horogkeresztesek komolyan vették, rajtuk kivül aztán más nem is
csodálkozott most a rendőrség szigoruan elutasitó magatartásán ebben az ügyben.
Illetékes helyről nyert felvilágositás szerint mindentől eltekintve már csak azért
sem kaphatnak gyülések tartására engedélyt, mert nem alapszabályszerü s
alapszabályokkal biró egyesületről van szó. [...]
Soproni Hirlap 1933. július 13.
DR. SEBESTYÉN JÓZSEF: VASÁRNAPRÓL VASÁRNAPRA
[...] Hatalmas debacle volt, amit Németország a zsidóság kisebbségi
kérdésében Genfben elszenvedett. A nagyhatalmak állásfoglalásában természetesen nem a filoszemitizmus szuperlativuszát, csak azt jelenti, hogy a Hitlerék
elleni diplomáciai háborúnak ezt a stratégiai pontját is maradéktalanul felhasználni
igyekeztek. Ez a taktika volt talán, amely a londoni zsidó sheriffek választásában s az
ez alkalommal az európai nyilvánosságnak szánt, a zsidóságot magasztaló
nyilatkozatokban megnyilvánult. Pillanatnyilag a Németországból menekülő zsidóság
valóban rászorul a Népszövetség erkölcsi támogatására, a kilátásba helyezett anyagi
segitségre, ugylátszik, magának a genfi világparlamentnek is sürgős szüksége van
azonban. De azért nem szabad elfelejtenünk, hogy az erkölcsi támogatásnak a
másik oldalon a német politikával szemben kifejezett rosszalló értékitélet felel meg s
hogy a magyar kiküldöttnek a német delegáció állásfoglalását szolgamód megbólintó
magatartása velünk szemben is kedvezőtlen légkört teremt. Igy függ a
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Németországból menekülő zsidóság kisebbségi ügye össze a Népszövetség magyar
politikájával. [...]
Sopronvármegye 1933. október 15.
HÁBORÚSPÁRTIAK ÉS BÉKEPÁRTIAK A SOPRONI MATURANDUSOK
KÖZÖTT
Sokan készülnek a tisztviselői, kevesen a közgazdasági pályákra
[Egy megkérdezett licista, Nikolics Miklós28.] Arra a kérdésre, hogy a politika
érdekli-e az osztályt, azt mondja: — Az általános vélemény: békés revizió. Tanáraink
is ezt plántálták belénk. Aztán persze vannak háborúspártiak is — teszi hozzá
anélkül, hogy a saját véleményét elárulná. A papája gyógyszerész. Az ő állása is
biztositva van. [...]
Horváth
László
Soproni Hirlap 1936. június 16.
GONOSZ NYELVEK IV.
[...] A soproni jótékonyság egyik legnépszerűbb és legönzetlenebb angyala
kétségen kívül Walthier Eliz. Nemrégen került csak ide, de a nevét máris mindenki
ismeri. Az emberberbaráti tevékenysége mellett még egy híressége van: csupaszív
és tehetséges versei, melyeket élvezettel olvasunk az újságok hasábjain. — Különös
ez a kétféle elfoglaltság — mondjuk a Karitász egyik tisztviselőjének — a
jótékonyság és a költészet... — Nem is olyan csodálatos, — hangzik a válasz, —
mert amit Eliz nővér anyagiakban ad a szegényeknek, azt a Jóisten lelkikincsekben
kamatostul visszaadta neki... [...] (Komor)
Soproni Hirlap 1936. augusztus 23.
FÖLDHÖZ VÁGTA A NÉPKONYHÁBAN AZ EDÉNYEKET.
Szanyi Sándor 30 éves, Rozália út 2. sz. alatti lakos, alkalmi munkás az egyik
este bement a népkonyhára vacsorázni. vacsora közben politikai vitába keveredett
asztaltársaival és olyan méregbe jött a vita során, hogy mérgében az edényeket
felkapta az asztalról és földhöz verte. Serény István dr. rendőri kihágási biró 10 P
pénzbüntetésre, behajthatatlanság esetén 5 napi elzárásra itélte.
Sopronvármegye 1937. április 14.
A KATOLIKUS DOLGOZÓ LEÁNYOK EGYESÜLETE
FELKÉRTE A RABBIT, ENGEDJE MEG, HOGY
A ZSIDÓ ISKOLA ÉS TEMPLOM FALÁRÓL
LETISZTITHASSA A KÁTRÁNYFOLTOKAT
Walthier Eliz nővér, a soproni kat. Dolgozó Leányok csoportjának vezetője
tegnap a következő levelet intézte dr. Pollák Miksa neológ főrabbihoz:
Nagyságos Főrabbi Ur! A Katolikus Dolgozó Leányok Egyesületének nevében
arra kérem, engedje meg, hogy a Templom-utcai zsidó iskolaépület és zsidótemplom
kapubejáratát, amelyet önmagukról megfeledkezett egyének sárral megdobáltak,
egyesületünk rendbehozathassa. Megajándékozottak leszünk Nagyságos Főrabbi Ur
erre vonatkozó engedélyével, melynek értelmében keresztény katolikus szellemünket
28

Helyesen: Károly.
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szolgálhatjuk, amelytől távol kell állnia az ilyen fájó és pirulásra késztető
cselekedeteknek. Sopron, 1938. október 10-én.
Mély tisztelettel: Walthier Eliz nővér
a Soproni Kat. Dolgozó Leányok Csoportjának vezetője
Sopronvármegye 1938. október 11.
HUSZONÖT ÉVVEL EZELŐTT INDULT EL BORZALMAS UTJÁN A
VILÁGHÁBORU
Július 25-én volt 25 éve annak, hogy a császári és királyi kormány Szerbiához
intézett ultimátumára választ várt a szerb kormánytól. Az ultimátumot július 23-án,
csütörtökön délután 6 órakor adta át báró Giesl Vladimir, az osztrák—magyar
monarchia belgrádi nagykövete a szerb külügyminisztériumban. Tulajdonképen nem
ultimátum volt a cime, hanem „Befristete Note” (Határidős jegyzék). Gróf Tisza István
nem engedte az „Ultimátum” cimadást. A határidős jegyzékre a szerb kormánynak
legkésőbb július 25-én, szombaton este 6 óráig kellett választ adnia.
A szerb kormány majdnem valamennyi súlyos követelést elfogadta. Csak két
enyhitést kértek. Ahelyett, hogy a szerb királyi kormány „elitéli” az Ausztria—
Magyarország ellen irányitott propagandát, azt kivánták, hogy „elitél minden olyan
propagandát, amely Ausztria—Magyarország ellen irányulna.” A
ba a maondatba pdig, amely arróül szól, hogy a szerb kormány sajnálja, hogy
szerb hivatalnokok és tisztek is résztvettek stb. azt akarták beszurni, hogy „az
osztrák—magyar kormány szerint” „résztvettek volna”.
A monarchia azonban — II. Vilmos császár intencióinak megfelelően, hogy „egy
ultimátumról nem lehet tárgyalni, azt elfogadják, vagy nem”, — nem is tárgyalt a
szerb válaszjegyzék módositásáról.
Giesl követ, amikor értesült, hogy Szerbia nem föltétel nélkül fogadja el az
ultimátumot — utasitásként — azonnal elutazott Belgrádból. Alig hagyta el Szerbiát,
Bécsben és Budapesten távirat adta tudtul a következő rendelkezést: „Őfelsége
elrendelte a részleges mozgósitást és a népfelkelés részleges behivását. Az erre
vonatkozó részletes rendelkezéseket a mozgósitás által érintett katonai kerületekben
falragaszok utján tudomására hozni.”
Ez történt ezelőtt 25 esztendővel, július 25-én. Valóságos puskaporossá vált a
levegő és százezrek vére áztatta az országok földjét, azután négy hosszú, borzalmas
esztendőn át.
Új Sopronvármegye 1941. július 27.
KÁLLAY MIKLÓS ÉS NAGY VILMOS BESZÁMOLTAK A FRONT
HELYZETÉRŐL A MÉP ÉRTEKEZLETÉN.
A Magyar Országos Tudósitó jelenti: A Magyar Élet Pártja a párt Akadémia utcai
helyiségében szokásos heti klubnapját tartotta. A klubnapon megjelent Kállay Miklós
miniszterelnök és a kormánynak csaknem valamennyi tagja. Kállay Miklós az
összegyűlt képviselőket és felsőházi tagokat tájékoztatta a helyzetről. A magyar
csapatok sulyos támadást kaptak, a támadással szemben — a magyar harci
erényeknek megfelelően a legnagyszerűbb ellenállást tanusitották. Megnyugtatta a
párt tagjait, hogy ha a veszteségek a multhoz képest nagyobbak is, de távol állnak
azoktól a számoktól, amelyeket az ellenséges hiradások közölnek. Veszteségeinkről
teljesen pontos képet még nem lehet kapni, mert csapataink mozgó harcokban
vannak. Csapataink túlnyomó része ki tudott térni az ellenséges támadások elől.
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Lényeges magyar haderő bekeritve nincsen és azt lehet mondani, hogy szabad
mozgásuk — a védekező harcok keretében is — mindenütt megvan. […] A
miniszterelnök köszönetét fejezte ki Nagy Vilmos honvédelmi miniszternek, hogy
küldetését teljes sikerrel fejezte be s hogy azokban a technikai kérdésekben,
amelyekkel Göring birodalmi tábornagyhoz fordult, a legteljesebb és legkielégitőbb
választ hozta. Különösen jólesően regisztrálta, hogy a honvédelmi minisztert Göring
birodalmi tábornagy olyan kitüntető rokonszenvvel és barátsággal fogadta. […]
Soproni Hirlap 1943. január 23.
IGY KÖSZÖNTÖTT RÁNK A HIVATALOS TAVASZ 1944. MÁRCIUSÁBAN
Vártuk tele vágyakozással a megváltó tavasz közeledését, hivatalos
beköszöntését. Vártuk, hogy megtöri felettünk a megkésett tél uralmát, enyhe
fuvallatával eloszlatja a piszkosfehér hómaradványokat és kiszabadit bennünket a
hideg-börtönből. A tél közepén kába remények keltek bennünk életre, januárban,
február elején azt hittük: idén nem is lesz komoly tél, kevesebb tüzelő kell a rendkivüli
idők szűkében.
Ebben is csalódtunk, mint a mi nagy tavaszvárásunkban. Biztatgattuk magunkat
a régi közmondással, hogy Sándor, József, Benedek stb. Nem hozták zsákkal a
meleget. A tavasz hivatalos első napján a külső hideg átláthatatlan homályt vont az
ablakunkra, kint csipős szél csapott szemközt bennünket s mi kabátba húzott nyakkal
némán, de vádlóan néztünk körül ennek a furcsa tavasznak a ridegségében.
Két hónappal ezelőtt a rügyek feslésnek akartak indulni, virágok kezdtek
kibontakozni, a tavasz előhirnökei. Most, mintha meghalt volna az élet: nincsen
tavasz érkezése, elhalt a madárdal, elnémult a gondtalan gyermekkacaj, kialudtak a
szemekben a tavaszváró tüzek. Csak az újságok hasábjain bukkantunk itt-ott
utalásokra, meg a rádió műsorában ilyen cimek alatt: rügyecske tavaszt csinál, a
tavasz érkezése, tavaszforduló...
Pedig még előttünk a város utcát diszitő március tizenötödiki zászlóerdő, aztán
Kossuth halála ötvenedik évfordulójának elfakitott ünnepségei, még ott diszelegnek a
kabátok gomblyukában a piros-fehér-zöld szinű nemzeti szalagok, a magyar
ünnepségek kedves, élő maradványai, csak a hangulatunkat nyomja, fekszi meg a
kérlelhetetlen időjárás makacssága, a nyakunkon ülő tél hidege.
Jusson azonban eszünkbe, hogy a természetet nem lehet mesterségesen,
erőszakkal megváltoztatni. Jusson eszünkbe, hogy a zord hideget mindig, mióta a
világ fennáll, tavasz követi, a virágfakadás, gondoljunk arra, hogy imádságos lélekkel
várjuk a husvéti feltámadást, amikor elgördül a nagy kő a sir fölül és a
megpróbáltatások csak megedzik a hivő lelkeket, erőt öntenek a csüggedőkbe.
Nem lehet az, hogy a hideg tél elhomályositsa a tavaszt, nem lehet az, hogy ne
fakadjon életet termő rügy a fákon, ne nyiljon virág a réteken, ne kacagjon a napfény,
ne daloljon a madár, ne zöldeljen a vetés a határban. Az Ur
ezerkilencszáznegyvennegyedik esztendejének tavasza fagyos lehelettel köszöntött
reánk. Nem igy vártuk, hanem felszabadulást áhitó lélekkel a megkésett tél után. De
el fog jönni az igazi, a meleget hozó tavasz is, elmúlik fejünk fölül a tél, ha a naptári
időpontban meg is késett ez az érkezés.
—ő—
Soproni Hirlap 1944. március 22.
BIZONYOS „ÉGI JELEK” MAGYARÁZATA
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Mindenki látta, egész Sopron figyelte az égi tüneményt, s sokaknak eszébe
jutott a szentirás szavai a végitéletről: „Akkor mondá nekik (Jézus): Nemzet nemzet
ellen támad és ország ország ellen, és nagy földindulások lesznek helyenként,
dögvészek, éhségek rettentő tünemények és nagy égi jelek.”
Égi tüneményt láttunk a júl. 26. légitámadással kapcsolatban, melyet még
ember fia nem észlelt. Soprontól nyugatra és északra zuhogtak a bombák. Az
égboltra de. e. 10—12 óra közt kirajzolódtak a légi csata fehér csdikos vonalai,
amelyek telerajzolták a felettünk levő, helyenként fátyolfelhős eget, úgy mintha a
gyermek palavesszője húzott volna szeszélyes egyenes és görbe vonalakat a kék
palatáblára. S akiak figyelték a gépmadarak újabb és újabb rajzvonását, csodálkozva
láttak egy új eddig nem látott égi tüneményt. — Először az északnyugati láthatárról
elindulva, fénylő egyenes vonalak haladtak harántul fekve a napsugárra, hol sűrű
egymásutánban sokan, hol párosulva. Olyan volt a jelenség, mint mikor a tó sima
tükrébe a part közelében követ dobnak és a hullámcsikok behaladnak a tó közepe
felé, mindinkább egyenes vonallá nyulva ki. — Az égi hullámcsikok fénylettek, mint a
légo. fényszórók fénye a fehér felhőkön és e hosszú fényvonalak alulról mint partról
kiindulva fel-fel haladtak a delelni készülő nap felé.
Többen azt hitték, a németek 20—30 km-es acél huzalokat húznfak az
ellenséges gépek elé, mások sarki fénynek magyarázták, mágneses zavaroknak,
amikor nyugatról, majd csaknem észak felől is jöttek a csikok, s felettünk
kereszteződtek.
Megfigyeltük, hogy a jelenség a robbanásokkal függ össze. Minden robbanás
igen mély rezgésü hanghullámot indit el. Hogy ez mily erős mutatja az ablak és ajtó
rezgés, pedig 80—120 km-re tőlünk indulnak el a hanghullámok. — Az égen 6—10
km-nyi magasságban folyik a légicsata, s a gépekből rajzolt csikok bodor felhővé
foszlanak szét a darabmár ott úszó fátyol felhő között. Ez mind jégfelhő, vagyis
jégkristályokból álló felhővé alakul.
Ezekbe ütközik fel a hanghullám, amely teljesen olyan, mint a tó tükrén vonuló
hullám-hegy és hullám-völgy. A tó tükre törést szenved és ezzel a reá eső fény is
megtörik, csillogóvá lesz. Ugyanez történt a jégkristáylokból álló felhők tükrén is,
csillogó hullámcsikok –vonalak támadtak.
Hogy hamarabb hallottuk a robbanásokat, mint láttuk a csikok vonulását ez is a
hanghullám mellett szól. 25 fokos melegben gyorsabban, minus 10—20 fokos
hidegben lassabban halad a hullám. Ez fizikai tétel.
Fizikusok ilyen nagy méretű kisérletet nem rendezhetnek, se pénzük, se módjuk
nincs. A háború azonban ezt is — igaz, hogy nem kisérletnek — megteremtette. Itt
Sopronban az égbolt alakulása, a bomba robbanás távolsága, a nap állása, mint
fizikai tényezők , oly módon játszottak közre, hogy e soha nem látott tünemény
előállhatott.
Csodálkozó szemmel kutattuk az eget, s közben az ég nemcsak háborút,
hanem a jövendő béke symbolumát is megmutatta, a ritkán látható jégfelhő
szivárvány ragyogását.
Dr. H. E.
Soproni Hirlap 1944. augusztus 1.
MŰEGYETEMI IFJÚSÁGUNK FELHIVÁSA
A VÁROS HAZAFIAS ÉRZÉSŰ KÖZÖNSÉGÉHEZ
[...] Megkezdődnek és már meg is kezdődtek a beiratkozások az egyes
iskolákban. A tanulni vágyó ifjúság újra megindult Sopron felé. A selmeci bölcsőjéből
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kiüldözött több mint két évszázados Főiskolának, illetve Műegyetemnek kapui
kitárulnak [...] Kevesen vannak nagyon azok, akik a szülői ház meleg fészkéből
jönnek. A Haza érdeke ugy kivánta, hogy a mai mérnök-generációnak ne nyugodt
pihenésben legyen része az egész évi komoly munka után, hanem honvédelmi
munka szolgálatot teljesitsen. Műegyetemistáink egytől-egyig honvédelmi
munkaszolgálatot teljesitettek bányáknál, kohóüzemeknél és erdőgazdaságoknál. [...]
Ha zúgtak és zúgnak is Sopron felett az ellenséges gépek, Sopront eddig elkerülték,
s reméljük, hogy el is fogja kerülni a háború vérzivatara. [...] Önzés, kapzsiság,
részvétlenség és bizalmatlanság tölti el egyeseket, amikor havi 60 pengőért puszta,
üres és kályha nélküli szobát kinálnak a fiúknak. Hol vegyen a szegénypénzű
főiskolás bútort, mikor kenyérre is alig telik? [...] Szivetekhez szólunk Sopron
magyarsága, hogy adjatok házaitokban helyet, hol fölösleges szobáitokban, a
dolgozni vágyó magyar ifjúság második otthonát megtalálhassa.
Kassai Ferenc okl. bányamérnök h.
az Ifj. Kör elnöke
Soproni Hirlap 1944. szeptember 3.
A LEGKISEBB MAGYAROK IRJÁK…
Szilsárkányból egy kis karácsonyi versikét küldtek be hozztánk, melyet Nagy
Aliz IV. osztályos elemi iskolai tanuló irt. A versikét az alábbiakban közöljük:
KARÁCSONYI ANGYAL
Karácsonyi angyal
Leszállott a földre,
Békességet hozott
Valamennyi népre.
Békesség a földről
De eltűnt azóta,
Karácsonyi angyal
Hozd el nekünk újra!
Soproni Hirlap 1943. január 9.

KERETES HIRDETÉS

LÖVÉR SZÁLLÓ
vendégeinek minden modern kényelmet nyujt. Napozó terrasz tusokkal, uszoda
tízpercnyire, tenniszpályák. Szép, világos szobák, teljesen modern berendezéssel.
Naponta zene. — Kitünő konyha. — Zamatos fajborok. — Amerikai bár.
Bérlő: Horváth Imre.
Soproni Hirlap 1934. augusztus 5.
NÉHÁNY SZÓ A DEÁK-TÉRI DEÁK SZOBORRÓL
Kaptuk az alábbi sorokat, melyeket egyelőre minden megjegyzés nélkül
közlünk:
Kevés alkotás van, amelyet a hozzá nem értők annyi kritikával, sőt nem egyszer
a jóizlés szélső határát erősen suroló megállapitásokkal, kegyeletsértő ócsárlásokkal
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illetnek, mint Deák Ferencnek a Deák-tér és Erzsébet-utca sarkán levő házon
elhelyezett szobrát.
Ezt a megnemértést egyrészt a szobornak nálunk szokatlan elhelyezése,
másrészt az magyarázza, illetve mentheti, hogy a szobor történetét igen kevesen
ismerik.
A szokatlan elhelyezés az elgondolásból, a szobor keletkezésének történetéből
önként érthetővé válik. A szobrot a tekintélyes soproni ácsmester és épitési
vállalkozó: Ullein Antal saját költségén emelte. Ullein Antal, akiről Sopron város
elismerésképen — azért, mert az akkor még hepe-hupás, vadvizes Erzsébet
utcában, minden gunyolódás ellenére megkezdett épitkezéseivel, a mai deáktéri
negyed kiépülésének, fejlődésének meginditója, — az akkori Sopron egyik legszebb
utcáját, az Erzsébet utcát el akarták nevezni, gyakorlati érzéke és puritánsága mellett
(az utca elnevezést nem fogadta el) nagy idealista is volt. — Rajongója volt Deák
Ferencnek, akiben szeretett hazájának megmentőjét látta. Hogy emlékének
méltóképpen áldozzon, ezért, noha egyáltalában nem volt dusgazdag, szobrot emelt
tiszteletére, amelyet legszebb házán helyezett el. Minthogy pedig Deák emlékének,
elgondolása szerint, csak nagy szobor felelt meg, azt természetesen csak a ház
legfelső emeletén helyezhette el, annál is inkább, mert tulajdonképpen az egész
házzal akart Deák emlékének áldozni. — Sok éven át az épületet tényleg
deákháznak nevezték. — A szobor megalkotásával Lapicz soproni szobrászt bizta
meg, aki komoly szakvélemények szerint, igen jól oldotta meg feladatát. — Lapicz,
aki Hild kőfaragómesternek is dolgozott, istenáldotta tehetség volt, akinek
ügyességét a kath. temetőben levő Storno-kereszt szobrászmunkái, Szt. Mihály
templom faszobrai is dicsérik. — Természetes, hogy tudásának teljes kifejtésével
látott a nagy mü megalkotásához.
Ha tehát a kérdéses szobor világviszonylatban talán nem is remekmü, de
mindenesetre a polgári áldozatkészség egy szép tanujele és a soproni ügyesség
figyelemre méltó teljesitménye.
— lv —
Soproni Hirlap 1934. január 20.
KOPOTT A HŰSÉGZÁSZLÓ RUDJA.
Kaptuk az alábbi sorokat: A Hűségzászló rudjátátfesthetné a város. E szép
emlékmű gondozást igényel, melyre nemcsak mi vagyunk büszkék, de az idegenek
is megszemlélik, mint az országzászlók egyik legszebbikét. Ne hanyagoljuk el.
Aláirás.
Soproni Hirlap 1934. április 14.
A MUCK-KILÁTÓ ÉPITÉSÉNEK 30-IK ÉVFORDULÓJÁN HELYEZIK EL
A MENEDÉKHÁZ ALAPKÖVÉT
A Dunántuli Turista Egyesület választmánya péntek este rendkivüli értekezletet
tartott a Muck-kilátónál való menedékház épitése ügyében. A város által nyujtandó
kölcsönt és anyagsegélyt a belügyminisztérium ugyanis jóváhagyta és igy minden
akadály elhárult az épités utjából.
A választmányi ülés ugy határozott, hogy a tervezést ,és a költségvetést a
leggyorsabb ütemben elkészitteti és a munkákat a jövő héten ki is irják. Miután a
Muck-kilátó épitésének szeptember 27-én van a 30. évfordulója a DTE vezetősége
elhatározta, hogy ez alkalomból a helyszinen ünnepséget rendez és az uj
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menedékház alapkövét is ekkor helyezik el. A szép multat a jövő épitésével ünnepli
meg a DTE.
Soproni Hirlap 1936. szeptember 6.
CSATKAI ENDRE DR. ELŐADÁSA: A RAJZOLT KÉPMÁSTÓL A FÉNYKÉPIG
Liszt Ferenc 410 arcképe
Hires emberek életpályájának állandó kisérője az arckép, amely hol mint méltó
tiszteletadás, hol mint kivánatos reklám, mindenüvé elkiséri a kiváltságos egyéneket,
ahová lábukat beteszik.
Liszt Ferencünk tündöklő hóditó utján jóformán az egész európai kontinens
nevesebb városaiban jelent meg, sőt Bécsben, Párizsban, Rómában, Weimarban és
Budapesten fölváltva hosszabb stációkat is tartott. Mindenütt a tömeg bámulata, s a
zenebarátok rajongása övezte a világhirü zongoratitánt; nem csoda tehát, hogy a róla
készült rajzok, kőnyomatos és festett képmások és fényképek ezrei, tán százezrei
forogtak közkézen a hirlapok s leleményes műkereskedők révén.
Csatkai Endre dr., a hangyaszorgalmi és kitünő szemü mütörténész 410-féle
Liszt-képmást kutatott fel, amelyek mesterünket gyermekkorától a haláláig a
legkülönfélébb alkalmakból ábrázolják. Láthattuk — a soproni fotoklub hétfő esti
előadásán bemutatott vetitett képeken — a csodagyermeket, a serdülő ifjut, a hóditó
vagy ábrándos mestert, a diszkardos magyart, az elegáns megjelenésü abbét, s az
öregedő, hosszuhaju, ráncos és bibircsókos képü ősz mestert, sőt néhány
mulatságos vagy gunyolódó karikaturát is ( — ezt a megtiszteltetést egyik közéleti
nagyság sem kerülheti ki — ); s mind eme képek nemcsak Liszt Ferencünk világhirét
hirdették, hanem sokszor, szinte tüntetőleg magyar származását is, amit a mester
mindig vallott és mutatott. (A diszmagyart mindig kedvelte és sokszor külföldön is
viselte.)
Csatkai dr. elüljáróban azonban más tanulságos dolgokról is beszélt. Elmondta
és számos vetitett képen be is mutatta, miként fejlődött az arcképmásolás müvészete
egy egész évszázadon át a grafikától a festészeten át a fényképezésig.
Megmagyarázta az egyes időszakok és mesterek képábrázoló stilusát, egyéni
fölfogását, sajátos beállitását és kivitelét nemcsak Liszt-képmásokon, (rajzokon,
szobrokon és fényképeken), hanem egyéb figurális képeken is. És beleszőtte
előadásába a meglepően müvészi és kedves soproni vonatkozásokat: a három
kitünő fényképészünket, Wágner János Keresztélyt, a mintaszerüen dolgozó
Tiefbrunner Sándort és Rupprecht Mihályt, a Sopron múzeumában és közterein
látható Liszt-emlékekkel együtt.
Teljes óráig tartott az érdekfeszitő és tanulságos előadás, az egyesület uj
vetitőgépe is jól bevált, ugy hogy a szépszámu és hálás közönség szivesen tovább is
hallgatta volna Csatkai dr. fejtegetéseit. A hallgatóság elismerő tapsaihoz Martiny dr.
elnök füzött még szép köszönő szavakat.
A soproni amatőrfényképezők csoportja az ilyen kitünő előadásokkal nemcsak a
közönség érdekeit szolgálja, hanem a maga jóhirét is gyarapitja. K. S.
Soproni Hirlap 1937. március 4.
TÜNDÉRSZÉP ÉJSZAKA A RÁKOSI KŐFEJTŐNÉL
Nagy sikere volt a szabadtéri operaelőadásnak
Hát mégis megvolt! Sőt fényesen sikerült!
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Már a kora esti órákban seregesen iparkodtak az emberek a Tómalom s a
fertőrákosi alvilági csoda felé. Ki gyalogszerrel, ki kerékpáron vagy motoron, kocsin,
takszin, vagy autón. A zsufolt omnibuszok alig győzték szállitani a türelmetlen
tömegeket.
Aztán elhelyezkedtek a nézők a rákosi kőfejtő előterében, a különböző
magasságokban kinálkozó sziklaterraszokon. Százak, meg százak jutottak ide is,
oda is és fönt a peremen sürü emberkoszoru feketéllett köröskörül s az eléje táruló
csodás sziklapanorámát nézte. Lent a mélységben pedig már ott nyüzsgött a
zenekar, mögötte gigantikus oszlopokkal határolt klőszinpadon a mantuai kurta
kocsma, ahol Rigoletto fölbérli Sparafucilét, hogy ölje meg a lánya elcsábitóját. a
feketén tátongó barlangnyilások egyikének sötétlő sarkában a Trubadurbeli kolostor
fehér keresztje, ahol a jámbor apácák a hires „Miserere”-t éneklik. A földalatti
óriásméretü mélységekben pedig már gyülekezik a hatalmas kórus. Azucsena tarka
cigánykaravánja, s egyéb statiszták kétszázfőnyi festői öltözetü serege, a
magánszereplők, a rendezőség, a fáklyavivők, kellékesek, tüzoltók.
(Az emeletnyi magas barlangtermek mindjárt természetadta öltözőknek, diszletés kelléktárnak is szolgáltak.)
Aztán lassacskán leszáll az esthomály, a már kissé türelmetlenül kiváncsiskodó
tömeg fölött kigyulnak a sötétlő mennyei kárpit mécsesei, lent a mélységben felfelvillannak a zenekar lámpái, a fekete sziklaüregekben vörösen lobogó fáklyák
imbolyognak ide s tova s egyszer csak magasba lendül Rubányi karnagy vezénylő
pálcája.
A bevezető zene Erkel „Hunyadi”-uvertürje volt. A lassan zsongó, majd
erőteljesen a magasságokba törő hanghullámokat nagyszerü akusztika viszi széjjel a
csodás amfiteátrumban, a közönség elcsendesedve figyel és szinte borzongva lesi a
fehérkőoszlop előtt gyászos feketében karjait tördelő Szilágyi Erzsébetet, amint a
zene élőképszerü illusztrációjaként minden dobpergésre halálra rémülten fölriad s az
ég segitségét kéri fiáért szorongó aggodalmában.
Aztán kigyult a mantuai csapszék füstös lámpása; Mantua hercege szállást kér
és a csaplároslánnyal enyelegve lágyan ivelő szép tenorhangon elénekli hires dalát
az ingatag asszonyról. A szerencsétlen Rigoletto pedig leszerződteti a banditát
orgyilkosnak.
Az összes szereplők, átérezve a helyzeti adottságok döntő fontosságát is,
legjobb tudásukkal énekelték és játszották meg szerepüket.
Némethy Anna kellemesen tömör hangzásu altja és tiszta szövegmondása már
az első kantilénával megfogta a közönséget. Balogh Mária magasan szárnyaló
szopránja könnyedén győzedelmeskedett az együttesekben is. Laczó István lágyan
csengő, kulturált tenorja már a hires kanzonettában nemes iveléssel szállt a
legfelsőbb regiszterekbe; Horn József (városunk szülöttje) érces basszusával, Kóh
Ferenc pedig ugy szép baritonjával, mint megkapó drámai játékával nyerte meg az
általános tetszést. A hires énekkvartett is élénk tapsot váltott ki. (A taps, az
egymástól távol levő nézőcsoportokból jőve, szétszóródottnak hangzott, de azért
falak között egyesülve bizonyára viharosnak tetszett volna.)
Majd kis szünet mulva, mint a felturt hangyaboly, lent a szinen nyüzsögni
kezdett a cigánytábor, kigyult a máglya, föllobbantak a füstölő fáklyák, a Trubadur
váromladékának illuzióját szinte tökéletesen megjelenitették a kőfejtő égnek meredő
oszlopai és szerte heverő sziklatömbjei. S felharsant Verdi diadalmas zenéje, pengett
a pöröly (no, egy kicsit hamisan), zengett a cigány-kórus, Azucena drámai lendülettel
énekelte el perzselő áriáját és Manrico szintugy szenvedélyes dalait. Ebben a
jelenetben a kitünő budapesti vendégek mellett a soproni operaegyesület kórusa is
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kitett magáért s az elragadtatott közönség percekig tapsolta e fantasztikusan
megkapó jelenést. Még fokozottabb, szinte lenyügöző hatásu volt a Trubadur
kolostor jelenete. Itt Kóh Ferenc kifogyhatatlan ötletessége és nagyszerü szinpadi
érzéke felejthetetlen tömegmozgalmat varázsolt a bámuló szemek elé. S itt
bizonyitotta be legpregnánsabban a helynek kétségtelenül rendkivül alkalmaságát,
sőt egyenesen predesztináltságát az ilyen misztikumból s álomból, rejtelmességből s
raffinált hatásokból összeszürt szinjátékoknak a rendezésére. Ahogy az égő gyertyát
tartó fehér-fekete apácák hosszu sora a titokzatos sötétből felbukkant, hogy a
kereszthez vonuljon, ahogy a rejtelmes háttérből előretódult a fáklyások menete, a
kóprus, a soikszinü statiszták tömege s kigyultak a tüzek, fényszórók, vörös és lila
sugarak, ez olyan megkapó és büvöletes volt, hogy felejthetetlen mély hatást tett
mindenkire. (Vajjon a kitünő szemü és szorgalmasan filmező Friedrich igazgató meg
tudta-e rögziteni ezt a páratlan képet? Ezt mindenkinek látnia kellett volna.)
A nagysikerü estet az opera pompás katonakórusa fejezte be. A zenekart (—
amely itt-ott a szinpadi tömegekkel szemben kissé hézagosan hangzott) és az egész
operaelőadást Rubányi (Roubal) Vilmos operaházi karnagy vezényelte nagy rutinnal,
nemes lendülettel és előkelő izléssel. A fővárosi szólisták mellett jól megérdemelt
elismerés illeti a mi összes helyi szereplőinket (énekeseket és szinészeket) is
egyaránt. Az ő lelkesedésük, mely bizonyára az elpusztithatatlan ambicióju és
energiáju vezetőjükről, Kóh Ferencről, ragadt rájuk, ime megvalósitott egy
tündérszép álmot! Zenés szabadtéri előadást lobogó fények mellett, csillagos
éjszakán s olyan mesésen csodás természetadta szinpadon, amilyen több nincs a
magyar határokon belül.
Kóh Ferenc pedig, akire most az égi hatalmak is kegyesen és nagy tetszéssel
néztek alá, necsak a maga lelkes és müvészi elgondolásának igazolását lássa a
vasárnapi elvitathatatlan sikerben, hanem meritsen belőle buzditást is s folytassa ezt
az uttörő munkát, nem törődve kicsinyes gáncsoskodással, lemosolygó kritikákkal s
elfogult, rosszmáju irigykedőkkel. (Ilyenekből nálunk is akad egy jókora zsákravaló
minden u. n. „rendezés”-nél.)
Lám tegnap is a legszebb jelenetnél valahol a perifériában beleugatott egy
kóbor kutya, talán megrugta valaki, vagy a holdat ugatta meg. De azért a hold csak
visszamosolygott és csöndesen de következetesen tovább ballagott ezüstszőrü
felhőbáránykái közt a maga utján...
Előre hát a megkezdett uton! Majd a végén mégiscsak mindnyájan büszkék
leszünk az országos hirü soproni mesés játékokra.
Kárpáti Sándor
Soproni Hirlap 1937. június 29.
MEGFELLEBBEZTÉK KÜLÖNÖS MEGOKOLÁSSAL
A VÁRKERÜLET RENDEZÉSÉT
Tudvalevő, hogy egyhangu határozattal hozzájárult a város közgyülése a
Bécs—Sopron—Győr útvonal soproni átkelő szakaszának kiépitéséhez és vele
kapcsolatban a Várkerület rendezéséhez, ami összesen másfél millió pengőbe kerül.
a költségek 70 százalékára — miután állami útvonalról van szó — államsegélyt kér a
város.
Miután fontos soproni érdek füződik az átkelőszakasz és a Várkerület
útvonalának kiépitéséhez, különös hatást tett a városnál az, hogy a közgyülés
egyhangú határozatát most Stornó Miksa építési vállalkozó megfellebbezte. A
fellebbezés megokolása az, hogy a Várkerület rendezése nem útügyi kérdés, hanem
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szorosan vett művészeti kérdés, ezért szükségesnek tartja a fellebbező az Országos
Művészeti Tanács meghallgatását a munkák megkezdése előtt.
Ugy hisszük, hogy Stornó Miksa jószándékú elgondolása tévesen túloz, amikor
a Várkerület macskaköveit és gránitkockáit minősiti műemlékszerű valaminek, amit
nem szabad eltüntetni. Nemcsak hogy szabad, de már régen el kellett volna azokat
tüntetni! A Várkerület kivénhedt útja igazán nem művészi-kérdés, hanem út- és
forgalmi kérdés. Ne tévesszük össze a házakat az útvonallal és éppen ezért teljesen
feleslegesnek, esetleg időhúzó káros cselekménynek lehet minősiteni a fellebbezést.
Soproni Hirlap 1938. június 8.
12 ÓRA 17 PERCKOR TÖRTÉNT
A Dunántúl nagyobb részére kiterjedő földrengést vasárnap 12 óra 17 perckor
Sopronban is érezték. Morvay Gysev. műszaki főtanácsos szerint, aki a szokatlan
jelenséget megfigyelte, a rengés iránya délnyugat—északkeleti volt. Időtartama 2530 másodperc. Egy emberöltő óta ez volt a harmadik földrengés, amelyet Sopronban
is észleltek.
Soproni Hirlap 1938. március 29.
ELTEMETTÉK HARTMANN JAKABOT
Hosszu betegeskedés után, amelynek csiráit a harctéren szerezte, szombaton
délelőtt elhunyt Hartmann Jakab, az Elite Mozgó idősebbik társtulajdonosa, maga
után hagyva gyászoló özvegyét és négy árváját.
Tegnap délután temették el az egész város nagy részvéte mellett az evang.
sirkertben. a nyirkos idő dacára is többszázan kisérték el utolsó utjára, ezzel is
tanujelét adva annak az általános közbecsülésnek, aminek az elhunyt egész
életében városszerte, a polgárság minden rétegében örvendett.
A csarnokbeli temetési szertartáson mind a három ev. lelkész vett részt:
Ziermann Lajos kormányfőtanácsos mélyen megható imát mondott, a sirnál pedig
Friedrich Károly, a Városi Mozi igazgatója mondott bucsubeszédet, meleg szavakkal
emlékezvén meg az elhaltnak érdemeiről és példás emberi tulajdonságairól.
A Hartmann testvérek ezelőtt harminc évvel telepedtek ide Sopronba a bácskai
Kiskérről. Ők nyitották az első soproni mozgószinházat 1908-ban, előbb az
Ikvahidon, majd saját épületükben a Lackner Kristóf-utcában. A szolidan alapozott,
szaktudással és izlléssel vezetett vállalat kezdettől fogva nagy népszerüségnek
örvendett s ez a népszerüség elkisérte Hartmannékat a modernül fölszerelt uj Elite
Mozgóba is. Nagy tekintélye volt a vállalkozásuknak az országos szakkörökben is,
mert ez ugyszolván az egyedüli magánmozgószinház az egész országban, amely a
legkritikusabb időkben és a helyi konkurrencia mellett is tartotta magát és tovább virul
ma is. Hartmann Jakabnak, aki a tisztes polgárnak és jó családapának mintaképe
volt, fivérével együtt igen nagy érdeme volt és van abban, hogy az Elite Mozgó ma is
fontos és kedvelt tényezője a soproni kulturéletnek.
Most nyáron jubilált volna a cég, de a tragikus sors nem akarta, hogy a
boldogult is örülhessen a 30-ik évfordulónak. Az Elite Mozgónak hü törzsközönsége
azonban ezután is tisztelettel övezi körül ennek a derék polgártársnak az emlékét ,
akinek elhunytát a szerető családon és rokonságon kivül sok-sok jóbarát és tisztelő
siratja.
Kárpáti Sándor
Soproni Hirlap 1938. március 29.
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VASÁRNAP TARTOTTA KÖZGYÜLÉSÉT
A SOPRONI HÁZTULAJDONOSOK EGYESÜLETE.
November elsején a soproni lakások két százaléka üresen állt.
Nagy érdeklődés mellett tartotta meg vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Soproni
Háztulajdonosok Egyesülete rendes évi közgyülését, amelyen olyan sokan jelentek
meg, hogy a tüzoltólaktanya tanterme és a mellette levő helyiségben a megjelentek
nem fértek el, ami bizonyitéka annak a nagy érdeklődésnek, amit a házbérek
rögzitése, a különféle adóterhek és a légvédelmi óvóhelyek ügye a háztulajdonosok
körében kiváltott.
A közgyülésen Schreiner Kálmán dr. elnök ismertette az egyesületnek a
pénzügyminiszterhez intézett felterjesztését, amelyben a választmány vázolja a
háztulajdonosok, különösen a vidéki háztulajdonosok nagy adóterhét és ezzel
kapcsolatban, valamint azok részére kér különös adókedvezményt, akiknek egyetlen
jövedelme a házbirtok, avagy akiknek háza adósságokkal van terhelve. [...] A
légvédelmi óvóhelyek létesitésénél különösen arra mutat rá, hogy a vidéki kis házak
sokkal kevésbbé birják el az azzal járó nagy terheket, mint a nagy házak. [...]
Móricz István, a légvédelmi parancsnokság titkára, kifejtette ezután, hogy
nézete szerint elkülönitetten kellene tárgyalás alá venni az óvóhelyek létesitésének
módozataira vonatkozó előirásokat, mert azok teljesen különböznek egymástól,
aszerint hogy egy uj házban kivánunk-e létesiteni óvóhelyet, avagy egy már meglevő
bérházban és más előirások vannak a családi házaknál az óvóhelyek létesitése
tekintetében és ismét más az eljárás az olyan házakban, amelyekben nincs pince,
ahol futóárok létesitésével oldandó meg a kérdés, amelynek létesitése
folyóméterenként 6-7 pengőt igényel és amellyel Sopronban az óvóhelyek kérdése
igen sok helyen megoldható lesz.
Soproni Hirlap 1940. január 30.
VIRÁGOS KOCSIKORZÓ A KIÁLLITÁSON
— Saját tudósitónktól. —
A vállalkozó szellem találékonysággal és finom izléssel párosultan gyönyörü
ünnepélyt varázsolt kedden délután a mi szép Erzsébet kertünkbe.
Alig egy pár napja, hogy egy virágos kocsikorzó gondolatát megpenditették s
ime a gondolat testet öltött, hamarább mint bárki is hitte.
És ismét bebizonyult, hogy bátraké a szerencse.
Az idő gyönyörü volt; a nap sugarai, az enyhe levegő, az ünnepély
résztvevőinek aranyos jókedve s a mit először kellett volna emlitenünk, a résztvevő
hölgyek bája, szépsége a siker teljével ruházták fel a keddi kocsikorzót.
Közönségünk pedig örömmel méltányolta az ünnepély rendezőinek munkáját.
Gyalog, villamoson a diszes közönség tömege vonult ki a kiállitás területére, a hol
minden székek s a rögtönzött tribünöket egészen ellepte. Kevéssel 4 óra után
érkezett meg a virágos kocsik menete, mely a tüzérlaktanya udvarából indult ki.
Elől négy huszár lóháton, a vármegyei huszsárok egyenruhájában, fujva a
harsonákat. A négy lovast virággal diszitett 33 kocsi követte. A kocsi korzóban
résztvettek névsora a következő:
1. Zichy grófnő (Rákosról) Pallavicini őrgrófnéval. A kocsit őszi rózsák
diszitették. Megpillantásakor a közönség köréből hangos tetszésnyilvánitások
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hangzottak föl. Zichy szül. Széchenyi grófné volt a kezdeményezője a fényes sikerü
kocsikorzónak.
2. Zichy gróf (Rákosról) Korda huszárezredessel. (Diszitmény: vörös dháliák.)
[...]
5. Démy Lajosné (Disz.: piros rózsa.) A gyönyörüen diszitett fogat egyike volt a
legszebbeknek.
6. Kölbl déli v. vendéglős kis fia violákkal diszitett ponny fogaton. A kis urkocsis
fehér ruhájában, szürke czilinderével nagy tetszést aratott. [...]
14. Nessel Károly dr. és neje. Az ő fogatuk volt az egyetlen, melyet élővirágok:
pompás marechal niel-rózsák diszitettek. A fogat rendkivül megnyerte a közönség
tetszését. [...]
33. Egy kisfiu szamárfogaton, melylyel a menet bezáródott.
A fogatok hatszor járták körül az Erzsébet-kertet; a fogatokon ülők virágokat és
czukorkákat szórtak ismerőseiknek, a kik hasonlóval viszonozták a kedveskedést.
A fogatok azután hazatértek, de a közönség nagyobb része még együtt maradt
és a katonazenekar játéka mellett vig konfettizéssel és vacsorával zárta be a napot,
mely eddig a kiállitási időszak legszebben sikerült napja volt.
Krónikánk teljességéhez tartozik még annak megemlitése, hogy csak a 60
filléres belépőjegyekből 1350 korona folyt be, s hogy a virággal diszitett kocsik közül
20-nál többet Steiner Károly mükertész diszitett.
Soproni Napló 1904. szeptember 15.
KORCSOLYÁZÁS A FERTŐN
Egy kis társaság, melynek a Stornó család, Wrhovszky Károly dr. és Stessel
Rezső voltak a tagjai, tegnap délután a Fertőre ment korcsolyázni. A
halászkunyhónál indultak ki és Balfig futottak és vissza. A jég, habár az enyhe
időjárás folytán nem volt mindenütt jó, mégsem volt oly kásás mint a városi pályáké.
A tél folyamán, mint halljuk, többen akarnak a Fertőn hosszabb utakat megtenni
korcsolyán.
Soproni Napló 1905. január 8.
A GYALOGJÁRÓK TISZTOGATÁSA
A rendőrfőkapitány ujból kibocsátotta a következő hirdetményt: Hivatkozással a
járda tisztogatásáról szóló 7197/83/19. kgy. sz. szabályrendeletre ezennel felhivom a
háztulajdonosokat, illetőleg házgondnokokat, hogy házuk előtt s az udvar- és
kertfalak mentén a havat és jeget, hóesés alakalmával, a járdáról haladéktalanul és
gondosan eltisztittassák, ónos idő beálltával pedig a járdát fövénynyel, hamuval vagy
fürészporral behintessék. Azok, akik jelen felhivásnak meg nem felelnek, a
hivatkozott szabályrendelet 2 §-a értelmében 20 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel
fognak büntettetni.
Soproni Napló 1905. január 8.
A SZERKESZTŐ POSTÁJA
B.D. Hogy a meteor-intézet időjóslata be nem vált, annak nem mi, hanem a
mondott intézet az oka.
„Sopron” 1892. szeptember 8.
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HIRDETÉS
Köhögés! Ide figyeljen, aki saját teste ellen véteni nem akar: Kaiser-féle mellkaramellák a 3 fenyővel. Orvosilag kipróbálva és ajánlva köhögés, rekedtség,
elnyálkásodás és torokhurut ellen. 5120 közjegyzőileg hitelesitett bizonyitvány
igazolja, hogy a karamellák hatása a jelzett irányban elmaradhatatlan. Csomagja 20
és 40 fil, egy doboz 80 fil.
Kapható: Velcsey István, Lipthai Emi [?] és Horváth Kálmán soproni, Magda
Károly magyaróvári és Ottó Zsigmond lajtaujfalusi gyógyszerészeknél.
Soproni Napló 1907. január 27.
HIRDETÉS
Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a Réthy-féle pemetefű cukorkánál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel sok
haszontalan utánzata van. 1 doboz 60 fillér. — Csak Réthy-félét fogadjunk el! —
Soproni Napló 1907. január 27.

VÁROSTÖRTÉNET DIÓHÉJBAN 1867—1944
A Bach-korszak kerületi székhelye és hivatalnokvárosa a kiegyezés utáni
országos fejlődésben kissé lemaradt szomszédaitól. Kockáztatni nem szerető,
takaré-kos polgársága pénzét inkább fektette bérházakba, mint nagyipari
létesítményekbe. Iparosait nyomasztotta Bécs közelsége, ugyanez mondható
kereskedelmére is. A szőlőt a század végére elpusztította a filoxéra. A kispolgári
középszer nyomta rá bélyegét a társadalom mindennapjaira. Ennek ellenére a városi
rang meghatározó jegyeit a Millennium idejére ország-világ előtt fel tudta mutatni.
Volt már színház és kaszinó, megépült az új városháza, a törvényszék, az
iparosszékház, a gáz- és vízszolgáltatás mellett a villanyt is bevezették. Kaszárnyák
épültek. Turisták szorgoskodtak az erdők és a Fertő idegenforgalmán, a
Városszépítő Egyesület kezdeményezésére feltöltötték és parkosították a Deák teret.
Villamos döcögött a két pályaudvar között. Iskolák épültek. Megindult a
magyarosodás is.
A fejlődést megakasztotta az Építőbank bukása. Tulajdonképpen már a
működése is, hiszen igazgatója hasznos beruházások támogatása helyett a hozzá
vitt pénzeket tőzsdén játszotta el. Az újraéledő gazdasági életet jó évtized múlva az
első világháború fékezte le. Annak befejezése pedig kérdésessé tette, hogy Sopron
nem kerül-e Ausztriához. Az 1921. évi népszavazáson döntöttek elődeink: a város és
közeli környéke magyar maradt.
Thurner Mihály polgármester az idegenforgalom és a textilipar fejlesztésében
látta a nehéz gazdasági helyzetből kivezető utat. Letelepítette a Selmecbányáról
menekülő Akadémiát, később pedig a Pécsi Egyetem Evangélikus Teológiáját. A
húszas-harmincas években felvirágzott a kultúra. Zeneegylet, dalosok,
képzőművészek, fotósok, sőt a sportolók is nevet szereztek maguknak messze
földön.
Az újabb világháború lángja és füstje már körbevette ezt a kis békés szigetet,
amikor még mindig abban reménykedtünk, hogy jelentéktelenségünk, illetve
befolyásos embereink megvédenek minket a pusztulástól. A reménynek 1944.
december 6-án szakadt vége, amikor először zúdultak a városra bombák. Erről és
ami utána következett, nem szól ez a könyv
.

KIS SAJTÓTÖRTÉNET
Összeállításunkban a „Sopron” című lap 1874—1892, majd 1898—1907 közötti
cikkeivel szerepel, a Soproni Hirlap 1895-ből, illetve 1919—1944 közötti cikkekkel, a
Soproni Napló 1898—1919 között, a Soproni Ujság 1896-ból, a Sopronvármegye
1918—1939 között, az Uj Sopronvármegye 1944-ből. Két írással került be a Soproni
Komédia 1918-ból.
A legelső magyarnyelvű soproni újságot, a „Sopron”-t hetilapként az 1871. évvel
indították útjára. 1879-től hetente kétszer, 1892-től hetente háromszor jelent meg. A
„Sopron” és a Sopronvármegye 1895. január elsejével — Soproni Hirlap címen —
politikai napilappá egyesültek. Ez a Soproni Hirlap azonban csak 1897-ig élt, akkor
Romwalter Soproni Ujságjába olvadt be és felvette a „Sopron” nevet, de mindössze
heti 3 alkalomra futotta az erejéből. 1905—1912-ig Nemzetőr a címe, majd ismét
„Sopron” és most megint napilap. 1914. augusztus 30-án azonban mindörökre
megszűnt.
A Soproni Napló melléklete 1896-tól az addig kapuvári Rábaközi Hirlap. 1900.
január 1-jével Sorponi Napló az egyetlen címe. A Tanácsköztársaságig maradt meg.
A Sopronvármegye első időszaka 1893-tól 1895-ig tartott. Ezzel a címmel 1914ben találkozunk ismét. Most már kitartott 1939. október 4-ig (1917-től napilapként),
amikor Uj Sopronvármegyévé alakult. 1944-ben felszámolták, addig délutánonként
hordták szét az előfizetőknek.
A Soproni Hirlap cím újra az 1918. január 1-jétől megjelenő napilap élén tűnik
föl. Reggeli újság volt és a háború végefelé szűnt meg. Ld. Varga Imréné: Adalékok
a Sopronban és Sopron megyében megjelent magyar nyelvű ujságok történetéhez.
Soproni Szemle XXII. évf. (1968) 155—160. o.

