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c. Börtöntől az akasztófáig   55–56 
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123. A dohány kronológiája. 1. CD. 79. f., 37. múz. o. u. 
124. A piac (1834). 4 CD. b. 20. f., 191. múz. o.  
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137. A francia megszállás (1809): Ignaz Pantz. 3. CD. 79. f., 1. múz. o.  
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150. A Szentháromság-szobor (1701). 2. CD. 79. f., 98. múz. o., kis cédula 
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170. A „Normalschule” (1855). 4. CD. 99. f., 231. múz. o.  
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BEVEZETŐ 

 
Johann Karl (Carl) Schuster Kőszegen született 1801. augusztus 8-án. Nem követte 

apját a tímár iparban, hanem a soproni üvegesek gyűlésén, 1818. május 21-én inasból 
céhlegénnyé lépett elő. 1827. február 5-én pedig – minden előírásnak megfelelvén – 
kiérdemelte a mester címet. Szerencséje volt: atyjafia, Lieberth Sámuel, a megfáradt üveges, 
magához vette várkerületi műhelyébe, üzletébe és házába. Johann Karl 1830. október 10-én 
feleségül vette Kummert Terézt, akitől 1833-ban fia született, Karl Theodor. Mint lelkes 
evangélikus és választott városának múltja iránt érdeklődő ember jó kapcsolatot ápolt a híres 
tudóssal és lelkésszel, Gamauf Teofillal (1772–1841). Társadalmilag is megbecsülték. Johann 
Karl Schuster, szorgalmas munkája gyümölcseként, a leromlott ház helyére az egyik legszebb 
várkerületi lakóépületet – két emelettel, két üzlettel, négy lakással – építhette föl 1860-ra. 
Sajnos azonban már 1856-ban megözvegyült, 1868. február 5-én pedig meghalt. A halotti 
anyakönyv bejegyzése szerint Lungenlähmung volt a halál oka, ami tüdőelégtelenségnek 
fordítható.1 

Fia folytatta az ipart. Apja feljegyzéseit sokáig őrizte, míg – Bécsből jövet – el nem adta 
a Magyar Nemzeti Múzeumnak, 1896-ban. Csatkai Endre 1923-ban még ott, Pukánszky Béla 
már a mai helyén, az Országos Széchényi Könyvtárban vehette kézbe (1932). Tudomásom 
szerint harmadikként Juhászné Hajdu Helga foglalkozott vele és jelentetett meg róla ismertető 
sorokat (1957). Csatkai meghatározása: „ismeretlen soproni krónika”, Pukánszky „Die 
Aufzeichnungen des Ödenburger Bürgers...” címen tárgyalja. Juhászné a leltárkönyvből idéz: 
„Feljegyzések Sopron múltjáról”. Ő az, aki szóba hozza azt a nyolc uniformisos akvarellt, 
amelyek másolatai? eredetijei? Geiger Márton kosárfonó krónikájának mellékleteként 
felhívták a figyelmemet az üveges mester kéziratára.2 „Történelmi” dátum: 2008. december 3-
án kézbe vehettem azt az OSZK-ból származó hét CD-t, amelyek – most már tulajdonomként 
– tartalmazzák a Fol. Germ. 1124. 419. f. jelzeten ő rzött teljes anyag digitális felvételét 
(fatális technikai hiba folytán a 4. lemezen rajta van még egyszer az 5. lemez teljes anyaga is). 

Ennek felhasználásával 2009. március 16-án (és a fordítások sikerére való tekintettel 
április 20-án folytatólagos) ismertetést tartottam a Soproni Helytörténészek Baráti Körében a 
Feljegyzések alapján készülő pályamunkámról. Ez utóbbi a megyénk Szülőföldünk 
pályázatán eredményesen szerepelt (1. díj, augusztus 14.). Rövidített formában megjelenésre 
vár a Soproni Szemlében, más fogalmazásban pedig megjelent a Honismeret 2010/1. 
számában. A Fertő keletkezéséről és Frauenkirchen alapításáról szóló rege fordítása a Soproni 
Füzetek 2009-ben jelent meg, a Várhely pedig a 2009. III–IV., kettős számában az 1863. évi 
dalosünnepről és a dalos-hegyi emlékkő 1864. évi avatásáról készült leírás fordításának adott 
helyet. Az anyag oly nagy, hogy lám, nekivághattam a 2010. évi pályázatra küldendő 
munkámnak is. Még most is csak „Szemelvények” címmel. Kérdés, hogy lesz-e erőm (és 
érdemes-e) lefordítani az egészet. Erről az Utószóban. A digitális felvételt mindenesetre 
átadom majd a Levéltárnak megőrzésre. 

Ezzel azonban nem térhetek ki annak az egyre sürgetőbb és terjedelmesebb kérdésnek a 
megválaszolására, hogy miért nem tartom a Feljegyzéseket krónikának és egyáltalán 
feljegyzésekről, vagy lemásolásról van-e szó? Innen-onnan, de honnan? begyűjtött közlések 
kompilálásáról? Vagyis nem egyszerű, eredetiség nélküli lemásolásról, hanem az eredetibe 
beleszőtt megjegyzésekről, utólagos kiegészítésekről? Csatkai szerint „Kétféle az írás, a 
nagyja tiszta, de kissé durva, a másik szebb, de igen aprók a betűi. Ez az írás jegyzetekkel 
látja el a sorok közt a beiktatott lapokon a nagybetűs szöveget.” Apró írás, de hol, mikor és 
kitől?  

                                                
1 Lásd a Kislexikont, Schuster betegsége ... 
2 SL XV/3/12. Krónikák. Geiger Krónika a Soproni Levéltárban. 
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Pukánszky Béla megmarad az OSZK kézirattárában olvasható leltári címnél és nem 
vizsgálja azt a kérdést sem, hogy egyedül Schuster-e a szerző, éppen ezért azt sem, hogy a 
Csatkai által föltételezett (legalább) kétféle írásban kit (kiket) tisztelhetünk.   

Összehasonlítási alapként a Feljegyzéseken kívül kevés anyagunk van: 1. az idősb 
Schuster sajátkezű kérvénye a soproni Magisztrátushoz Kőszegen élő testvére fiának ügyében 
1835-ből a Soproni Levéltár XXVI. 2785. S jelzete alatt, 2. ugyancsak az ő  kérvénye az 
építkezés engedélyezéséről 1859-ből (SL XXIV. 5037. M.), 3. az új házra vonatkozó 1859-es 
házkamatadó-bevallás végén található kétséges néhány sor (SL XXIV. S. l.) és apának, s 
fiának hiteles aláírása ugyanott, a junior és senior megjelöléssel, 4. valamint fiának, Karl 
Teodornak sajátkezű kérése és terve cégtábla iránt 1866-ban, az SL XXV. 1448. jelzeten. 
Lásd még a Képek között a XXVII., XXVIII. és XXIX. TÁBLÁKAT. 

A Feljegyzéseken belül pedig először is a margókra szorult „jegyzeteket” vizsgálhatjuk, 
keletkezésük dátuma és írásképük alapján. A túlnyomó többségről úgy látszik, hogy a 
főszöveg írójának utólagos kiegészítése, valamilyen később kapott forrás alapján. Sokszor 
megállapítható ezeknek a margóra szorult kiegészítéseknek dátuma. Például a Szent Mihály-
templom 1863-ban már folyó renoválásához fűzöttek vége: „wird nach Storno’s Zeichnungen 
gearbeitet” (a munkán Storno rajzai alapján fognak dolgozni).3 Vagy még egyértelműbben: 
„jetzt im Jahre 1863”4 az Újteleki kapuról szólván. Vagy a líceum falára került egyik római 
sírkő elhelyezésekor az 1865-ös évszám szerepel a főszöveg kiegészítésében, a halvány 
szürke, vastagabb ceruzás keret felett.5 (Megjegyzendő, hogy ezek a kissé bizonytalan 
vonalazású keretek nem egyforma méretűek, meghúzásuk ötletszerűen, nem sokkal az írás 
előtt történhetett. Nem úgy, mint Geigernél.)  

Ismétlés is előfordul. Az 1653-ban alapított jezsuita konviktus a Szélmalom utcában 
raktár lett, s 1862-ben Rottermann vásárolta meg. Az alapítás dátuma mellé került jegyzettel,6 
bővített formában, az 1778. évi eseményeket tárgyaló főszöveg mellett találkozunk.7 Ebből 
azt is megtudjuk, hogy a konviktus akkor Győrbe települt, épületéből „ein großer 
Schüttkasten” (nagy rakás szemét) lett, mikor Rottermann cukorgyáros megvette Esterházy 
hercegtől 1862-ben. Tipikus kiegészítés az 1845. évi – Tauberról is szóló – események 
tárgyalásához csatlakozó, kereten kívüli NB. (=Nota Bene): Tauber apát temetése 1866. július 
1.8 

Hogyan lehet közelíteni a megoldáshoz? Az anyakönyvek segítségével? Egyáltalán ki 
jöhet szóba besegítőként a családtagok közül? Rövid és egyszerű a válasz: nem tudom. 
Schusterné Kummert Teréz haláláig, 1856-ig segíthetett, de tőle még egy szem aláírás sem 
ismert számomra. Fiuk? Írása nem különösebben szép (lásd fent a 4. sz. összehasonlítási 
alapot). Később ettől még lehet az egyik jegyzetelő, figyelembe véve az életkorát, hiszen 
1833-ban született.  

Továbbá meg kell még nézni, hogy magában a főszövegben nincs-e valami támpont a 
közlések eredetére vonatkozólag. Természetesen nem lehet kérdéses, hogy Schuster 
Sopronban való felbukkanása előtti anyagát korábbi írásokból merítette. Juhászné Hajdu 
Helga céloz erre: „Az 1526-tól 1704-ig terjedő időt illetően a szövegben a Fauth-féle krónika, 
majd a Csányi-féle krónika kivonatosan közölt elbeszélésére ismerhetünk.” Néha két 
változatot is érdemesnek tartott lemásolni ugyanarról az eseményről: az 1706. évi kuruc 
ostromról (127. és 128. sz.) és Sopron megszállásáról 1848 decemberében (196. és 197. sz. 
közlés). Az utóbbi már csak azért is figyelemre méltó, hiszen a szabadságharc soproni 

                                                
3 1. CD. 67. f. 
4 1. CD. 110. f. 
5 3. CD. 107. f. 
6 1. CD. 113. f. 
7 3. CD. 23. f. 
8 4. CD. 41. f. 
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eseményeit mint kortárs élhette át. Azonban van a mesternek egy olyan mondata, amelyből 
kiderül: nem csak krónikákból szemelgetett: „Verschiedene Auszüge von Oedenburger 
Chroniken und Ödenburgs Geschichte” (a 41. sz. közlés lábjegyzetében). Levelek és 
hirdetmények másolatai bizonyítékai ennek. Gyakran nyomtatott példányok mellékletként. 

Ha az összegyűjtött anyagot nem akarta volna később krónikává formálni, nem 
hagyhatott volna benne például a 112. sz. közlésben olyan megállapítást, hogy „(1842.) Május 
elején a mi Szent Mihály utcánkban is elkészült a járda”, holott mindig is a Várkerületen 
lakott. Ennél még egyértelműbb az, amit a lelkigyakorlatról szóló beszámolóban (70. sz.) 
olvashatunk: „Felejthetetlen lesz az utolsó nap, azaz 1854. december 21., számunkra, 
soproniak számára, különösen nekünk, katolikusoknak.” Ezt a buzgó evangélikus üveges 
mester a szöveg véglegesítésekor legalábbis megjegyzéssel (margón levő megjegyzéssel) látta 
volna el. 

És amikor ízlésbeli „antagonisztikus” ellentéteket találunk? Primes György plébános a 
Szent Mihály-templomban saját pénzén építtetett szószéket. Erről a 84. sz. közlésben a 
margón: „NB. Ezt a szép márvány szószéket 1865-ben összerombolták és egy gótikus 
szószéket tettek a helyébe. – Nagyon nagy kár.” Hasonlóan ellenségesen a folytatásban: „... 
mindennek a gót stílussal egybehangzónak kell lennie. Ezért az orgona, a szószék, és a főoltár 
el kellett, hogy tűnjön, és a mellékoltárok mind gót stílusban készültek el...” A 85. sz. 
közlésben viszont ennek éppen az ellenkezőjét találjuk. Mégpedig a Storno-féle renoválás 
fenntartás nélküli dicséretét. Hát igen. Ez azonban – jelentéktelen változtatásokkal – az 
Ödenburger Lokal-Blatt (früher Harmonia) 1864. október 5-i számából van kimásolva. Az 
eredeti cikket leközöltem a Soproni Olvasókönyv II. 178-179. oldalán. Későbbi összefésülés 
esetén ez is a helyére került volna. Mint ahogy a következő is. Egy órás és a hó címen 
válogattam be a 13. sz. közlést. Ebben olvasható: „Valóban csodálatos, a legöregebb emberek 
sem emlékeznek ilyen iszonyú hóförgetegre, még ebben a könyvben sem, amely 1517-től és 
1526-tól kezd”. Most a saját könyvén élcelődik? Vagy még az 1853. évi eseményeket is 
krónikából írta ki?   

Azt gondolná az ember, hogy amint a kezébe kapott egy híranyagot, záros határidőn 
belül lejegyezte azt a gyűjteménye számára. Egy ellenkező példa. Nagy tisztelője lévén az 
uralkodóháznak, éppen nem dicséri Kossuthot azért, hogy 1849-ben nem átallotta magával 
vinni többek között a koronázási jelvényeket a Szent Koronával együtt (lásd a 203. sz. 
közlést). Mégis csak 1857-ben kerít sort arra, hogy az 1853-ban megtalált (Schuster csak az 
évet közli9), de akkor már Bécsben őrzött koronáról, valamint koronázásokról, szertartásokról 
és ezekkel kapcsolatos sok egyébről írjon (vagyis másoljon). Ezek után kérdés, hogy 
mennyire a sajátja a bécsi anarchiáról szóló élményszerű beszámoló (193. sz.), vagy a 
napfogyatkozásról (35. sz.) közölt igazán irodalmi szintű leírás? Az anarchiáról bő nyomtatott 
leírás olvasható a Geiger Krónikához mellékelt metszetek élén, nem csak az október 6-i és 7-i 
eseményekről, hanem a hónap végéig tartó harcokról is, névtelen szerzője azonban a felkelők 
oldaláról lelkesedik.  

Az érdem mindenesetre akkor is Schusteré, hogy lemásolta és megőrizte azt, amit 
megszerzett vagy megkapott. Ezekre a kérdésekre könnyebben találtam volna választ, ha 
grafológus írásszakértő segítségét vehettem volna igénybe. Sajnos a megkérdezettek csak 
eredeti kéziratok alapján tudnak felelős véleményt mondani. Fényképek és fénymásolatok 
mélységben nem adnak teljes képet a vonalvezetésről. 

A szemelvények sorrendjét a témák határozták meg, nem az, hogy hol fordulnak elő a 
feljegyzésekben. Eredeti oldalszámozás hiányában amúgy sem tudható, hogy mi lett volna 
egy majdan elkészülő krónika szerkezeti felépítése. Mintha a krónikák másolásának 
lendületes időszakát a hatvanas évek szerényebb kiegészítései, margóra szorult javítgatásai 

                                                
9 Orsova mellett találták meg az elásott koronát 1853. szeptember 8-án. 
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váltották volna fel. Miksa császár külön kis cédulákra szorult tragédiájának pedig éppúgy 
nincs soproni vonatkozása, mint a Schleswig-Holsteinért folyó politikai és katonai küzdelmek 
részletes, több oldalra terjedő, apró betűs leírásának.  

Válogatásom fő szempontja: jellemző közlések a város történetéből, a keletkezéstől 
1867-ig. Nagybetűvel jeleztem a fejezeteket, azokon belül kisbetűvel az alfejezeteket. A 
témakörök közléseit pedig időrendben és ötös csoportokba soroltam. A közléseket 1-től 255-
ig folytatólagos számozással láttam el. A címek, ha nem magából a szövegből, akkor tőlem 
származnak. A címek alatt a OSZK digitális fényképeinek helymeghatározása olvasható: a hét 
lemez sorszáma, a fényképezés sorszáma (f. = fotózott), a múzeumi fólió száma (múz. o.), ha 
van ilyen, ha nincs, akkor az előző múzeumi fóliószám és u. Ha több oldalra terjed ki a 
közlés, a –tól, –ig számok között gondolatjel. A fóliók megadott tényleges mérete 2832 x 
4256 mm. Egy fólión belül két fényképezett oldal van. Vannak üres oldalak, kisebb méretű 
cédulák is. Ez utóbbiak a fényképfelvétel kisebb részét foglalják el. A nyomtatványok és az 
eredeti fényképek tényleges nagysága nincs megadva, de éppúgy, mint a céduláké, a 
felvételhez képest arányosan kisebb. Az első CD az első kötéstábla, a hátsó kötéstábla és a 
gerinc felvételével kezd, utána 124 felvétel, a 2. CD-n 123, a 3. CD-n 113, a 4. CD-n kétszer 
122 felvétel, az 5. CD-n csupán a negyedik jobb hasábján már szereplő 122 felvétel ismétlése 
(technikai hiba következtében), a 6. CD-n 123 felvétel, az utolsón, vagyis a 7. CD-n 77 
felvétel található. 

A jó értelemben vett olvasmányosság érdekében az anyagot két kötetre választottam. A 
másodikba került – azonos felépítésben – az elsőben található fordítások német eredetije, 
természetesen latinbetűs átírással. Ezt német tartalomjegyzék előzi meg, s a szavakra 
vonatkozó lábjegyzetek kísérik. Ide is mellékeltem a mértékegységek és a főbb rövidítésk 
összeállítását. 

A német szöveg – leszámítva a nyilvánvaló tollhibákat – lehetőség szerint betűhív. A 
pont és a vessző megkülönböztetése sokszor reménytelen. A szögletes zárójelek közé tett 
három pont annak a jele, hogy onnan valami kevésbé érdekeset kihagytam, ugyancsak 
szögletes zárójelek közé kerültek az én megjegyzéseim. Pontosabb meghatározásaim helye a 
lábjegyzet, de ha hosszabbak, inkább a Kislexikon. 
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A. A TERMÉSZET 
a. A Fertő 

1. A Fertő mérete (1867) 
1. CD. 51. f., 24/a. múz. o. u. 

1867. június hónap. A Fertő területét, mert kiszáradt, hivatalból felmérték. Ez a munka 
most befejeződött. Ebből esett Sopron megyére 32,079 499/00 hold, és Moson megyére 26,170 
1328/00 hold. A felmérés a partszakasz hossza szerint történt, ez Sopron megyénél 29791, 
Moson megye oldalán azonban 24314 folyó öl. A területen öt földtulajdonos osztozik: 
Esterházy herceg, Széchényi Béla gróf, a győri püspökség és a szab. kir. város, Sopron.10 
Sopron városára juthat az 5936 öl partszakasztól kereken 6000 holdnyi terület. 

Pótlás november hónapban.11 A Fertő jelenleg kiszáradt medrének felülete kb. 59,000 
hold és 1600 négyszögöl.  Mivel az egész helyet most mint kiszáradtat lehet kezelni, kivéve 
némely kevés mélyedést a mederben magában, a patakok betorkollásánál, mint a Balfi patak, 
a Rákos, a Vulka, ahol néhány collnyi kis mélység létezik, ott semmilyen más fajta vízfelület 
sem található.  

 
2. A víz minőségéről 

1. CD. 49. f., 23. múz. o. 
Abban a vonatkozásban, hogy milyen is a tó vize, fel kell figyelni arra, hogy sós lett, 

állítólag 1728 óta.12 A mi Fertőnk vize a megszokottól nagyon eltér: belülről keveredik 
valamilyen savval. A víz íze ugyan az egyik forrásból más, mégsem ismeri fel az ember benne 
a jellegzetes sót. Mindegyikből nem isznak az emberek. A halászok olykor hashajtóként 
alkalmazzák. Érzékeny természetűeknél ennek a víznek a fogyasztása hányingert okoz. A 
marha minden baj nélkül issza. Külsőleg fürdésre használják. Hozzáértő orvosok bizonysága 
szerint kitűnő eszköz bőrkiütések ellen.  

 
3. Monda a Fertő keletkezéséről és Boldogasszony alapításáról.13 

1. CD. 46–48. f., 22–23. múz. o. 
A roppant nagy síkság fenyértalaja (Heideboden)14 Moson vármegyében, amely egyedül 

8 négyzetmérföld tavat és mocsarat foglal magába, már ő sidők óta nem maradt egészen 
kietlen és sivár, mint a nomádoké Magyarhonban, hanem városokat alapítottak a népek és 
templomokat építettek, s egyáltalán – földműveléssel kezdtek foglalkozni. A termékeny 
szakaszokon állandó lakóhelyek keletkeztek az ide-oda vándorló táborok helyett, s amint a 
nomádok sátrainak száma egyre inkább gyérült, vagy pedig a puszták fiai újból keletebbre, 
Felső-Magyarországra húzódtak vissza, úgy létesültek itt tanyák és falvak. Ezek azonban 
többnyire név és nyom nélkül tűntek el a háborús korszakokban. Mint ahogy majdnem mindet 
feldúlták IV. Mohamed15 vandál hadjáratakor, 1683-ban. Lakóik később új lakóhelyekre 
gyűltek össze.  

Ennek a vidéknek hat helysége már az 1300. évben örökre eltűnt, és – mint Szodoma és 
Gomora a Holt-tengerbe – elsüllyedt. Ezekről a krónika csak a nevüket és rövid néhány 
szóval a sorsukat jegyezte föl. És a rege, ez az országok és népek történetének romantikus 
kommentárja, a mese ékítményeivel felcicomázva, netán eltorzítva, visszhangzott a népek 
ajakán. És amit nekünk a történelem [mond] erről a hat szerencsétlen faluról, Feketetó- 
Schwarzteichről, „Jakabfalva”-Jakobsdorfról, „Leanvölgye”-Mädchenthalról, „Jókut”-

                                                
10 Ez bizony csak négy. Talán Mosont számolta bele. 
11 Schuster utolsó, jelzett bejegyzése (1868. febr. 5-én meghalt). 
12 Lásd a Kislexikonban Korabinskyt és Bél Mátyást. 
13 Lásd a Kislexikont, Monda a Fertő ... 
14 Lásd a Lislexikont, Heideboden.  
15 Lásd a Kislexikont, IV. Mohamed. 
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Gutenbrunnról, „Kendervölgye”-Hanfthalról, „Fertő”-Lakendorfról (egy másik okirat 
egyenest 12 faluról szól, név szerint Schwarzlaken, St. Jakob, See, Sárvölgye, Hanfthal, 
Seewiesen, Seebrunn, Grünthal, Jókut, Belafalva, Csauczendorf és Csundra mocsár), 
valamennyit az édes anyaföldből feltörő vízáradat nyelte el, és soha többé nem volt látható, s 
ez által keletkezett a korábban semmikor sem észlelt Fertő (Neusiedler See).  

(Nagyon szépen kérem, hogy szabadjon kiigazítanom a rendelkezésemre álló krónikát, 
mert már a rómaiak idejéből szó van itt egy bizonyos Lacus Peisóról. Hogy az nem a 
nagyjából ekkora Hanság lenne-é, az más kérdés.) Száraz, józan szavakkal akarom kifejteni a 
hagyományból, vagy a nép ajakán élő regéből, és így akarom elmondani azt, amit élőszóban 
megtudtam meglett korú halászoktól, agg csőszöktől, serény, cserfes ladikos fehérnépektől, 
éltes, bőbeszédű asszonyságoktól. És szedtem össze még sok egyéb szóbeszédből.16 Ez a 
következőképpen hangzik és mesélhető el: 

Réges-régen, legalább öt és fél évszázada,17 amikor ott, ahol most a nagy tó ezüstös 
ragyogásban tükröződik, hullámait veti és fodrozza,18 hat falu feküdt szélesre nyitott 
völgyében, s egyetlen nagy és hatalmas úrhoz, Fraknói Gilétusz herceghez19 tartozott. Neki 
voltak alávetve testestül-lelkestül. Az akkori fraknói20 herceget Gilétusz Miklósnak hívták, 
ezen a néven a harmadikat, vagy negyediket. És ő  volt az első, aki az egész Fertő urának 
mondotta magát. Államférfi, hadvezér és a kunok kapitánya, kora legtekintélyesebb 
lovagjainak egyike volt. A magyar bátorság és nagylelkűség, az osztrák becsületességgel 
egybekötve, mivel Fraknón, az osztrák határnál született és alkalmasint nagyrészt ott, 
Újhelyen21 és a bécsi hercegi táborban nevelkedett. Szinte éppúgy volt német úr, mint magyar 
herceg. És Clodoveustól,22 a francia királytól való egyenesági leszármazása folytán nem 
kiirtható módon nemcsak a francia szokásokat és lovagiasságot, hanem a francia 
könnyelműséget is megörökölte úgy, hogy ennek a hercegnek az erényeit beárnyékolták 
szenvedélyei.  

A Gilétuszok nemzetsége már Szent István királysága alatt áttelepült Magyarországra, 
Egyike volt az ország legrégebbi nemzetségeinek és erős gyökereket eresztett az új haza ölén 
és a királyok kegyében. Messzire terjesztette óriási zöld tölgyfafészkét,23 még akkor is, ha ez a 
hatalmas törzs hőseivel, nádoraival, hadvezéreivel és püspökeivel több, mint 400 éve örökös 
nélkül kihalt, már száz évvel az itt elbeszélt esemény után. A Gilétuszok nagy háza, a trón 
szilárd oszlopa, férfi örökös hiányában kihunyt, (a 15. század elején)24 és ennek valamennyi 
birtoka az Esterházy25 grófi, később hercegi házra szállt (1623).26  

Gilétusz Miklós herceg, aki ennek a történetnek a hőse volt, ha államügyei engedték 
vagy békeidőben mindig szívesen tartózkodott az erdeiben, s szentelte magát a nemes 
vadászatnak, hegységeiben merészen és bátran hadakozott vadkannal és medvével, Fraknó 
mögött, és vadászott gyors lovon gyáva farkasokra és a puszta erős bölényeire és hurokkal 
fogta a szilaj, tatár eredetű vadlovakat, amelyeket a Magyarországba először bevándoroltak 
hoztak magukkal és szabadon vonultak át falkában a síkságon, a régi világ utolsó nomádjain, 
a cigányokon kívül. Azonban állítólag a leányokkal szemben sem volt szívtelen a nemes úr, 
ámbár szép feleséggel ajándékozta meg az Ég, és amint a puszta menekülő vadlovát ravaszul 

                                                
16 Lásd a Kislexikont, a Népmesegyűjtőnél. 
17 Lásd a Kislexikont., Időmeghatározó 
18 Lásd a Kislexikont, A „most” ismét egy időhatározó.   
19 Lásd a Kislexikont, Gilétusz ...  
20 Fraknó = Forchtenstein. 
21 Bécsújhely, ahol katonatiszteket képeztek több száz évvel később. 
22 Clodoveus, vagyis I. Frank Klodvig, lásd a Kislexikont. 
23 Lásd a Kislexikont, tölgyfafészek. 
24 Schuster magyarázata. 
25 Schuster a nevet itt is, máshol is sz-szel írja. 
26 Schuster adata. 
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és ügyesen hurokba tudta fogni és akkor erősen magához húzni, úgy tudta mézesmázos 
szavakkal és csellel a lányok és asszonyok, némely szép szolgáló számára legveszélyesebb 
hurokkal megölelni, akire ráesett kéjsóvár tekintete. Mivel ő a tapasztalatlan gyengébb nemet 
választékos szeretetreméltósággal, hol mint közönséges vadász vagy egyszerű harcos, hol mint 
gazdag kereskedő értéktelen csecsebecsével közelítette meg, annyira el tudta csavarni a fejét, 
hogy a lány neki áldozta fel szerelmét és szívét, amit persze túl gyakran és túl hamar nyert el. 
Nevette könnyeiket és arannyal váltotta meg szavait és esküvéseit. És aranya volt elég, – s a 
megcsaltak, hiszen jobbágyai voltak, akiket erőszakkal, amit mégsem vett igénybe, bármire 
kényszeríthetett, nyugton kellett, hogy maradjanak.  

Egy alkalommal a nemes úr, solymásznak álcázva magát, ezen a rég elsüllyedt völgyön 
lovagolt keresztül és áthaladt a falucskán, Leányvölgyén (Mädchenthal). Egyik elődje 
állítólag azért nevezte így el, mert ott laktak a legcsinosabb cselédlányok. A lányok, szemben 
szemérmetességükkel és aggódó anyjuk figyelmeztetése ellenére nem tudtak ellenállni annak 
az érzésnek, hogy amúgy rendesen el ne ámuljanak a szép lovason, aki oly kecsesen ülte meg 
fehér lovát. És a lovasnak jól jött, hogy őmaga jobban, mint a pompás lova, csodálatuk tárgya 
lett, ezzel az indokkal még inkább biztatta lovát, hogy peckesen lépkedjen. [Az oldal vége.] 

Az egyik alacsonyabb kunyhó előtt bájos, törékeny hajadont pillantott meg és azt súgta 
a szíve, hogy szeme nála szebbet még soha sem vett észre eddig. Gyorsan leugrott a nyeregből 
és az állatot erősen a legközelebbi fához kötötte. A lányt a kunyhó előtti gyeppadhoz vonta és 
csókolta, s enyelgett vele, az ártatlan leánykával, míg a csillagok fel nem ragyogtak és nem 
figyelmeztették arra, hogy lovagoljon vissza a pusztában álló távoli kis vadászkastélyába, 
amelyet őseitől örökölt.  

Nap, mint nap jött a gavallér és a szép lány kedves lett számára, napról-napra 
kedvesebb. Bizony először fordult elő vele, hogy bevallotta neki: szerelmes. De Máriának, így 
hívták a hajadont, okos, öreg anyja volt, aki ismerte a puszta, az erdők és a távoli hegyek 
gyógynövényeit és azok gyógyító erejét és éppen olyan jól az embert és a szívét. Jóllehet 
aranyak csillogtak és csörrentek a lovag erszényéből az anya táskájába, nem hagyta magát 
elvakítani. – Arannyal, lovag úr, nem vásárolhatja meg tőlem a lányt, kivéve azt a kis gyűrűt, 
amit Mária ujjára húz, és ami tisztességes férjévé teszi Önt – szólt az anya gyakran a 
lovaghoz.  

És hosszan ő rizte ártatlanságát Mária és hallgatta anyja intelmeit és a herceg, nem 
szokva az ilyen tartózkodáshoz, napról-napra jobban lett szerelmes az aranyos leányba. 

„– Megbabonázott engem – szólt gyakran a bizalmasához. – A szerelem varázslata 
elválaszthatatlanul rabul ejtett, és a vén boszorkányt nem lehet arannyal elvakítani.” A 
solymász lovagi becsületszavát adta Máriának, hogy feleségül veszi és felhúzza ujjára a 
gyűrűt, ezért a lány mindenét odaadta, a szívét, a szerelmét, az ártatlanságát, és amikor 
szerelmesét szavára emlékeztette, a férfi egy falusi kápolnában, éjnek idején, az anya 
jelenlétében, házasságra lépett a lánnyal. S így szenvedélyből és vak szerelemből egy második 
feleséget vett magához, amikor még életben volt az első. Mária kunyhóját Mädchenthal 
faluban jókora házzá építették át és nem sejtve, hogy szívszerelme tulajdonképpen kicsoda, az 
asszonyka életének legboldogabb idejét élte a férfi oldalán. 

Csak hetekig tartott ez a szerencse – csupán mézeshetek voltak –, a herceget magas 
állásának kötelezettségei kiszakították a szerelem karjaiból és bódulatából, a kunok élére, 
akiknek kapitánya volt. Mennie kellett harcba, viszályba, akárhogyan is kérte és könyörgött a 
fiatalasszony, akárhogy is fonta körül a nyakát fehér kerek karjaival. Az asszonykának 
maradnia kellett, férje pedig elment – és nehéz, sötét sejtés mondatta Máriával, hogy a válás 
csókja volt egyben az utolsó csók is, amit kedvesétől kapott. 

A férj bizalmasa jól teljesítette a ráruházott feladatot: a fiatalasszonyt óvni és 
védelmezni! Ám a hercegnő aranya az úr bizalmasát árulóvá változtatta át. Nem kerülte el a 
Nagyasszonyt hercege házasságtörésének híre. Hogy ki és hol volt az a szerencsétlen nő, aki 
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az ő szeretett férjének a szívét megosztotta és szerelmét elrabolta, azt a szolgája által kellett 
megtudnia. Tehát magához rendelte Fraknó várába. –„Ledobathatnálak a fekete toronyba, 
hogy haljál éhen27 – rivallt rá keményen –, de nem, itt ez az arany, vedd és nevezd meg nekem 
azt a szerencsétlent, aki elrabolta tőlem az én uramnak, hercegemnek a szívét! – A szolga, 
elvakítva a csengő-bongó fémtől, töviről-hegyire elmesélte urának szerelmi kalandját és 
második házasságát. A hercegnő elsietett, lovagok népes kíséretével és szolgák siserahadával, 
Mädchenthalba.   

Fertő községben szabad ég alatt főbenjáró ügybeli ítélkezést tartottak. – Máriát 
varázsszerrel való megrontással vádolták. Nehéz bilincsben állt a bíróság előtt. Itt tudta meg, 
hogy nem egy jól ellátott solymász hitestársa, hanem hercegének ágyasává lett. Urának és 
hercegének, akinek oltár előtt összeesketett felesége még élt. Mária megsemmisülten omlott 
össze. A pap, aki a házaspárt megáldotta, kimondta ugyan a házasság érvénytelenségét, de 
védelmébe vette Mária ártatlanságát. A féltékeny hercegnő azonban a szerencsétlen 
asszonyka bájától elvakítva és bosszúra felingerelve, azzal a véleménnyel állt a bíróság elé, 
hogy csak természetellenes varázslat tehette vonzóvá ezt a parasztszajhát, aki babonában 
kereste az ész és a női szív rezdüléseinek elfojtását.    

Az első tanú, aki a szerencsétlen Mária ellen lépett fel, a herceg leghűbb szolgája és 
egyben a nő oltalmazója volt. Most viszont ellene fordították a hercegnő aranyai. 
Megerősítette a legszentebb esküvel, hogy főméltóságú ura kifejezetten ezt mondta: 
„Megbabonázott engem. A szerelem varázslata elválaszthatatlanul rabul ejtett, és a vén 
boszorkányt nem lehetett arannyal elvakítani.” Többen a legények, akik még mindig elbűvölve 
Mária bájától és akiket a féltékenység és talán az emberek gonosz démona, az arany vezetett, 
léptek föl és tanúskodtak Mária ellen, hogy a szépségétől megvakítva, varázshatalma miatt 
őrültként viselkedtek. Férfiak léptek fel és tanúskodtak az anya, Margaréta ellen, aki 
holdvilágnál gyógyfüveket gyűjtött, a legtávolabbi hegyekbe söprűn lovagolt és gyökereket 
hozott haza, amelyekből mindenféle varászkenőcsöket és szerelmi bájitalokat kotyvasztott. És 
a babona, a legfélelmetesebb borzadálya a hajdankornak, trónolt fenn az ítélőszékben és az 
ártatlant, aki sem a fájdalmat, sem a víz- és tűzpróbát nem tudta elviselni, gyalázatos halálra 
átkozta el. A fiatal varázslónőt meg kellett fojtani, mellette az öreg boszorkányt pedig el 
kellett égetni. Maga a pap is megtagadta tőlük az egyház utolsó vigaszát, és süket maradt 
kérésükre. – Nem birták ki a tűz- és vízpróbát, az ilyen főbenjáró ügyek legelviselhetetlenebb 
eszközét! 

Fertő községben volt egy mély sóstó – innen kapta nevét a község (Fertő, Mocsár, 
Pfutze, Lache, ebből Lachendorf) és ebben a tóban száraz nádból és rőzséből máglyát 
állítottak föl, amelyen a vén Margaréta állt, kötelekkel gúzsba kötve. Amikor látta, hogy 
szerencsétlen lánya utolsót kiált: Szűz Mária, vedd fel magadhoz a lelkem! és elsüllyed, arcán 
már nem peregtek könnyek.  

Csak kis figyelmet kért és folyékony beszédbe kezdett: „Önök, Urak és Bírák! Isten a 
tanúnk felettünk, hogy én és szegény gyermekem ártatlanul halunk meg! Lányom szépsége az 
Ég ajándéka volt és nem a sötét hatalmaké! A növényvilágban való jártasságomat apámtól 
örököltem és az emberek hasznára fordítottam. Kik tudnak ellenem jogosan tanúskodni Önök 
és szomszédaik közül és kik a hat községből, hogy én boszorkány, lányom varázslónő lett 
volna? Nem segített gyakran Önökön Margaréta anya növénynedve, kenőcse és itala a kínzó 
fájdalmon és betegségen? Nem gyógyítottam-e meg az Önök haszonállatait? Pedig Önök a 
sötét babona szerint azt, ahol külső vagy belső betegség volt, boszorkányságnak tartották? És 
Önök ellenünk tanúskodnak és varázslónőknek neveznek minket! Átok Önökre! Átok a komisz, 
féltékeny, bosszúra éhes asszonyra, aki bosszúd miatt feláldozol minket. Átok rád és 
családodra! Átok az uradra, aki elcsábította a lányomat és bűnözővé tette, mégis a férfi volt 

                                                
27 Egy másik mondából, amely a várról szól, s úrnője ilyen módon hal éhen. A Szallah, he! c. legutóbbi 

közlés a Válogatás Sopron és környéke mondakincséből. Patriot kiadó 1994 kiadványban található. 
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egyedül bűnöző, amikor a házasság szentségét meggyalázta, hogy lányomat megrontsa. Mivel 
csellel és rábeszéléssel nem sikerült őt ringyójává tenni! Átok a semmirekellő szolgára, aki 
lányom ő rzőjéből vádlójává és gyilkosává lett! Átok rátok, esztelen, gyáva, elvakított, 
megvásárolt tanúk és bírák!”  

Akkor alulról tüzet fogtak a száraz nádkévék és máris füst takarta be Margaréta fejét. 
Ámde mint sötét felhőkből az égzengés, morajlott Margaréta hangja: „Légy átkozott, te 
Völgy! – A föld elnyeli tulajdonotokat, és a víz, amely megfojtotta az én ártatlan 
gyermekemet, elárasztja földjeiteket és megsemmisíti viskóitokat. Gilétusznak, a büszke 
hercegnek a háza nem fog többé virágozni, elapad és neve eltűnik [Az oldal vége.] 
Magyarhonban és az egész világon. Te büszke hercegnő! Öled meddő lészen ezentúl és fiad 
fiai lesznek az utolsók a családfán. Kastélyaitok, kincseitek idegen kézre jutnak, és az éji órán 
az én és a gyermekem szelleme fenyegető alakban állja körül fekhelyedet. A legnagyobb 
vétkemet azonban, az átkomat a legigazságosabb bíró a túlvilágon atyailag megbocsátja 
nekem, mert ő igazságos és könyörületes, és én az ő kezébe ajánlom lelkemet!” 

Akkor a lángok Margaréta ruháiba kaptak. A fájdalomnak egy sikolya és ő  nem volt 
többé. – A boszorkány elégett és porait abba a tavacskába szórták, ahol a lánya elmerült. A 
házat, amelyben laktak, a földdel tették egyenlővé. A szomszédok szétszéledtek és gúnyos 
megjegyzéseket tettek a varázslónőkre, a főbenjáró ügyben ítélkező bíróságra, a kivégzésre és 
a vén boszorkány átkára és áhítatosan vetették magukra a kereszteket és imádkoztak a saját 
evilági és örök üdvösségükért. A plébános szentmisét mondott a kivégzettek lelkiüdvéért és a 
hercegnő elhagyta lovagjaival és kíséretével együtt még azon éjjel az elátkozott 
Heidenbodent. 

Reggel, amikor Fertő község lakosai ekéikkel a tavacska mellett elhaladtak, 
csodálkozva látták, hogy az, az éjszaka folyamán, anélkül, hogy egy csepp eső esett volna, 
jelentékeny módon megnagyobbodott. Ennek a tiszta víztükrén két fekete, zárt koporsó úszott. 
Felkeltették a plébánost, aki emlékezett a vén Margaréta átkára. „Állítsátok marháitokat 
megint az istállókba és tartsatok ma ünnepnapot. Tüstént a templomba megyek és 
meghúzatom a harangokat. És imaáhitat után majd megtanácskozzuk, mi tévők legyünk a 
koporsókkal” – parancsolta a plébános. És mindahányan, nagyok és kicsik, még a 
marhapásztorok is, a templomba jöttek össze. Amint véget ért a mise, a templom lépcsőiről 
egyenest a vízbe léptek, amely az egész falut elárasztotta. És a széles utcán úszott a két fekete 
koporsó, hasonlatosan két csónakhoz, amint láthatatlan kéz irányította Mädchenthal felé. 
Jajkiáltás hangzott köröskörül. Valamennyien vad sietséggel menekültek a magasabb 
pontokra, a marhákat maguk előtt hajtva, a síró-rivó gyerekeket hátukon cipelve. És délben 
borzalommal néztek vissza falujukra, a völgy legmélyebb pontjára. Az alacsonyabb 
kunyhóknak már a tetejükig ért a víz. A víz folyton-folyvást nőtt és mielőtt még a nap többször 
le- és felment volna, a víz roppant nagy tóvá dagadt és elárasztotta mind a hat helységet 
templomostól, tornyostól. A két koporsó azonban csak tovább és tovább úszott egy bizonyos 
pontig, ahol egy ősrégi keresztnél megállapodott. A tó hullámai is lecsendesedtek és mindjárt 
partot képeztek körülötte. A megfélemlített völgylakók azonban, akik korábban minden 
irányban menekültek el, most községeikben gyűltek össze. Bár emberélet nem ment 
veszendőbe, ám puszta életükön és háziállataikon kívül semmit sem tudtak kimenteni. A föld 
termését és a fákat, kunyhókat és pajtákat, templomokat és tornyokat eltűntekként vették 
számba, s eltűntnek is maradtak és mindebből semmi mást nem találtak meg újra, mint egy 
eléggé nagy harangot, amelyet e század elején a halászok hálójukkal kifogtak a tóból. (Ez a 
harang Széplakon, az egyik toronyban található.) A koporsókhoz azonban valamennyien 
elzarándokoltak, hogy közelebbről megvizsgálják a csodát. A fedlapok az első nyomásra 
engedtek és a két nő holttestét márványhidegen és dermedten találták. Mária menyasszonyi 
díszben volt, és szépsége úgy sugárzott, mint esküvője napján. És anyja holttestén 
okosságának összes jegye. És ami sajátja volt életében, ruházatának minden fonala és fejének 
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minden hajaszála rendben a helyén. Akkor végre megértették, a Mindenható csodája révén is, 
hogy az áldozatok ártatlanok voltak. Bűnbánóan letérdeltek a holttestek mellé, és kérték a 
halottakat engesztelődésre és közbenjárásra, ha majd egyszer Isten ítélőszéke elé kell állniuk. 
Mária tetemét fehérbe öltözött hajadonok vitték, és Margarétáét a hat elsüllyedt falu bírája 
hosszú menetben a kereszt körül. Ez alá földelték el ő ket, és építettek, mielőtt még saját 
lakásukra gondoltak volna, kőből egy kis kápolnát föléjük és elnevezték az újonnan emelt 
templomocskát Frauenkirchennek. Az értesítés arról, hogy a tó kilépett medréből, hamarabb 
terjedt el, mint maga a tó a vidéken, és természetesen jó korán eljutott Fraknóra is. (A tavat, 
mivel a Fertő nevű helységben keletkezett, erről hívták Fertőnek, és mivel a völgybelieknek 
árvízkárosultakként újra le kellett telepedniük partjaira, németül Neusiedler Seenek nevezték 
el.) A hercegnő, amint az értesítést megkapta, szétszaggatta díszruháját és felvett egy szőr 
vezeklőcsuhát és meztélláb ment férje elé, aki hadjáratából tért haza és aki már mindenről 
hallott, ami történt. Az asszony bűnbánóan borult lába elé, és bár beismerte, hogy kegyetlen 
bosszút állt és ura nélkül elsietetten ítélkezett, de egyben a leghalkabb szemrehányással sem 
bántotta. A kín a férfit belülről emésztette, még akkor is, ha világi és egyházi bíróság a 
kétszeres bűntett alól azért mentette fel, mert bíróilag megállapíttatott, hogy ő t varázslat 
folytán elvakították. Lelkiismerete túlságosan is hangosan hangoztatta, hogy zabolátlan 
szenvedélye túl messzire vitte, a hitvány kéj elvakította, a kettős bűntettben bűnösnek tartotta 
magát és hogy két ártatlan lényt a leggyalázatosabb halálnak dobta áldozatul. Egyikőjüket 
túláradó szerelemmel szerette, s aki már az ő szerelmének zálogát a szíve alatt hordta. A férfi 
is magára öltötte a zarándokcsuhát és mezitláb vándorolt feleségével Rómába. Ott ahol Szent 
Péter ítélőszéke előtt teljes feloldozást kapott és ő szinte megbánása révén lelkiismeret-
furdalásán is könnyített. Megvásárolható szolgája, aki Mária számára oltalmazó kellett 
volna, hogy legyen, a borban kereste lelkiismeretének megnyugtatását. Így dülöngélt a vár 
fokán, amikor Fraknó toronyőre hosszan hangzó fanfárral jelezte, hogy a hercegi pár végre 
hazatért. A szolga messzire kihajolt a mellvéden és lezuhant a meredek sziklákon. Siralmasan 
összetörve gurult le ura elé. Gilétusz hercege azonban csak néhány nap pihenést engedett 
magának. Aztán sietett a tó partjaihoz, s magát ezen túl a tó urának nevezte. És eljutott a 
kápolnához, imádkozott az áldozatok sírjánál és építtetett egy templomot pompás stílus 
szerint. A falunak a mezőváros rangot adta és elnevezte Frauenkirchennek, 
Boldogasszonynak. A Gilétuszok hatalmas nemzetségének azonban magva szakadt és a 
birtokok a Koronára szálltak vissza. Ez a Neusiedler See keletkezésének regéje. 

[Az 1. CD. 48. f.-n a vége.] 
 

4. Tíz dukát a sulyok nyelében (rege) 
1. CD. 48–49. f., 23. múz. o. és u. 

Második rege a Fertőről, a magyarországi tóról. – Van egy olyan állítás, hogy a Fertő 
összeköttetésben állana a Dunával, s onnan kapná a vizét. Egy kádárlegény – így szól a mese 
– Németföldről visszatérőben kiállt egy hajótörést az örvénylő Dunában. Bár szerencsésen 
jött ki a vízből, mert a tóban fiatalon megtanult úszni, viszont odahagyta tarisznyáját, benne a 
kádársulykot. Ez a kádársulyok azonban nem volt közönséges szerszám, hanem művészileg 
elkészített skatulya, amelyben a szegény kádárlegény a 10 dukátnyi spórolt pénzét tartotta. 

Amikor a kádár hosszú idő után élete párjával – közben ugyanis Sopronba jött és 
megházasodott – egy tikkasztó nyári napon a tó barátságos partján élvezte a szép délutánt, 
egyszerre mindketten felfigyeltek valamire, ami távolról egy úszó kutyára hasonlított, amely a 
fejét a víz fölött tartotta. A tárgy közelebb jött és lássatok csodát! A kádársulyok volt az, amit 
a kádármester még mint legény sok-sok éve a hajótörésnél a Duna örvényébe hagyott veszni. 
Az öröm és a csodálkozás (A 48. o. vége) leírhatatlan volt, amikor a mester biztos kézzel 
kicsavarta a nyelet és elővette a 10 dukátot. 
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5. Hany Istók (1749) 
1. CD. 49. f., 23. múz. o. 

Ez a Hanság az utóbbi időkben egy elvadult fickó révén vált nevezetessé. Azt mondják, 
két halász fogta el a kapuvári erdőben, ahol a Király-tóban – kis tavacska a mocsárvidéken – 
tartózkodott. Amint arról egy jegyzőkönyvi kivonat szól: „1749. március 15-én Nagy Ferenc 
és Molnár Mihály kapuvári halászok (előbbi még élt 1799-ben) elfogtak egy tíz év körüli, 
vadállathoz hasonló fickót, akinek azonban a termete teljesen emberi volt, és bevitték a 
kapuvári várba. És mivel egyáltalán nem tudott beszélni, feltételesen megkeresztelték. [A 
margón az eredeti anyakönyvi bejegyzést idézi.] 

A gyerek meztelen volt, feje nagyon kerek, kis szemekkel, kevéssé hajlott orral, szája 
széles, egész testén, de még a fején sem a megszokott emberi bőr, hanem pikkelyszerű, bütykös 
kéreg, általában hosszúra nyúlt végtagokkal, különösen azonban kezén és lábán kétszer olyan 
hosszú ujjakkal. Csupán füvet, szénát vagy szalmát falt. Nem tűrt semmilyen ruházatot sem és 
ha nem látott maga körül embert, azonnyomban beugrott a vár körüli vizesárokba és úgy 
úszott, mint egy hal. Majd’ egy éven át volt a várban, már evett főtt ételeket, eltűrte, hogy 
felöltöztessék, és kezdett eléggé emberré alakulni. Éppen ezért az ő rök túlságosan is 
megbíztak benne úgy, hogy ez az emberke reménytelenül elveszett és többé nem találtatott 
meg. Valószínűleg a kastélytól nem messze folyó Rábába ugrott és ismét a Hanságba úszott. 
Kapuvári hivatal, 1803. augusztus 8.”28 

 
 

b. A tó változásai 
6. Folyó lett volna? 

1. CD. 49. f., a 2. sortól 23. múz. o. u. 
A Fertő mindenesetre alighanem a korábbi Fertő folyó lefolyásának elakadása miatt 

keletkezett, körülbelül a Kr. u. 10. vagy 11. évszázadban. Különben is a környék ingoványos 
síkságán semmi esése sem lehetett. Az akadály valószínűleg véletlenül, például egy földrengés 
következményeként alakult ki. Ez annál is inkább valószínű, mert a Magyarországon 1760-
ban tapasztalt földrengés alkalmával rendkívül erős háborgás és tajtékzás volt megfigyelhető 
a tavon. A tó terjedelme a Hanság nélkül 10 [négyzet]mérföld. A tóban némelykor áradás és 
apadás lehetséges, aszerint, hogy a források, amelyek táplálják, több vagy kevesebb vizet 
adnak. Ezek általában évente apadnak el, vagy adják bőven a vizet. Ez a dolgok rendje.  

 
7. Az 1693. évi áradás29 

2. CD. 60. f., 90. múz. o. u. 
Az 1693. évben a tó szintje, amely már több, mint 10 éve annyira leapadt, hogy az emberek be 
kellett, hogy menjenek és szántóföldeket műveltek, ismét emelkedni kezdett. Ebben az évben a 
hegyi patakok is sűrűn megmutatták magukat, annyira, hogy sok helyütt nem lehetett a víztől 
kaszálni. A Kolmbrunn tele volt vízzel.30  
 

8. Ár és apály, ahogy sorban következtek 
1. CD. 49. f., 23. múz o. 

[...]31 Közben sokan joggal gondolják, hogy létezik egy időszakos csökkenés és 
gyarapodás, ez a mondás szerint hét évet foglal magába. Közben a tó szintje 1804 nyarán 
érzékelhetően növekedni kezdett, s ahol egyébként száraz lábbal jöhetett-mehetett az ember, 
ott most a tó vize áll. Magyarországról szóló régi kéziratban található a tóról egy érdekes 

                                                
28 Lásd a Kislexikont, Hany Istók.  
29 Ugyanez a közlés még egyszer megtalálható az 1. CD. 49. f.-n is. 
30 Kolm = magános, kiemelkedő hegykúp. A Brunn viszont kút. 
31 Az 1693. évi áradásról szóló közlés itt is előfordul. 
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részlet. Az őszi hónap32 23-án és 24-én fújt a keleti szél és elárasztotta a partot. Purbachnál 
minden víz alatt volt, a hullámok minden erővel csapkodták a szárazföldet. A 23-ról 24-re 
virradó éjszaka aztán megfordult a szél iránya, s olyan hevesen fújt kelet felé, hogy 
Purbachnál a part 2-300 lépésnyire mentes lett a víztől. Tajtékzott a tó, és a hullámok az 
ellenkező irányban, Boldogasszony felé törtek nyolc évvel ezelőtt. 1756-ban a tó keletre lépett 
ki a medréből és legelőket, szántókat, kerteket öntött el és egészen többé sohasem tért vissza a 
medrébe. 

A Fertőnek számtalan szárazulatja van, és délkeletre sok szigete és homokpadja, úgy 
hogy már csak ezért sem hajózható. A most uralkodó Esterházy herceg nagyapjának a 
testvére szívesen választott volna rövidebb utat Pozsonyba. Evégből építtetett egy kis 
dereglyét. ezt azonban semmiképpen sem tudták használni a sok sekély hely miatt. Ruszton 
még most is él egy férfi, aki állítólag többször is átgyalogolt a tavon. Miután az öreg herceg 
terve hamvába holt, a most uralkodónak az apja33 az 1777–1780-as években rengeteg pénzért 
építtetett egy 10,400 lépés hosszú gátat.34 Ez a gát képezi a tulajdonképpeni tó délkeleti 
határát. Ennek ellenére a tó délkelet felé a Hanságon keresztül még tovább nyúlik. Sok fű nő, 
itt-ott fák is vannak ezen a talajon, közben azért mégsem járható. A Hanság imbolyog a láb 
alatt, és minden pillanatban ki van téve az ember annak a veszedelemnek, hogy itt vagy ott 
elsüllyed. Ennek a vidéknek a lakói azért kell, hogy tudják az átjárást, akinek azonban nincs 
helyismerete, életveszélynek teszi ki magát. – Pótlásként: a következő szerencsétlenség történt 
1677. június 28-án: Knipfer János Mörbischből a tavon keresztül egy rosszul sikerült útba 
vágott bele. Mivel egy szál cüllnibe 30 nádvágót préselt be, akik azonban a tó közepén vízbe 
fulladtak, és még a fia és a szomszédja is, akik segítettek neki. Tehát így 32 lélek fulladt meg, 
ő pedig a cüllnivel kijutott a partra. Az embereket 8 napon belül mind megtalálták, mert a víz 
kivetette őket. Kihozták és eltemették őket.  
Az 1737-ik évben szárazság volt és a tó olyan kicsi volt, hogy csak itt-ott lehetett látni egy-egy 
pocsolyát. A nagyobb halak nem tudtak táplálékhoz jutni. És még 1738 is száraz év volt, és 
úgy összezsugorodott a tó, hogy egy kádár, hatalmas ember, Rusztról gyalog ment át a tavon 
a pusztába, egy akó bor fejében. De [azért] vitt magával egy hosszú rudat, hogy meg tudja 
mérni, mély-e a víz, vagy nem. És szerencsésen átért. 1749-ben ismét növekedni kezdett a tó. 
1756-ban kilépett a medréből és mezőket, szántóföldeket és kerteket árasztott el. 1768-ban 
megint olyan magas volt a vízállás, hogy minden mező víz alatt állt. 1804-ben volt a 
leginkább észlelhető, hogyan emelkedik a vízszint. És ahol egyébként száraz lábbal lehetett 
közlekedni, ott most a tó vize állt. 1830-ban annyira dagadt, hogy a tó felőli bozi 
parasztoknak ki kellett költözni házaikból. 

 
9. Természetbarátok és szódakristály (1865) 

7.CD. 44. f., 384. múz. o. 
1865. Október elsején. Két itteni polgár (Fl & Br)35 kezdeményezésére, akik 

megértették, hogy az érdek, a kellemetesség, sőt az áldozat békésen megférnek egymás mellett, 
a természetbarátok nagy létszámban, talán 500-nál is többen gyűltek össze a Fertőnél, az 
úgynevezett Segenshüttenél (Halászkunyhónál), hogy száraz lábbal, egy órányi távolságra be 
a tóba, a maga nemében egyedülálló ünnepet tartsanak. Miután már néhány nappal előbb egy 
nemzeti zászlót, rajta oda illő felirattal (az 1865. október elsejei tó-expedíció gyülekező helye) 
ékesített hosszú rúdon a száraz tó talajába tűztek, délután kettőkor megindult a zarándoklat az 
úgynevezett Segenshüttetől, amelyet még egy évtizede joggal hívtak Halászkunyhónak. Egy 
órát gyalogolt az ember, mire elérte a megjelölt helyet, hogy a nyolc négyzetmérföldnyi, 

                                                
32 Október hó. 
33 Lásd a Kislexikon Gát c. címszavánál.  
34 Lásd a Kislexikon Gát c. címszavánál.  
35 Ifj. Flandorffer Ignác és Braun Nándor. 



22 
 

 

teljesen kiszáradt tó közepén a kiszáradásra emlékező ünnepélyen részt vegyen. A szél az 
összejövetelnek mintegy magasztalására toronymagas szódaoszlopokat emelt kavarogva a 
magasba. Ameddig a tekintet elért, nem látott semmi egyebet, mint a szódakristályoktól 
fehéren fluoreszkáló síkot, mintha halotti lepellel lenne letakarva. Ez alatt titokzatos 
kiterjedésben a föld alatti termékenység működött volna. A talaj szabálytalan vetődései 
helyenként a legnagyszerűbb kristályos szódavirágfélékkel fedett szinteket képeztek. Ezeken a 
körülbelül három órányira levő túlpartot minden veszély nélkül lépdelve el lehetett érni. 
Amikor aztán a társaság ezeket a csodákat a száraz tavon mind látta, vidáman és 
tapasztalatokkal gazdagodva tért este haza Sopronba. De azonban, hogy a későbbiek, a 
legkésőbbi utókor megint kárörvendve nézhesse az ismét áradó Fertőt, a mostani helyzetről 
ismereteket szerezhessen, az evangélikus gyülekezet lelkész urát, Kolbenheyer Mór urat fel 
fogják keresni, hogy fogalmazzon meg egy aktát az 1865. október elsejei hajókázásról 
szárazon. Ez a részt vevők aláírásával ellátva, örök emlékül, Sopron szabad királyi város 
Levéltárába lesz elhelyezve.36  

 
10. Tengeri csata szárazon (1866) 
1. CD. 50. f., 24./b. o. Kis cédula. 

Nota Bene. A Fertőről egyre inkább szaporodnak a regék és hasonló történetek és ez 
már lehetővé teszi egy szép kötet megírását. Már van nekünk egy Hany Istók, a vízi ember c., 
Egy esküvői menet a tavon keresztül c., Az 1834. évi tűz a Hanságban c., A Fertő keletkezése 
és Boldogasszony alapítása c.. Ami a víziemberben és a tó keletkezésében romantikusan és 
élőn hangzik, s ahogy nem adunk teljes mértékben hitelt a 18. és 13. századi mondáknak, 
beleillik a sorba az a 19. századi kuriózum 1866-ból, amely egyedülálló a maga nemében. 
Még a kiszáradt tómederben végbement 1865. szeptember 29-i gyalogtúrán is túltesz. 1866. 
november 6-án tengeri csata zajlott le. Bár egyetlenegy páncélos fregatt és ágyúnaszád sem 
fúródott a fenékbe, és egyetlenegy csatahajó, vagy sorhajó sem repült a levegőbe, azért mégis 
csak tengeri ütközet volt – száraz földbirtokon –, viszály dúlt az enyém és a tied felett, Oka és 
Ruszt, a két szomszédos község között, a learatott csarabért és homok bogáncsért (Moltke). 
Amit az előbbi alomnak vágott le, s amire az utóbbi egy bizonyos vitás ponttól vagy területtől 
kezdve igényt tartott. Mialatt Oka védőszentjének, Szent Lénártnak a napján; november 6-án 
kocsira rakták és el akarták szállítani – ő k már kivonultak lóval-ökörrel és kocsival – 
számosan jöttek Rusztról felfegyverkezve hosszú nád- és szénavillákkal (vasalt hegyekkel) 
védelmül és dacból, néhányan fegyverrel. Amikor dél körül Okán az ellenpártiak értesültek a 
támadásról, tömegesen siettek ő k is, botokkal felfegverkezve, a vitás földdarabra. Az 
elkeseredett ellenfelek egymással szemben álltak egyre fokozódó felindulással, eldurrantak az 
első lövések a ruszti urak felől és néhány okai ember súlyosan vagy könnyebben megsérült. 
Elszabadult a vihar, az okaiak harcoltak mint az oroszlánfókák, kiverték a rusztiakat a 
földekről, vagyis a tóról, akik kocsit, fegyvert, igavonó ökröt hátrahagyva, kiürítették a 
csatateret és vad futásban hazarohantak. Ezalatt az okaiak a győzelmi trófeákkal: kocsival, 
ökörrel, zsákmányolt fegyverekkel és sebesültjeikkel győzelmi menetben hazaindultak a 
falujukba. – Ez a rendzavarás azóta már bírói útra terelődött. [A 24./b. oldal vége.] 

 
 

c. Természeti csapások I. 
11. Hideg tél (1826) 

3. CD. 111. f., 180. múz. o. 
[...] 1826. Január elsején kezdett fokozódni a hideg és napról-napra hidegebb lett, és 

tartott folyamatosan négy hétig úgy, hogy a madarak megfagytak. Akkor hellyel-közzel 

                                                
36 Lásd a Kislexikont, Expedíció ... 
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alábbhagyott a hideg, éspedig a legnagyobb fokú. Ám mindjárt erre megint fokozódott és 
maradt a hideg egészen március elejéig. Embernek és marhának majdnem elviselhetetlen, a 
folyók és tavak mind befagytak. A jégtorlasz a Dunán nagyon sokáig fennmaradt. Közben 
voltak olyan hideg napok, amelyeken az Oroszországban mért évi 12 fokot is meghaladta a 
hőmérő.37 Minden vágyakozott már enyhébb időjárásra. Április 28-án volt ismét olyan fagy, 
hogy a gyümölcsöt és a szőlőt, ami még megmaradt, megsemmisítette. Mindenki 
kétségbeesett, hogy ebben az évben sem gyümölcs, sem bor nem lesz.[...] [Az oldal vége.] 

 
12. Nagy hó (1829) 

4. CD. 10. f., 186. múz. o. 
(1828 hirtelen jött hideggel zárult, mégpedig olyan alacsony fokon, hogy néhány napon 

belül az állóvizeket lábnyi vastag jégréteg fedte.) 1829. Az új év kezdete egyúttal a szigorú tél 
kezdete is volt, és akkor heves hóviharok léptek föl és a hó mélyen a belső területeken két 
hónapig is kitartott. Ebben az évben az időjárás nagyon kedvezőtlenül alakult. Az aratás 
idejét kivéve, Mindenszentekig állandóan esett, akkor kiderült és a szüret elkezdődött. És 
november 12-én fél láb mély hó volt, a folytatásban tovább havazott és a szüretelni való fele 
még kint volt. A megtartott Erzsébet-napi vásár november 18–19-én a hóvihar és hideg miatt 
egészen tönkre silányult, az út járhatatlan volt, úgy hogy senki sem tudott eljönni. A havazás 
kitartott december 24-ig, úgy, hogy a hó másfél ölre38 vastagodott és a robotosoknak újra meg 
újra ki kellett lapátolniuk a várost. 

 
13. Egy órás és a hó (1853) 
4. CD. 82. f., 223. múz. o. 

1853. március 19-én, tehát József-napkor este havazni kezdett, sajnos azonban éjszaka 
következett erre egy olyan erős szélvihar, hóval együtt, és szünet nélkül tombolt vasárnap 
egész éjjel tovább, hétfőn délután kettőig, hogy a vasutat, minden utat, utcát és a házakat 
ölnyi magasan befútta, sok közülük egyenest a tetejéig be volt temetve. Különösen érdekes volt 
a Mihály utcában, az úgynevezett Mórok házában, a 445. szám39 a hátsó részház, amelyik 
emeletes és Keller Vilmos órásmester úr és Bauer Anna, egy cipészözvegy tulajdona. Ez 
ugyanis egészen a tetőig, azaz 4 öl magasságig volt befúva. Az órásmester, akinek az a 
kötelessége, hogy a város összes toronyóráját felhúzza és beigazítsa, kénytelen volt utat nyitni 
a szoba ablakán keresztül, egy kivezető utat. És kijött nagy fáradsággal az utcára, két 
hegyivadász katonával, akik hozzá voltak bekvártélyozva és akiknek már kora reggel hatra 
kellett őrségbe menniük. Akkor megérkezett néhány jóbarát a szomszédságból, a házrész többi 
részében lakóknak segítségül. Akkor a falat a föld színéig föntről lefelé ásták ki, és csak fél 
óra múlva tudtak nagy erőfeszítéssel kikecmeregni az ablaktól. Csupán délután négy körül 
menthették ki – éppen csak, hogy az ablakon keresztül – a nőket és gyermekeket. Két napon át 
több mint ötven ember és a magisztrátustól segítségül küldött 25 robotos dolgozott azon, hogy 
a havat részben az utcára, részben a ház udvarának közepére tornyozzák föl. – Mindkét 
oldalon három ölnyi magasan állt a hó az úton, a Mihály-kapunál. A hó magassága végett 
nyugodtan lehetett a városfalon felül ki-be járkálni. A szegény marhákat először csak hétfőn 
délután etethették és itathatták meg, mert minden istálló a tetőig be volt havazva. Valóban 
csodálatos, a legöregebb emberek sem emlékeznek ilyen iszonyú hóförgetegre, még ebben a 
könyvben sem, amely 1517-től és 1526-tól kezd. Különben sem lehetett senkinek sem olyan 
gondolata, hogy ezen a tavaszon ilyen időjárást kapjunk. Mialatt a bájos tavasz még néhány 
nappal előbb a melegítő nappal olyan barátságosan mosolygott ránk, sok ember és állat, 
amely ebben az ítéletidőben kint az utakon rekedt, befagyott a hóba. Március 28-án, vagyis 

                                                
37 Schuster idejében a Reaumur-skála volt használatos. 
38 Egy bécsi öl: 1,896484 m. Bizonyára csak hófúvásos helyeken volt ennyi. 
39 Lásd a Kislexikont, A két mór-ház. 
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húsvéthétfőn ismét megújult a mondott szélviharos időjárás, megint házakat és utakat zárt el a 
külvilágtól, úgy, hogy egy kocsi sem, még a postakocsi sem tudott előrébb jutni, hanem 
gyalogfutárokkal kellett a leveleket továbbítani. Ez a kétszeres ítéletidő sokba került Sopron 
városának, annak ellenére, hogy minden háztulajdonos és egyéb lakó köteles volt egy napi 
hóhordásra és lapátolásra. Kivétel nem volt, csak a hatvan éven felüli férfiak, akik már nem 
végezhettek kézi robotot. Azoknak azonban, akik már benne voltak a korban és igavonó 
marhával rendelkeztek, tíz fuvar havat kellett kiszállítaniuk a városon kívülre. Aki maga nem 
akart vállalkozni a robotra, vagy nem tudta teljesíteni, annak napszámost kellett fogadnia, 
akit jól meg kellett fizetni, hogy legalább az utakat és utcákat járhatóvá tegyék. A vidék 
parasztjai azonban nem akarták ezt a munkát, annak ellenére, hogy ez általános kívánalom 
volt. Ezeket katonasággal kellett kényszeríteni rá. Aztán általános volt a félelem, hogy ez a hó 
nagy vizet fog hozni. Ez a félelem nem volt alaptalan. [Az oldal vége.] Mert március 30-án és 
31-én meleg és derült napok és éjszakák voltak és a hó hamar elolvadt. A malomárkok 
annyira telve voltak hóval, hogy a messzebbről folyó víz mellékutakat keresett, úgy, hogy 14 
napig egy malom sem tudott működni. Az út a Mihály-kapu mindkét oldalán 3 öl magasan volt 
hóval borítva. A városfalon felül lehetett oda-vissza közlekedni a hó magassága miatt. Április 
2-án langyos eső jött, a rá következő éjjel erősen meleg szél, amely a havat hamar eltüntette, 
a víz az Ikvában csak 14 collal40 volt alacsonyabb szinten, mint 1833-ban. 

 
14, Soproni jégverés I. (1854)  

4. CD. 96. f., 230. múz. o. 
1854. június 3-án olyan jégesőnk volt, amely hatalmas, 28 latos41 darabokban hullott, 

ám igen messze egymástól, azonban ott, ahol leesett, mindent tökéletesen szétvert. 
 

15. Soproni jégverés II. (1854)  
4. CD. 96. f., 230. múz. o. 

És a második ránk szakadt mindjárt ugyanabban a hónapban, Péter napján, de ez a 
jégverés olyan sűrű volt, mintha szitából öntötték volna. És megsemmisítette a legtöbb szőlőt 
és gyümölcsöst. És különösen a városban minden ablakot összerombolt, beleértve a külső, téli 
szárnyakat és a belsőket is. Úgy, hogy a felhőszakadás a szobákba zuhogott be. Ez a jégverés 
sok ezer ablaktáblát tört össze az egész városban. Sok háznak ablaktalanul kellett várakoznia, 
mire mindet helyrehozták. Csak a tönkrement ablakokat illető kár 20,000 forintra 
becsülhető.42 

 
 

d. Természeti csapások II. 
16. Árvíz (1786) 

3. CD. 34. f., 137. múz. o. u. 
1786. Továbbá nov. 6-án éjszaka hatalmas eső jött és egész nap olyan erős szél fújt, 

hogy több ezer jó fát kidöntött, a legtöbb gyümölcsfát is, a városban éppúgy, mint vidéken. A 
fákat széthasította, ágaikat letörte. Ezt követően sűrűn esett a hó és a jó soproniaknak, nyakig 
benn a szüretben, néhány napot ki kellett hagyniuk és újra kellett kezdeniük. És minden 
megfagyott fürtöt bevinni, s a szobában felfüggeszteni. Közepes év volt, minden termés 
szempontjából, csak a szőlő sikerült rosszul. Aztán meg vidéken nagyon erős volt a 
marhavész, Istennek hála mi, Sopron városában, ettől mentek maradtunk. 

 
 
                                                
40 1 bécsi coll = 1 hüvelyk = 2,54 cm. 
41 1 bécsi lat = 1, 75 dekagramm. 
42  Lásd a Kislexikon végét. 
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17. Árvíz (1828) 
4. CD. 7. f., 184. múz.o. u. 

1828. szeptember 15-én kaptunk egy olyan felhőszakadást, amely minden házat és utcát 
elárasztott, különösen azokat, ahol ereszcsatorna volt. Az embereknek ki kellett hátrálniuk a 
szobákból. Erre a mi Ikvánk 16-án olyan iszonyatos magasságra nőtt, bár semmilyen akadály 
sem állta az útját, hogy egészen a Lovassági Kaszárnyáig43 lépjen ki a medréből. A házak a 
Balfi utcában, amelyek a patak partján fekszenek, nagyrészt megrongálódtak, a falakat és 
fákat alámosta a víz, kitépte és vitte magával, hidakat rombolt szét, s elpusztította a földeket 
és kerteket. 

 
18. Árvíz (1831) 

4. CD. 14. f., 188. múz. o. 
1831. augusztus 9-én egy erős felhőszakadás miatt minden patak és folyó kilépett a 

medréből. És a Vulka, Lajta és a többi patak elpusztított sok hidat és malmot, mégpedig olyan 
gyorsasággal, hogy semmit sem lehetett megmenteni. Még azt a magasságot is túllépte másfél 
collal, amely 1787-ről a Rózsa utca és Szélmalom utca között meg van jelölve.44 Reggel 
hatkor a céhháznál 2 lábnyival a partvonal alatt volt, de negyedhétre már beért az utcácskáig 
(Festőközig), még hozzá úgy, hogy még csak a hídon sem lehetett átmenni. 

 
19. Árvíz (1833) 

4. CD. 19. f., 190. múz. o. u. 
1833. szeptember 19-én és 20-án, egészen 21-én hajnali 2 óráig, a tartós esőzés 

következtében Ikvánk olyan magasságot ért el, amely minden korábbit felülmúlt. Egyetlen 
gyaloghíd sem maradt, sem a városban, sem azon kívül. És a céhház utcácskájában egészen a 
feléig emelkedett a víz. Szemben vele az átjáróháznál, ki a Piac térre, a nyolc foknyi falépcső 
fölé. És minden szoba a patak mellett fekvő házakban vízben állott. Némelyikük annyira – 
mint például a Festőköz sarokházai, a Szélmalom utca sarokháza –, hogy teljesen víz alá 
került. Az embereknek a három házból a tetőkön, azokat áttörve kellett kihátrálniuk. Sopron 
lakosai borzasztóbbat még nem láttak szülővárosukban, és éjféltől a város riadókészültségben 
volt. Most a víz tizenegy és fél collal állt magasabban, mint az 1787-es vízállás, amely a 
Rózsa utca és Szélmalom utca sarkán van feljegyezve.45 A kár ebből felbecsülhetetlen. 
Mindezen felül sok ember, gyermek és marha vesztette életét. Mert, hogy az ár oly gyorsan 
jött és olyan időben, amikor az emberek a legmélyebb álmukat aludták. Egy hirtelen 
felhőszakadás, éjfélkor, annyi korábban leesett nagy eső után, volt az oka a gyors áradásnak. 
Nem sokkal utána heves vihar rontott be, amely sok vidéken a felázott földben nagy kárt 
okozott, erre harapós hideg dérrel. A szőlő a sok esőtől már rohadt és érett, tehát valamennyi 
összetöpörödött és tiszta penész. Vagyis nem maradt más hátra, mint szüretelni. És már 
elkezdték Mihály-nap előtt és nem hagytak ki még egy vasárnapot sem, míg haza nem vittek 
mindent. Ettől kezdve tartósan szép idő lett. [Az oldal vége.] 

 
20. Kismartoni jégverés (1854) 

4. CD. 97. f., 230. múz. o. u. 
1854. Ez a Szent Péter napi jégverés Kismartonban nem csak minden növényt és 

ablakot zúzott szét alaposan, hanem a legtöbb cserép- és zsindelytetőt is, mert ott jeges eső 
esett, 5 lat súlyú, úgy hogy nem akadt ember, aki kimerészkedett volna a szobákból. Jég, 
cserépdarabok, zsindelyek és lécdarabok is, és mindez egyszerre hullott le a tetőkről. Sok és 

                                                
43 Lásd a Kislexikont, Lovassági Kaszárnya. 
44 Lásd a Kislexikont, Árvizek jelzése ... 
45 Lásd a Kislexikont, Árvizek jelzése ... 
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erős fát tépett ki gyökerestől a szélvihar. Ott a kár nagyobb volt, mint ha tűzkár lett volna. A 
hercegi kertben 12,000 forint C. M.-nél is több. 

 
 

e. Állatok 
21. Egerek (1678) 

2. CD. 9. f., 65. múz. o. 
Továbbá. Ennek az évnek májusában, Keresztelő János vasárnapján46 délután az Ikva, a 

hosszú sori árokban annyira tele lett vízzel, a sokszori és erős esőzések következtében, hogy a 
Fuhrt-mezőn és az alsó Kohlbergen lekaszált szénát elsodorta onnét, mást pedig elárasztott és 
nem lehet kifejezni, hogy két és fél napon belül micsoda károkat okozott a víz 
Magyarországon és Ausztriában. Többszáz mázsa szénát sodort el és árasztott el. Azoknak az 
embereknek, akik a Lajta környékén laknak, éppen elég volt azt megtapasztalni, hogy a víz az 
ablakukon folyik be és jön ki. Az emberek kénytelenek voltak marháikat onnan a magasból 
kiadni, hogy a falvakból mentsék életüket marháikkal együtt. – Továbbá ebben az évben 
augusztus 7-én délután négy órakor futó zivatar jött, amely a Lőverekben, az Angeren, az 
Erdburger dűlőben, a Mély úton, a Szárhalmon és más hegyekben okozott károkat. Ebben az 
évben országszerte olyan sok egér volt, hogy a szántókban és réteken hatalmas károkat 
okoztak. Ez némelyeket ámulatba ejtett, honnan bújt elő ez a töméntelen egér? Mit jelentsen 
ez? Vajon kihozható-e belőle valami jó? [Az oldal vége.] 

 
22. Ütközet a sáskák47 ellen 

2. CD. 61. f., 91. múz. o. 
1693. augusztus 11-én délben, Magyarhon felől több ezer millió sáska rajzott erre úgy, 

hogy a nap elsötétült. A Balfi hegyekben és a Fertőrákosi hegyekben hatalmas károkat 
okoztak. Augusztus 23-án ismételten óriási tömeg sáska jött föl keletről [von unten herauf], 
amelyet akkor dobolással, lövöldözéssel, kiáltozásokkal elűztek. Tökéletesen lelegelték a 
zabot, a kölest és a hajdinát. Ezután elrepültek a Lajta-hegységbe, Újhely felé. Továbbá 
ebben az évben sok volt a hernyó a káposztán. [...] 

 
23. Újabb ütközet sáskák ellen (1749) 

3. CD. 15. f., 128. múz. o. 
 Az 1749-ik év. A sáskák augusztus 19-én ide repültek a város fölé. Az emberek azonban 

azon nyomban közéjük lőttek kézi fegyverekkel és pisztolyokkal. Akkor azok lerepültek a tóhoz, 
keletre. – Augusztus 20-án a legtöbb férfiú leköltözött oda csákánnyal, durungokkal, flintákkal 
és más mordályokkal, hogy a sáskákkal hadba szálljanak. A sáskák ugyan nem okoztak kárt, 
ámde a cipészek, szabók és mások felzabálták a szőlőt48 azokban a kertekben. A csata is 
szerencsésen lezajlott. A mi részünkről ember nem maradt ott holtan. 

 
24. Zsiráf (1828) 

4. CD. 7. f., 184. múz. o. u. 
1828. augusztus 2-án megjelent itt egy zsiráf. Ez az egyiptomi alkirály ajándéka 

császárunk számára. És innét szállították el Bécsbe. 
 

25. Marhavész (1829) 
4. CD. 10. f., 186. múz. o. 

                                                
46 Lásd a Kislexikont, Keresztelő Szent János ... 
47 Lásd a Kislexikont, Sáskák, Seregélyek címszavak. 
48 Lásd a Kislexikont, Augester-szőlő. 
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A marhavész német földön is mindenütt jelen van, és csupán egyedül Magyarországon 
több, mint ötvenezer szarvasmarha hullott el. A mi városunkban szintén tettek előkészületeket, 
hogy azokkal talán elkerülhetjük ezt a sorscsapást. Kismartonra már lesújtott, és Kaboldra, 
Pingára49 és az egész környékre. Egyedül minket kímélt meg Sopronban, ahol pedig hétről-
hétre annyi idegen marha van a vásárainkon. Mindazonáltal valamennyi idegen marhát, még 
mielőtt a vásárra kerülne, a város által bérelt istállókba zárják és állatorvossal 
megvizsgáltatják. És ha beteg állat van közöttük, nem érintkezhet a piacon lévő többivel, amíg 
a megfelelő zárlat50 ki nem tart. Aztán pedig mindegyik marha csak azon az egy útvonalon 
vezethető, ahol az őrök állnak, és mindenkinek fel kell mutatnia a helység illetékesétől való 
igazolást, hogy ott vette az állatot, ahol még nem ütötte fel a fejét a járvány. 

 
 

f. Éhínségtől második aratásig 
26. Nyomorúság (1817) 

3. CD. 101. f., 175. múz. o. 
1817 nehéz esztendő volt. Különösen a szegényeknek, a kisnyugdíjasoknak és olyanok 

számára, akik valami kis zsoldot húztak, egyre jobban drágult a kenyér. A búza aratásig már 
40–45 forintba került, a rozs 26–33 forint, az árpa 22–28 f., a zab 7–8 f. A kukorica és bab 
24–26–28 f., a krumpli 9–10 f. Egy font51 disznóhús 24–26 fillér és nyáron nem is volt belőle. 
Egyáltalán ez a szörnyű drágulás a szegények osztályának és azoknak, akiknek családjuk és 
hozzátartozóik voltak ilyen helyzetben, talán még fájdalmasabban szomorú. A napszámosok 
18–20 fillért és egy cipó kenyeret kaptak. Amit más időkben 12 fillérért lehetett venni, az most 
40–50 fillérbe került és még csak nem is eredeti, mert a gabonába belekeveredett mindenféle 
gyomnövény, így némely kenyér élvezhetetlen volt, egyáltalán nem kelt meg a kemencében, 
aztán fűrészporos és egészen foltos, mégis egy ilyen drága kenyércipót néhány gyerek és inas 
egy órán belül elfogyasztott, anélkül, hogy jóllakott volna. A szegény kapás egyáltalán nem 
tudott magának venni. A pékeknél egészen apró volt egy helyes zsömle, s került 4–5 fillérbe. 
Látszott már, hogy nyomorúság lesz, amikor éhes gyerekek kiáltanak szüleikhez kenyérért, 
akik mégsem tudnak nekik adni. Némely szülőnek a szíve szakadt belé. Sokan adósságba 
verték magukat, nehogy éhen kelljen veszniük. Hány szegény szerencsétlen parasztnak kellett 
negyed vagy két negyed zabot vásárolni, mert nagyobb tápértékű gabonát nem tudtak 
megvenni. Sajnos akadt jónéhány lelkiismeretlen gabonakereskedő, aki ezzel jól járt, mialatt 
mások majdnem belehaltak az éhezésbe. Aki jelentős nyereséget könyvelt el, nem törődve 
azzal, hogy az értékes gabonát szeméttel keveri. Igen, az uraságok embereitől nagy 
mennyiségben vásároltak alacsony áron különösen merő töreket, és keverték azt a drága 
gabonával, ebből nagyon sokat szereztek el Ausztriában és Stájerországban. Városunk május 
hónapban a fent említett gabonából 509 vékát52 vásárolt és a városházáról a szegény 
embereknek november végéig terjedő időre vékánként 25 forint 48 fillér ellenében kiadta. 

 
27. Aratás másodszor (1822) 
3.CD. 105. f., 177. múz. o. 

1822. Augusztus hónapra a szőlőfürtök kivétel nélkül egészen jók és teljesen érettek 
lettek. Igaz, szeptember 6-ig nagyon hiányoltuk a jellegzetes édes ízt. Többen 
szőlőtulajdonosok mégis inkább hozzákezdtek a szürethez szeptember közepén. Előfordult az a 
ritka esemény, hogy ebben a szép, meleg nyárban másodszor is arattak. Október hónapban 
Berlic József úr, Binder Gottlieb, Plank Pál és Fandler Kristóf urak a földjeiken másodjára 

                                                
49 Vlsz. Pinkafő. 
50 Lásd a Kislexikont, Contumaz. 
51 1 bécsi font = 56,006 deka. 
52 Egy pozsonyi véka = 31,265 liter (1 mérő = 2 véka). 
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vágták le az árpát. Itt-ott több szántóföldön, ahol az árpa túlérett, s aztán kipergett, és a 
földre hullott, ez megint szárba szökkent és őszre teljes termést hozott. Fándler úr 15 aratóval 
learatott a Hofäcker53 nevű dűlőben és behozatta az Újteleki kapunál a piactérre, hogy 
mindenki megcsodálhassa. Aratók és marokszedők éneke és muzsikája kísérte (már amennyire 
volt hangszerük a második aratáskor). A kocsik tele kévékkel. A lányok szépen felcicomázták 
magukat virággal, koszorúkkal és így vonultak igen jókedvűen, vidáman, egészen Fándler úr 
házának csűrjéig. Cseresznyét, epret és más gyümölcsöt is árultak a piacon a második 
termésből. A szüret általában október elején kezdődött és befejeződött november 19-én. A 
mennyiséget illetően közepes, minőségében nagyon jó, édes és szeszes, mint ahogy nagyon 
ízletes. Majdnem úgy alakult, mint 1811-ben. A szüret idején egy német akó [Eimer]54 must 
30–40 forint, a bor azonban már december hóban 50–60–70 forint bécsi értékű papírpénzben. 
Árfolyamának értéke 100 f. C. M., 250 forinton állt.    

 
28. Éhínség Európában és soproni intézkedések (1847) 

4. CD. 44. f., 204. múz. o. 
1847. Az egész országban, sőt egész Európában az éhínségről hallani. És ezrek halnak 

éhen, a szó legteljesebb értelmében, bár a megyék megtesznek minden intézkedést, hogy 
leküzdjék ezt az ínséget. Milliós összegeket hajtanak föl és előlegeznek a rászorulóknak, 
azonban sajnos ez a segítség nem tarthat soká és nem juthat olyan bőségben a tömegeknek, 
amíg az annyira hosszú és szigorú tél minden áldozatot hiábavalóvá tesz. Itt Sopronban a 
város részéről és a tehetős házaknál, sőt az itteni kolostorokban sok ezer adag kenyérlevest 
főztek húsfélével naponta, egész télen át, sőt tovább a tavaszba. Ezeket az adagokat a 
szegények délben az akkori városkapitánytól, Pfeiffer Pétertől, vihették el. Minden vándorló 
iparoslegény számára, aki déltájt oda érkezett, egy ilyen adag leves a jóllakáshoz elegendő 
volt. A kenyérgabona ára növekedett az Itáliába irányuló nagy kivitel miatt és az általános 
szegénység következtében is. Az alacsony, sőt semmilyen kereset a legnagyobb szükségbe 
sodorja az embereket. Miközben betegségek lépnek fel általában, ehhez még a végén a 
közönséges idegláz járul befejezésül. Nem csak és kizárólag a szegényebb osztályoknál, 
hanem a középosztályban és a felsőbb rendeknél is uralkodnak a gyors halálhoz vezető 
betegségek. Úgy, hogy az ember azt hiszi, először ki kell fejlődnie a bajnak, pedig két-három 
napon belül beáll a halál.  

Április végén a búza ára már 14 forint, a rozsé 11, az árpáé 8 forint bécsi értékben. 
Egész Európában drágulás van és éhínség és mindenfelé hallani zendülésekről, ahol 
kiváltképp gabonaraktárakat foglalnak el. Hallunk több felkelésről a mi hazánkban is, ahol 
emberek mennek tönkre. Mert a szükség az embert a legvégső eszközökhöz hajtja, hogy 
meghosszabbítsa az életét. Június 11-én a búza 20 forintra, a rozs 18-ra, az árpa 14-re 
szökött föl, bécsi értékben számolva.55 Megjegyzés: Május 25-én a hőség 29 fokos volt. 

 
29. Szárazság és éhínség az országban (1863) 

6. CD. 111. f., 357. múz. o. u. 
[...] 1863. Ez az év Magyarországon szűk esztendő volt. Egyáltalán semmi eső, 
takarmányhiány, és olyan rossz termés, hogy – különösen Kelet-Magyarországon – az 
égvilágon semmi sem termett. Az összeg, amit kölcsönként Magyarországon a szükségállapot 
által érintett földbirtokosokra fordítani kellene, előzetes becslés szerint két és fél millió 
forintot tenne ki. [...] Nálunk, Sopronban is olyan a szárazság és a hőség, hogy májusban 
mindössze egyszer esett az eső. Egész nyáron és most, július végén megfigyelhetjük, hogy az 
Újkertbe vezető fasorokban sűrűn hullanak a levelek. Ezek még zöldek, nem sárgák mint 

                                                
53 A mai Udvarnoki utca helyén volt. 
54 Egy német akó = 26,5890 liter. 
55 Nem adja meg az űrmértéket, valószínűleg mérőre gondol. Egy bécsi mérő = 61,487 liter. 
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ősszel, az ember az Újkert [Neuhof] fasoraiban 5 coll magas levélszőnyegben jár-kel. A 
hegyekben is, az ottani erdőkben a fák elhullajtották leveleiket, különösen a nyírfák 
csupaszok, mint szeptemberben. Sok gyümölcsfa száradt ki, s mindez a nyári szárazságnak 
köszönhető. A kutak a városban elapadtak és legalább 150-nél mélyebbre kellett ásni, hogy 
újra vizet adjanak. Ennek a szerencsétlen évnek a következtében a szükséget szenvedőknek 
mindenütt Kelet-Magyarországon valamennyi megyében és szabad városban gyűjtöttek. És a 
segítség sürgősen kellett, mert ha nem jön hamar oda, ahol szenvednek, úgy sok éhezőnek 
meg kell halnia. És még arra is kellett gondolnia gazdagnak, szegénynek, hogy természetben 
szállítson oda vetőmagot, hogy az emberek valamit el tudjanak vetni. Mert különben a 
következő évben a földjeik parlagon maradnak. Hogy ezt a rosszat elkerüljék, mindenütt 
gyűjtöttek pénz mellett természetben is. Ezért sok jótevő utólag iratkozott fel, s ezt közölték, 
hogy tudjanak róla. [A 111. f. o. vége.] 
 

30. A polgármester felhívása a soproniakhoz (1863) 
7. CD. 3. f., 365. múz. o. 

1863. augusztus 30-án felhívás jelent meg Sopron szabad királyi város lakóihoz is. 
„Keserves csapás érte az alsó-magyarországi tájat a mi drága szülőföldünk azon részét, 
amely eddig az ő  kimeríthetetlenül gazdag termőerejével a Birodalom éléstárát képezte. Az 
idei évben bekövetkezett, emberemlékezet óta nem hallott szárazság okozott itt egy olyan 
felmérhetetlenül rossz termést, hogy ennek a területnek több mint két milliós lakossága, amely 
különben a leggazdagabb termésnek örülhetett, most a legszörnyűbb éhhalállal néz szembe. A 
marhaállomány a gyökeréig kiégett mezőkön és legelőkön, minden fajta élelem nélkül, 
tömegesen pusztul el. Az ínség leírhatatlan! Annak ellenére, hogy a Magas Kormány minden 
intézkedést foganatosított, amely alkalmas arra, hogy a mérhetetlen szükséget lehetőségig 
enyhítse, mégis érthető, hogy ezt az óriási feladatot csak akkor tudja tényleges eredménnyel 
végrehajtani, hogy ha az önzetlen emberbarátok jótékonysága hathatós áldozatkészséggel 
melléje áll. Sopron önzetlen lakói! Ti oly sokszor bizonyítottátok, hogy a közösség milyen 
áldozatra képes, ha egy nemes, üdvös alkotás megvalósítása múlik azon. Ti a keresztényi intés 
szerint – ne feledkezzetek el jót tenni és adakozni – oly gyakran és oly szívesen cselekedtetek! 
Hozzátok is szól a szükség és nyomorúság kiáltása! A mi drága testvéreink kiáltása a hazához 
jótékony támogatásért. Jelentős számú emberszerető polgár vállalkozott már a nehéz, de 
annál nemesebb feladatra, hogy házról házra menve, a felebaráti szeretet kegyes adományait 
átvegye. Mindenki adja azt, amit nélkülözni tud, egyesült erővel és Sopron lakosainak ismert 
jótékony lelkülete és meleg testvéri szeretete ezúttal is fényesen beigazolódik! 

Kania Nándor s. k. polgármester” 
 
 

g. Égi jelenségek 
31. Fénygyűrű a nap körül (1678) 

2. CD. 9. f., 65. múz. o. 
1678. – Továbbá ebben az évben, Mária hazalátogatásának napján,56 reggel 9-kor a Nap, 
ragyogóan tiszta időben, gyűrűt kapott, mint valami szivárványformát, jó messzire a Nap 
körül, amely délután félkettőig maradt meg. Amelyen az emberek nagyon elcsodálkoztak, mert 
az mégiscsak kellett, hogy jelentsen valamit. Részben azt mondták, hogy esős időszak lesz, 
részben a jóslásukkal eltalálták, hogy szárazság következik, mert a nagy szárazság teljes két 
hónapig tartott. [...] 
 

32. Üstökös (1680) 

                                                
56 Lásd a Kislexikont, Mária meglátogatja ... 
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2. CD. 17. f., 69. múz. o. 
1680. – Továbbá ebben az évben, november 20-án, az égen üstökös jelent meg reggel, 

három órával napfelkelte előtt. Az uszálya a magasban szétterült, előbb mint farkat vezette, 
azonban 12 napon belül elenyészett, hogy többé nem lehetett látni. 

 
33. Másik üstökös (1680) 
2. CD. 17. f., 69. múz. o. 

1680. – Továbbá: ebben az évben, december másodikán, István napján,57 közvetlenül 
napnyugta után, ismét látszódott az égen egy üstökös csillag. Ettől nem egyedül csak az 
öregek rémültek meg, hanem még a kisgyermekek is rettegtek tőle. Ez az üstökös csillag már 
félhat órakor lenyugodott, egyedül a hatalmas csóvája, amelyet maga után húzott, enyészett el 
éjszaka, féltizenkettő körül. Egy ilyen csóva kiterjed az égbolt fél horizontjára. Hozzáértők 
kiszámolták, hogy az égből 80 fokot foglalt el, a földön 12,000 mérföldre terjedt ki. Néhány 
évszázad óta sem nem volt, sem nem látszott hasonló üstökös csillag. Utóbb azonban 
lassacskán elmaradt és magasabbra emelkedett és napról-napra kisebb is lett és Pál 
megtéréséig volt látható. Hogy ennek alapján az üstököst mi fogja követni? Idővel kiderül. 

 
34. Északi fény (1836) 

4. CD. 27. f., 194. múz. o. u. 
1836. Október 19-e. Este 10 órakor még soha nem látott színjátékban volt részünk. 

Ugyanis fél tíz körül északkeleten szép északi fény fejlődött ki, amilyent ugyan már 1832-ben 
többet is láttunk, ám olyan döbbenetesen szépet még egyet sem. Az első pillanatban közeli 
tűzvészt tételezhettünk fel, csakhogy fölfoghatatlan volt, miképpen adódhatott ilyen 
félelmetesen gyönyörű vörösség, már csak a távolság miatt is, hiszen a városban semmi 
nyoma. Alig néhány perc múlva az egész horizontra kiterjedt délkelet felé és szivárványt 
formázó félkört vett föl. Miközben a vörösség délnyugat felé fokozódott, északkeleten kialudt 
és alig 15 vagy 16 perccel később már semmi sem maradt belőle. 

 
35. A teljes napfogyatkozás (1842) 

4. CD. 36. f., 200. múz. o. 
[...] 1842. július 8-án. A látható napfogyatkozás. Minden szem ég felé állt be, s mindenki 

fekete üveggel szerelte föl magát, és így joggal nézhetett a Napba. Pontosan megfigyelhető 
volt, amint a kerekség apránként kisebbedett, a fekete folt mindig nagyobb lett. A tárgyak 
sárgás fényt kaptak, a távoli horizont homályossá és ködössé vált, az árnyékok 
meghosszabbodtak és hegyesszögű formát vettek föl. Fecskék repdestek nyugtalanul és 
csivitelve a fészkük körül. Ez a sötétség nálunk reggel hatkor állt be, 7-kor vált teljessé, 
méghozzá besötétítette a környéket abban a pillanatban úgy, hogy az ember kénytelen volt 
minden boltban világosságot gyújtani. Mivel ez éppen egy pénteki napon történt, lévén, hogy 
egyik hetivásárunkra esett, azért ez a színjáték furcsán borzongtatónak tűnt. A nappal 
pillanatok alatt éjszakává változott és minden forgalomnak abban a percben meg kellett állnia 
a városban csakúgy, mint a városon kívül, a marhavásártéren. Számos ökör és ló vadult meg, 
s alig lehetett azokat megzabolázni. A galambok riadtan csapongtak körbe-körbe, mintha 
kergették volna azokat. Valamennyi veréb a fákra, a szállására repült. Közben a hűvösség 
egyre fokozódott. Borzongás futott végig a testen. A Nap már kifliformájúvá vált, és a 
levegőég szürke lett, de azért egyes távoli tárgyak a hegyeken felismerhetők voltak, ami az 
egész természetben nagyon közelített a varázslatoshoz. Ám egyre keskenyebb lett a naptányér 
és most aztán végképp kiterjedt az egész környékre a sötétség. Fényszegény, világossárga szín 
borította be a Holdat, s vetett félelmetes reflexet a bámészkodók arcára. Mély sötétség volt, a 
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felhők feketés-szürkék és a hegyeken tűzvörös rétegek, mint tűzfészek fölé ívelő füst. [Az oldal 
vége.] A látvány tele fennköltséggel, a szemlélőt mégis megfélemlítette és a hűvösség 
különösen érzékelhetővé vált. Hideg volt a jelen ennek a reggelnek a perceiben, amikor csak 
egy keskeny aranycsík, a Nap volt látható. Jó nekünk, hogy a sötétség csak rövid ideig tartott. 
Az öröm kiáltásával és a szemekben könnyel üdvözölhettük, mint ezúttal, az első fénysugarat, 
amely eltünteti a sötétséget és hideget és fénylőn, s tisztán hull a földre. Most jóleső érzést 
keltett, hogy a föld a legkülönbözőbb árnyalatokat, a szürkére festett felhők pedig megint 
barátságos kék színt öltöttek föl. Nem maradt semmi a fekete éjből, amely nem emberbarát, de 
egy kellemes virradat sem, amely nyugalmat, vagy új életet hirdet. Talán egy barlang 
borzongtató félhomálya, vagy egy nyomasztó pincéé, vagy a barátságtalan sötétség, a zivatar 
morajlása fogadható el kevésbé, mint a hangtalanság és hamuszín ég és föld ez alatt a három 
perc alatt. A teljes sötétség folyamán szabad szemmel is látható volt egy csillag, amelynek 
fénye a Nap első sugarára ismét elhalványult. Olyan élmény volt ez, amelyet talán két 
emberöltő sem fog újra átélni.58 

 
 

h. Földrengések 
36. Földrengés Szicíliában (1703) 

2. CD. 81. f., 100. múz. o. 
1703. január 13. és 14-én hatalmas földrengés volt megfigyelhető a Szicíliai királyságban 
[utólag odaírta: Nápoly], amely még Rómában is érezhető volt. Annyira, hogy a pápa 
Őszentsége kiment Róma városából a szabad ég alá, s az embereknek áldást osztott. Nem 
akadt Rómában olyan templom, amelyet meg ne rázkódtatott volna a rengés és – mint 
mondják – nyolcvanezren hallgatták a pápát. Ahogy Szicíliában is állítólag sok lakóhely és 
mezőváros pusztult el, ahol most a városok helyett nem mást, mint tenger vizet látni. [Az oldal 
vége.]   

 
37. Földrengés az országban (1763) 

3. CD. 16. f., 129. múz. o. 
1763. Áprilisban olyan erős földrengés volt, hogy a várostorony ide-oda ingott és a fent lakó 
toronyőrök segítségért kiáltoztak. A tűzjelző az órával együtt magától ütött. Június 28-án volt 
a nagy földrengés az egész országban, 5 és 6 óra között, különösen Komáromban volt olyan 
erős, hogy egy csomó ház összedőlt, és sokszáz ember részben meghalt, részben 
megsebesült.59 

 
38. Két földrengés itten (1768) 
3. CD. 18. f., 129. múz. o. u. 

1768. február 27-én hajnali háromnegyed négykor ismét erős földrengés volt. 
1768. április 6-án megint keletkezett egy kisebb földmozgás, hajnali négykor. 

 
39. Erős földrengés (1774) 
3. CD. 19. f., 130. múz. o. 

1774. június 15-én háromnegyed háromkor újfent erős földrengés volt itt, annyira, hogy a 
harangok megkondultak. 
 

40. Kis földrengés (1837) 
4. CD. 28. f., 195. múz. o. 

                                                
58 Lásd a Kislexikont, Napfogyatkozás. 
59 Lásd a Kislexikont, A komáromi földrengés ... 
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1837. március 14-én földmozgást éreztünk este félötkor. Két másodpercig tartott és öt 
földlökés volt.60 

 
 
 

B. AZ ELSŐ ÉVSZÁZADOK 
a. Nevek61 

41. Honnan származik Ödenburg neve? 
1. CD. 55. f., 25. múz. o. u. 

Ödenburg azt akarja mondani, hogy vár a pusztaságban. Mivel Ödenburg a jelen 
időkben nem az, úgy ennek az okát a régmúlt időkben kell keresni. Az idősebb Plinius, aki 
időszámításunk szerint 23-ban született és 88-ban halt meg, említi először Ödenburgot. Ő 
ugyanis azt mondja harmadik könyvének 27. fejezetében, hogy a noricumiakkal határos a 
Peiso tó és a bój pusztaság, ahol már vannak lakott helyek – Sabaria (Szombathely) és 
Scarabantia (Ödenburg). – Scarabantia az utolsó, latinos szótag elhagyásával német szó, a 
mai kiejtés szerint hívhatnánk Schaarenbantnak. A Schaaren értsd hadsereg, alapjában véve 
egyértelmű. Bant egy régi német szó, jelentése határ, végvidék. Tehát az egész szó nem több 
és nem kevesebb, mint határőrvidék. Elnevezés, amely az akkori körülményekre nagyon is 
illik. Sabaria ezzel szemben római. Raktárt, vagy vértek és páncélok lerakatát jelenti, tehát 
valójában fegyverkamra. Néhány évszázaddal később azt látjuk, hogy a longobardok lakják 
ezt a környéket. 568-ban Alboin király elhagyta Fertő melletti székhelyét, azaz Ödenburgot és 
longobardjaival együtt Itáliába költözött. És Ödenburg ismét vár lett a pusztában. Amikor a 
magyarok betörtek, Ödenburgra még Scharabant néven találtak rá. Mert Sopron nem más, 
mint az eltorzított Scharabant, amelyből először Scharban (Schabran, aztán Schapran) és 
végre Sopron mondatott ki. 1096-ban Kálmán király Ödenburgban tárgyalt a keresztesekkel 
Magyarországon való átvonulásukról. A francia krónikások a helyet Ciperon várának 
nevezték. Végtére az Ottokár cseh király és Kun László magyar király közötti háborúban az 
előbbi elfoglalta Ödenburgot 1273 októberében és tűzzel-vassal igázta le a környéket a 
Rábáig. Végül a kifosztott vidék megtagadta tőle a szükséges élelmet, mire el kellett vonulnia. 
Akkor úgy látszik mellőzte a város az Ödenburg nevet és máig a magyar Sopront viseli, bár 
megmaradtak az eredeti Scarabantia név nyomai. 

 
42. Ehrburg = Oedeburg [...], ma Ödenburg keletkezése (rege) 

1. CD. 55–56. f., 25–26. múz. o.  
Ehrburg = Oedeburg, most Ödenburg városának keletkezése 
Egy régi monda szerint a mostani város, Ödenburg, hatalmas erdőségekkel és mocsaras 

ingovánnyal lett volna körülvéve és felépítése, meg egyáltalán a város létrejövetele a 
következőképpen kezdődött: „Az egyik környékbeli hatalmas úr feleségének lánya csúnya 
foggal született. Ez a szerencsétlen esemény vigasztalanná tette a szülőket. Rosszkor jött 
nagyravágyás arra az elhatározásra vezette ő ket, hogy a természettől mostohán ellátottól 
megszabaduljanak. Az apa magához vette a gyermeket és elvitte az említett erdőségbe, 
leghűségesebb szolgája kíséretében, ahol egy szénégető kunyhója közelébe, feltűnően 
bebugyolálva, letette és sorsára hagyta. – Ezen túl évek múltak el, ámde az asszony 
terméketlen maradt. Csak ekkor ébredt fel a lelkiismerete az úrnak, aki felesége 
terméketlenségét az Ég büntetésének tekintette a természetellenes tettért és erre elhatározta, 
hogy a jogtalanságot úgy teszi jóvá, hogy nem nyugszik addig, amíg az elhagyottat fel nem 
fedezi és meg nem találja. – Gazdagon felcicomázva ült ezüstpatkós paripájára, s egy szép 

                                                
60 Lásd a Kislexikont, Geiger és a földmozgás... 
61„Különböző kivonatok soproni krónikákból és Sopron történetéből” – áll az élen a feljegyzésekben. 
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napon kivonult bizalmasával egykori bűntette felé. – Hosszú tévelygés után, erdőn és 
mocsáron keresztül végre sikerült a már régóta nem látott, mégis felismert kunyhóhoz elérni. 
A szolga csak ekkor vette észre, hogy gazdája paripájának egyik értékes patkója valahol a 
posványos úton elveszett. Sokáig kereste azt, de hiába. Visszatérve kijelentette: Uram! Éppúgy 
nem találom már a patkót, mint ahogy Ön a gyermekét sem fogja megtalálni. A legparányibb 
remény nélkül, szinte véletlenül belebotlottak ugyanabba a lakásba és tudakozódtak az az 
éppen távollevő szénégető asszonyánál, hogy milyen újdonságot nyújt ez a zord erdő? Némi 
eszmecsere után az idegen figyelmét magához vonzotta az ablakmélyedésben heverő hatalmas 
agyar. Rossz sejtelem támadta meg. Az asszonytól részletes felvilágosítást kért. A szénégetőné 
a következőket mesélte el:  

Körülbelül nyolc évvel ezelőtt férjem üzleti útjáról tért haza és útközben talált egy, 
finom fehérneműbe szépen bepólyált, de a szájából előálló disznóagyartól elcsúfított 
gyermeket. Részvéttel vette magához és hozta el nekem, azzal a vigasztalással, hogy biztosított 
engem: ettől a szörnyűségtől meg fogják szabadítani. A fog a gyermekkel együtt növekedett, s 
amikor ezt a nagyságot elérte, vállalkozott a szomszéd, a kovács arra, hogy lecsiszolja. Ez a 
vállalkozás sikerrel járt. És lássad, Uram! Az éppen most belépett gyermek az, akit ettől a 
csúf fogtól megszabadítottak. A meglepett apa a gyermeket bizonyos fokig megkönnyebbülve 
keblére szorította és mértéken felüli örömében kiáltotta: Ahogyan a Mindenható nekem 
megkegyelmezett gyermekem megtalálásával, egyszer majd az elveszett patkó is maradandó 
emlékül napvilágra fog kerülni.   

Ezután a maga részéről a legörvendetesebb lelettel igen nagyon boldoggá tett férfi az 
egészségesen gondolkodó szegény embereket gazdagon megajándékozta és a nyomorúságos 
kunyhó helyére házat építtetett. Ez az a ház, ő si stílusával, amit a monda eléggé igazol, 
manapság a városi egyes számmal van jelölve. A lány hajadon maradt, és épített egy mutatós 
házat lakhelyül. Ezt az épületet nevezték volna Ehrburgnak. Mondják, hogy a várostorony 
alapját, éppen az egyes számú ház mellett, szintén ez a kisasszony helyeztette el. 

A patkóra vonatkozólag: egy ilyen, néhány évvel ezelőtt, 1813 körül, a Hátsókapunál a 
belvárosban, összekovácsolva látható volt.62 

 
43. Ödenburg második leírásából 

1. CD. 56. f., 26. múz. o. u. 
Ehrburg = Öedeburg – Ödenburg városának keletkezése. 
Előbb Claudius császár alatt Róma alapításának 794. évében a Duna mentén 

megszervezték a három tartományt, Pannoniát, Noricumot és Rhaetiát. Valószínű, hogy 
Pannoniát Hadrianus alatt, Róma alapításától a 870–891. években Pannonia Superiorra és 
Inferiorra osztották föl, erről Ptolomeus nem említ szerzőt. Ebből feltételezhető, hogy Cajus 
Sempronius, Noricumnak és Pannoniának fő elöljárója, valamikor Hadrianus és Valentius 
között kellett, hogy éljen. Hogy Ehrburg, Ödenburg felépítése ennek a Semproniusnak lenne 
köszönhető, tanúsítja manapság is a Hátsókapunál, a sörmérés helyiségében a rókalyukban a 
falon található felirat: Cajus Sempronius Secundinus, Noricumnak és Pannoniának fő 
elöljárója, Sempronium városának alapítója.63 A felirat fölé elhelyezett S. P. Q. R. betűk, a 
római szenátusnak hatalmi jelvénye látható. Pannoniába Augustus alatt, aki a 3920. évben64 
lett római császár, jutott el és lett Ödenburg állomáshellyel Krisztus előtt 30 körül 
bizonyíthatóan három légió, a Legio XIII Augusta, a Legio IX Hispanica és a Legio XV 
Apollinaris és Sempronium. A jelenlegi Ödenburg volt a szálláshelye a XV. légiónak. A 
Krisztus utáni 768–1056 évek pusztításai után, III. Henrik császár idejében ez a város 
elvesztette az Ehrburg nevet és Ödeburgnak (Pusztavárnak) hívták. 1071-ben, Salamon alatt, 

                                                
62 Lásd a Kislexikont, Hátsókapu. 
63 Lásd a Kislexikont, Sempronium. 
64 Lásd a Kislexikont, Augustus ... 
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bátor ellenállással védte meg magát a város a görögök [?], bulgárok és besenyők ellen. Janus 
vezetésével jó szolgálatokat tettek és ezért megjutalmazták ő ket. Valamelyik évből 
rendelkezésre áll egy okirat, amelyben Ödenburgról szó van, mégpedig olyan módon, amely 
már szabad városra mutat. Ez azonban egészen biztosan 1269-ben történt meg. 

 
44. Ödenburg harmadik leírásából 

1. CD. 56–57. f., 26. múz. o. 
A harmadik leírás egy tudóstól ered, aki ehhez segítségül vett minden levéltárat.  
Hogy Ödenburg már Augustus császár alatt, körülbelül 30 évvel Krisztus születése előtt 

a rómaiak számára várat, vagy állomáshelyet jelentett, az a megtalált érmékből és sírkövek 
felirataiból éppúgy, mint történelmi jelentésekből tudható. A rómaiak gesztenyefákat és szőlőt 
is ültettek ezekben az időkben és a helyet Cypronnak nevezték, később Soproniumnak, ebből 
való a magyar Sopron, az idejött német telepesek viszont Oede Burgnak hívták. A rómaiak 
tulajdonolták Krisztus után 433-ig, azután hunok, gótok és avarok uralkodtak ezen a 
környéken vagy kétszáz évig. Anno 791-ben jött Nagy Károly és elűzte Pannoniából az 
avarokat. Ez után 52 napig pusztította, és aminek emberi formája volt, megsemmisíttetett. 
Vagy rabszolgának vitték. Az egész környék nyolc évig lakatlan volt, ameddig Károly fia, 
Pipin ide nem hozatott frankokat, bajorokat, karintiaiakat, hogy benépesítsék, úgy hogy a 
terület száz évig frank uralom alatt maradt, amíg a magyarok 894-től 899-ig egész Pannoniát 
el nem foglalták, egészen a Felvidékig. 900-ban azonban meghalt Arnulf, aki őket korábban, 
894-ben Szvatopluk ellen segítségül hívta. A magyarok akkoriban Etelközben, a Dnyeszter 
alsó folyásánál voltak találhatók. Onnan visszatérve, úgy vélték, hogy ez az ország őket illeti, 
és amúgy is annyira kedvükre való, hogy elfoglalták. Hogy melyik évben került szilárdan a 
birtokukba, azt a krónikákkal szemben nem lehet biztonsággal megállapítani. Hogy ugyanis 
Gizella, mikor Istvánhoz ment nőül, Ottótól65 ajándékba kapta volna Pozsonyt, Sopront, 
Kőszeget és Szombathelyt. Ezért az a legvalószínűbb, hogy 1071-ben, Salamon uralkodása 
alatt Sopront és környékét jutalmul kapta Janus,66 mert vezetésével jó szolgálatokat tettek a 
bulgárok és a besenyők visszaverésében. 1162-ből fennmaradt egy királyi oklevél, amelyben 
Ödenburg említtetik, mégpedig olyan formában, mint amely szabad városra utal. Ez azonban 
egészen biztosan 1269-ben következett be. [A továbbiakban elmondja a magyar történetet 
egészen a protestánsok megjelenéséig.] 

 
45. A Lőver jelentése 

1. CD. 45. f., 21. múz. o. u. 
A Sopronban gyümölcsöskert jelölésére használatos szónak, a Lebernek az értelméről. 

Hornegk és néhány más felnémet író többször nevez egy bizonyos dombfélét, magaslatot 
Lebernek, amely értelmezés egyes felnémet területeken (tehát Ausztriában, Bajorországban, a 
hienzek között is) elterjedt. Béla király Magyarországon a Morva túlpartján egy határdombra 
lépett föl, és onnan akarta látni a viszályt lezáró békét. Ausztriában a dűlő- és határköveket 
ma is Leber vagy Leberstein-nek nevezik. Tehát nem szabad Lewernek, pláne Löwernek 
mondani vagy írni. 

 
 

b. A rómaiak 
46. Festetics kertjében római sírkő (1783) 

3. CD. 27. f., 134. múz. o. 

                                                
65 Lásd a Kislexikont, Ottó, III. ... 
66 Nem tudom, kiről lehet szó. 
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1783-ban Festetits Pál gróf felásatott egy kertet, ahol 4 láb67 mélyen egész római 
sírokat, réz érméket, lámpákat stb. találtak és követ az alábbi felirattal [az Élőfejben]:  

   P. Pompejus.P.F. VOLT.Colonius. Viana. 
   Vet. Leg. III.P.F. AN. LXX. H.S.E.T.F.I.ARB. 
   PompejeiÆ. FUSCÆ.L. [A Feljegyzésekből hiányzik az értelmezés.] 
 

47. Emlékkő a városháza udvarán (1862) 
2. CD. 4. f., 62. múz. o. alja. 

A helyi városi tanácsházában, balra az udvarban látható egy sarokkő, amelyen a 
következő felirat van a falba elhelyezve:68 „A római katonának a síremléke, amely hátul 
megtekinthető, a szörnyű tűzvészben, amely ezt a várost 1676. november 29-én elpusztította,  
összerakatott és elfeledtetett, hajdan Lazius által törmelékesen a tanácsházán ez megtartatott 
és helyreállítva így rendelkezésre bocsáttatott.” M. VIBIUS. C. F. ANIENS. VET. LEG. XV. 
/ APOLAN. XXI. H. S.– T. F. I. ARBITER /  L. LARTI. ET. MURSI. H.  [Az oldal vége.]69 
 

48. Csatornázás és római leletek (1858) 
4. CD. bal 112. f., 238. múz. o. 

1858. A csatornázási munkálatok a Belvárosban, az imaháztól70 a vármegyeházig is 
befejeződtek, sőt az Új utcában szintén. És itt, az Új utcában, a csatorna árkában több római 
emléket ástak ki. Egyikük Sopron számára történetileg különösen figyelemre méltó, mert 
feliratában az Fl Scarb (Flavia Scarbantia) szavakat tartalmazza. Erről a Sopronban talált 
római emlékkőről a régészeti kutatás egyik barátja a következőket osztotta meg velünk: 

„Ez a darab egy áldozati oltár, felül boltozatos, a boltív lapossá lenyomva, hogy arra 
esetleg egy áldozati edényt lehessen elhelyezni, amelyet azonban nem találtak meg, vagy 
pedig a sima oldalán, illetve felületén áldoztak. Ennek a darabnak Krisztus születése előtt, 
vagy nem sokkal az után, mindenképpen még Kr. u. 69–96 előtt kellett készülnie, mivel még 
semmi nyoma sincs rajta annak, hogy Scarabantia municipium lett volna. Maga az áldozati 
oltár szét volt rombolva, csak a felső fele került elő, amelyen mindössze a Silvano Aug. M. 
Appianus szavak olvashatók. Ezek arra mutatnak, hogy egy bizonyos M. Appianus Silvanus 
istennek ajánlotta ezt az áldozati emléket. A római áldozati oltárnak ez a maradéka egy 
négyzetes, masszív kövön nyugodott, amelynek a mérete: a hossza 3’ 3”, szélessége 
ugyanannyi, vastagsága 12”. A nagyobb és újabb keletű kő, amely Kr. u. a második századra 
datálható, a következő feliratot viseli: [előbb latinul, majd német fordításban adja.] Silvanus 
isten ereklyéjét korábbi formájába visszaállította Tiberius Julius Quintilianus, Flavia 
Scarabantia municipium tanácsura, a nép adóbeszedője, a középületek ellenőre, Duum Vir 
(konzul és polgármester, mint Rómában a konzul, úgy voltak a provinciákban a duumvirek), 
az augur [jövendőmondó] ranggal felruházva. Kiástak még két darabot, az egyik párkány, a 
másik életnagyságú figura.” 

 
49. Sírkő a Sétatérnél (1866) 

7. CD. 69. f., 397. múz. o.  
1866. Még más feljegyzések Sopron városáról, amelyek máig történtek meg.  
Mivel a gáz csővezeték munkálatai már erőteljesen folytatódtak szeptember hónapban, 

így szeptember 25-én a Sétatéren71 az úttesten le a líceumig. Körülbelül a Pfeiffer-háznál,72 

                                                
67 Egy bécsi láb = 31,6081 cm. 
68 Az idézet latinul van, folyóírással (én fordítottam le magyarra). Utána bizonyára a XV. légió 

veteránjának Lazius által összerakott sírfelirata látható, már a papír legalján, fordítás, értelmezés nélkül. 
69 Lásd a Kislexikont, Lazius ... 
70 A még torony nélküli evangélikus templom. 
71 Promenade = Széchenyi tér. 
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ahol a kertben egyszer már 2 római követ találtak, amelyek az evangélikus líceum 
épületében,73 az udvaron jobbra befalazva találhatók. És [most] a vezeték földkiemelésénél 
rábukkantak egy kis római koporsóra. Körülbelül 5 és fél láb hosszú, de belül semmi 
megjegyzésre érdemes sem volt, minthogy földdel volt tele és csak a halott koponyája maradt 
meg. Lejjebb, a domonkosok74 tájékán kiemeltek egy falazatot, vitathatatlanul a római korból, 
a Sétatér útteste alatt. Amit már napvilágra hoztak, emléklapok, falitéglák és négyszögletes 
agyag füstcsövek tanúsítják, hogy itt egy kályha, melyik? talán egy hullaégető-kályha? Erről a 
vélemények megoszlanak, vagy egy római fürdő vízmelegítő szerkezete lett volna. És tovább 
az árok kiásása alkalmával folyvást csontok, patkók kerülnek napvilágra, így emelték ki az 
Angyal fogadó75 közelében egy kétéltű ő skori csontvázát, amelynek jól megtartott feje 
krokodilformájú. És a gázvezeték legújabban kiásott futóárkából a Várkerületen ezen a héten 
emberi csontváz maradványait találták, érdekes alsó állkapoccsal. A hasonló 
csontvázdarabokat összegyűjtötték és a temetőbe vitték.  

Októberben a gázvezeték fektetése most már egyre gyorsabban halad előre, már az 
egész Belvárosban készen voltak, a kövezetet ismét helyreállították, elrendezték és szabaddá 
tették az átjárást. Ez a zavarás néhány napig, különösen a várostorony alatt, nagyon áldatlan 
volt. És az egész Várkerület környéke hasonlóképpen tör a befejezés felé. Ugyanakkor a 
Gasometer épülete féljobbra a városi fateleptől közben készre épült. Ennél a legnagyobb 
szerencse az volt, hogy mindig száraz időben tudták kiásni a vezeték futóárkait, lefektetni a 
vezetékeket és a kandeláberekkel együtt betemetni. És valamennyi laterna már december 
végéig be volt vésve és Szilveszter estéjén először gyújtották meg gázlánggal a laternákat.76 

 
50. A Mithras-szentély77 és javaslat múzeum-alapításra (1866) 

7. CD. 69. f., 397. múz. o. 
1866. Szeptember hónapban felfedezték egy bálvány oltárát a Meggyes–Rákosi dűlőben, 

ennek az időnek a sajátossága ez is, és számosan kirándultak októberben oda ki, hogy 
meggyőződjenek róla. A kiszabadított szikla a meggyesi úthoz 20 lépésre, egészen közel 
található. Jó félórára Rákostól, balra a kőfejtőktől és az erdőtől. A római téglákat és 
emléktáblákat átvitték Rákosra, a püspöki rezidenciára. A sziklalap szürke homokkő, korai 
római kőfaragásokkal, elég jó állapotban és eléggé figyelemre méltó.  

Storno Ferenc úr legelőbb megfejtette, és akkor azt, ami volt, Mithras oltárként 
azonosította be. Mithras volt a legmagasabb „Itzed”, Itzed a Nap, és mint ilyen, királya és 
védelmezője minden teremtménynek. Mutatja a víznek az utat, ad az embernek élelmet és 
gyermeket, őrködik Ormuzd törvénye felett, mindig győztesen harcol Ahriman és ereje ellen, 
védi a lelket a halál után, a tisztátalan kísértetek ellen, és adományozza az arra érdemeseknek 
az örök üdvösséget. – Buzogánnyal a kezében átrohan az Ég és a Föld közötti Téren és ezer 
füle és tízezer szeme van, hogy mindent észrevehessen. Ábrázolják mint ifjút egy barlang 
bejáratánál, frig sapkával, röpködő köpennyel és keleti zubbonnyal. Egy letepert ökröt tart 
fogva, baljával betapasztja az orrlikát, rátérdel és jobbjával tőrt döf a nyakába. Egy kutya 
ugrik rá elölről. Balról és jobbról két férfi embléma. Ezek különböző lenyomatokban is 
megmaradtak, régi rézmetszetben is, így maradt meg számunkra érthetően a régi időknek ez 
az emléke. Mithras kultusza a tengeri kalózok elleni háborúban, Pompeius alatt, került el 
Rómába. Gyorsan elterjedt és az első hidat alkotta a többistenhit szolgálatától a megtisztult 
vallástanba. Tehát minden arra mutat ezen a földalatti leleten keresztül, hogy Sopron 

                                                                                                                                                   
72 Thirring i. m. Széchenyi tér 6. 
73 Thirring i. m. Széchenyi tér 11. 
74 Thirring i. m. Széchenyi tér 4. 
75 Lásd a Kislexikont, Arany Angyal fogadó ... 
76 Lásd a Kislexikont, Laterna ... 
77 Lásd a Kislexikont, Mithras ... 
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környéke ókori klasszikus területen nyugszik. Ebből jogosan következik: kívánatos lenne 
mindezeket a tárgyakat itt Sopronban összegyűjteni, ahelyett, hogy teletömnénk velük a Pesti 
Múzeumot.78 És a magánszemélyek, akiknek birtokában vannak ilyen régiségek, áldozatkészen 
nyújtanák át adományaikat. Ennek folyományaképpen alapíttatott Sopronban november 
hónapban egy Régészeti Társulat,79 élén tudósainkkal, kutatóinkkal és az Ókor barátaival, 
akik hozzáláttak annak, hogy a tudománynak ezt a mezejét meghódítsák. És városunk 
dicsőségére a megkezdett munkát erejükhöz mérten csak folytassák tovább, az utókor számára 
Sopronnak egy helyi múzeumot alapítsanak, amelyre utódaink büszkén tekinthessenek. 

 
 
 

C. A VALLÁSFELEKEZETEKRŐL 
a. A reformáció 

51. A nagy tűzvész 1676-ban 
2. CD. 5–6. f., 63. múz. o. 

1676. november 28. Ez a Szenteste előtti vasárnap. Sajnos, vasárnap, Isten a magasságos 
égben, könyörülj meg. Warkoweil Györgynél a Hosszú soron, két gyermeke az istállóban egy 
szalmakazal mögött tüzet gyújtott, mert gesztenyét akart sütni, ami félkettőkor történt, 
délután, akkor egy olyan tüzet, amelyben leégett az egész Hosszú sor az Újteleki kapu felé, 
egészen fel a Kirchknopf-házig, újólag a Pócsi kapu felé, egészen fel a görbe, ferde kő házáig 
[?], az egész ék az Ezüst utcából kifelé, felfele a Mauss vendéglőig, az egész belső város, 
amelyben a zöld torony a Brückl-toronynál lángra lobbant és leégett (a Templom utca), a 
György-templom a tornyával együtt kiégett úgy, hogy a harangok lezuhantak és a várostorony 
tökéletesen kiégett, a Hátulsó utca és az Ógabona tér, utóbb azonban az Ógabona térről a 
Kőkapuig. A Kovácsszer a kis utcácskáig és keresztül a Rózsa utcán a János-templom alá és 
ugyanazon az utcán fel a Szélmalom-kapuig, [Az oldal vége.] amely a többivel együtt égett. 
Innen megint vissza, egészen a Kollégiumig, itt aztán Isten különös kegyéből megállították. Ez 
a tűzveszedelem a városházát is elérte, a levéltárral együtt, és a benne található becses 
iratokkal. 
Mire november 30-a, Szent András apostol napja bekövetkezett, úgy a tiszteletre méltó 
Szovich úr a mi ugyancsak leégett és por és hamuvá vált istenházánkban, szabad ég alatt, 
ahol az oltár állt, a dán király követének jelenlétében erőteljes prédikációt tartott, és az 
istentiszteletet az énekkel kezdték: vedd el tőlünk, urunk, kegyes Istenünk a nehéz büntetést és 
a nagy szükséget! – Amit könnyekbe lehetett önteni, az az ének, ahogyan akkor a gyülekezet 
énekelt, leírhatatlan volt. A mi jóságos Istenünk nézze a legkegyelmesebben a bűnbánat ezen 
könnyeit, ahogyan a niniveiekhez, úgy hozzánk is kegyes lesz és minket, valamint utódainkat 
megóv az ilyen szörnyű tűzvészektől és elszenvedett tűzkároktól, más úton-módon gazdag 
áldással megtéríti és ismét helyrepótolja azokat.80 

 
52. Az evangélikusok imaházai (1674–1833) 

6. CD. 15–. f., 310.– múz. o. 
[...] Az evangélikus imaház, vele két lelkészlakás, valamint 4 lányiskolai osztály és több 
tanítólakás található a Belvárosban, annak a két háznak a területén, amelyeket az evangélikus 
gyülekezet még a szerencsétlen 1674. évben, amikor valamennyi addig használt templomot és 
lelkészlakot át kellett adnia, Schubert és Gramapfel polgároktól,81 először bérletként, nem 
sokkal később vásárlással mint tulajdont elsajátított istentiszteleti célokra. Mégis a még 

                                                
78 A Pesti Múzeum = Magyar Nemzeti Múzeum. 
79 Lásd a Kislexikont. Régészeti Társulat ... 
80 Lásd a Kislexikont, Tűzvész ... 
81 Lásd a Kislexikont, Házak az evangélikus templom helyén ... 



38 
 

 

abban az évben deszkákból felépített imaház egészen 1772-ig fennállt, amikor célszerűbb, 
tartósabb építési anyagból kivitelezett került a helyére. Annak az elhelyezésnek csupán egy 
alkalmasságbeli jelentős hiányosságát nem lehet elmellőzni. El volt rejtve a lakóházak és a 
magas városfal közé, ennek következtében a nappali fény a templomablakon csak gyéren 
szűrődött be. Már 1775-ben megpróbált a gyülekezet engedélyt kapni a régi imaház 
bővítésére. Ez a falszoros kertjének hozzácsatolásával történhetett volna meg. Ezalatt alapos 
mérlegelés után jutottak arra a belátásra, hogy a világítás továbbra is szűkös marad, ha nem 
lehet lebontani a magas városfalat. Azon kívül az imaház deszka teteje már leromlottnak 
mutatkozott. Azonban úgy gondolták, hogy a befedés engedélyének megszerzésére Mária 
Terézia uralkodása alatt nincs remény. Ezek után elhatározták, hogy alkalmasabb időre 
várnak, amely kilátás Józsefnek, a trónörökösnek ismert gondolkodása folytán közelinek 
mutatkozott. Mindjárt József trónra lépése után fordultak is a nemes szívű régenshez a rossz 
állapotban lévő imaház újjáépítésének engedélyezése iránt. Miután a Magisztrátus a 
régenstől megkövetelt jelentést beküldte, tekintettel arra, hogy az építési költségeket a 
gyülekezet állja, 1782. január 7-én megtörtént az új építkezés engedélyezése.  Ugyanennek az 
évnek április 28-áján tartották az utolsó vasárnapi istentiszteletet a régi imaházban. Másnap 
nekikezdtek a bontásnak. Ezer kéz tette a dolgát ott és már szeptember végén állt az új imaház 
négy magas fala. Úgy, hogy a fedélszéket már fel lehetett állítani. És már korábban 
megtörténhetett volna ez, ha a talaj nem tette volna szükségessé a cölöpözést. Az építkezés 
tervéhez tartozott, és amihez az engedélyt kapták, lebontani a belső vastag városfalat éppúgy, 
mint a falszorost, hogy így az új imaházhoz szükséges világosságot megteremthessék. 

Hogy fáradságot és költséget takarítsanak meg, amelyet az óriási tömeg törmelék 
eltávolítása okozott volna, vettek az imaház mögött, a város árkában egy körülbelül 3 öl 
mélyen fekvő kertet, hogy minden törmeléket oda borítsanak. Ám a munka még ilyen módon is 
borzasztó fáradságos lett volna, mert a kert és a belső fal között állt a középső fal, amelyet 
nem volt szabad lebontani. És amely fölött ezért minden törmeléket át kellett volna dobálni. 
Ez alatt véletlen volt-e, vagy a munkások okos számítása? A belső széles fal lehordása közben 
egy tömb olyan erővel esett rá a középső falra, hogy ezzel hatalmas rés nyílt rajta. Ezt a 
törmelék kényelmesebb odaszállítására használták fel. Habár ez nagy lármát okozott a tanács 
katolikus tagjainak körében, csakhát a dolog már megtörtént. És az ügy azzal végződött, hogy 
az építkezés végett a középső fal is lebontható, mégis az építkezés befejeztével helyre kell 
állítani, amibe evangélikus oldalról szívesen beleegyeztek. Mind a két kertet feltöltötték és a 
Várkerülettel egyenlő szintbe hozták. Egyedül úgy találták katolikus részről is az építkezés 
befejezése után, hogy itt egy ide illő átjárás megtartása a belvárosból a külvárosba kényelmes 
lenne. Így aztán ennek a falnak a helyreállítása teljesen lekerült a napirendről, a feltöltött 
térségből kert lett a lelkészek használatára, a kettő közötti hely a mai napig mint átjáró 
szolgál. Az imaház építése, amely másfél évig tartott, közmegelégedéssel járt és mind a 
felügyeletére létrehívott építési bizottság részéről, mind a közvetlen vezetői – Neumeyer 
Lőrinc és Ringer József építőmesterek – részéről minden elismerést megkapott. 
Az Evangélikus Gyülekezet az elmúlt 10 évben sokat végzett, amit tagjainak Jézus Krisztus 
ügyében tanúsított élénk buzgósága mutat. Torony építése impozáns Istenházunknak déli 
oldalára a hitből fakadó szeretetnek minden alkotására mintegy feltenné a koronát. Ugyanis 
ez a lélekszámra, képzettségre és anyagilag jelentékeny gyülekezetet, amilyen a soproniaké, 
igenis megilleti. A helybeli hittestvérek, helyes érzékkel vezéreltetve, teljes buzgalommal 
fognak arra törekedni, hogy szentélyük ékességét külső vonatkozásban is méltón 
reprezentálják katolikus polgártársaikkal szemben. [Az oldal vége.]  

 
53. II. József császár Sopronban (1770) 

3. CD. 18. f., 129. o. u. 
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1770. április 26-án Őfelsége II. József császár ide érkezett és az Angyalhoz címzett 
vendégfogadóban szállt meg.82 

 
54. Az evangélikusok, II. Lipót és a katolikus klérus (1792) 

3. CD. 45. f., 143. múz. o. 
[...] II. Lipót császár és király folytatta az elkezdett munkát, de más módon. – Őt is 

elrabolta attól a korai halál. – Az ez évi országgyűlés kiemelkedően szép, nemes, egyedülálló. 
a magyar törvényhozásban, mind politikai, mind egyházi vonatkozásban. Az evangélikusok 
benyújtották a kérést, hogy vallásgyakorlásuk szabadságát, amelyet királyi kegyelemből értek 
el, törvényileg is biztosítsák nekik. – A klérus tiltakozott, mint rendesen, de nem az egész 
papság. Nagyobb részük emberies, igazi keresztényi felvilágosult szellemtől megáldva nem 
cselekedett a bigott fanatizmus szerint. Néhány öreg érsek és püspök egyházi és világi 
követőjével egyetemben szállt csak szembe és tálalta föl a régi, felmelegített étkeket. – A 
klérus kisebbségének hosszú ellenállását követte a királyi határozat, amelyre azok ismét 
kiabáltak és panaszkodtak. – Lipót engedett néhány pontban, hogy másokat az evangélikusok 
javára annál biztosabbá tegye. A királyi döntésnek ellenzői, még nyilvánosságra hozatalakor 
is, ennek megakadályozására törekedtek. Tisztelet a katolikus vallás emberségének és 
felvilágosultságának, látniok kellett az evangélikusoknak, hogy katolikusok voltak azok, akik 
értük beszéltek és győztek. A türelmetlen kisebbség még megfellebbezte Lipótnál ezt a 
határozatot. Hihetetlen, micsoda kifejezések jönnek elő ebben a fellebbezésben. Maga a 
határozat szégyenfoltnak neveztetik, Mária országának szánt halálos döfés, az egyedül 
üdvözítő hit bukása, hálátlanság lenne, ha nem akarnának esküdni a Szent Szűzre, Isten 
Anyjára, a Magyar Birodalom Védő Patrónájára. – Minden vegyes házasságban minden 
gyerek katolikus kell, hogy legyen, mert különben a katolikus fél gyermekét az ördögnek és a 
kárhozatnak adja át stb. Lipót császárnak még mindig volt türelme a határozat egyes 
részleteinek megváltoztatására, alakítására. És mégis csak törvénybe iktatásra került. A 
királyi udvarbíró, gróf Zichy Károly javasolta a becikkelyezést. Néhány megyei küldött 
mellette szólalt föl, ezzel szemben Sümeg vármegye [sic!] képviselője felemelkedett, mondván, 
ez a határozat minden irtózat és bűn előtt ajtót, kaput nyit. [...]83 

 
55. A reformáció jubileuma (1817) 

3. CD. 101. f., 175. múz. o. 
1817. november 2-án valamennyi császári és királyi osztrák tartományban, Ferenc 

császár legmagasabb hozzájárulásával másodszor, a katolikus országokban először, 
megkezdődött a 300 éves jubileumi ünnep, a Reformáció miatt, merthogy Doktor Luther 
Márton bevezette az evangélikus vallást. Egész Ausztriában, Csehországban, 
Stájerországban, Karintiában és Magyarországon a legnagyobb ünnepélyességgel zajlott le.  

Történt Mindenszentek utáni első vasárnapon, hogy a szószékről – az eseményt nyolc 
nappal megelőzve – bejelentették ezt az ünnepi rendezvényt azzal a figyelmeztetéssel, hogy ki-
ki zenével, kórusban énekléssel, az oltár feldíszítésével, gyónással és áldozással és mindennel, 
ami ilyenkor lenni szokott, járuljon hozzá ezeknek az ünnepi napoknak a felmagasztalásához, 
amelyeket a most élő protestáns nemzedék többé nem, de a fiatalabb utódok átélhetik majd.  

Pontosan nyolc órakor kezdődött és tartott (a kétórás déli szünetet kivéve) este öt óráig, 
folyamatosan váltott gyűjtési akciókkal, zenével és énekkel, szentbeszédekkel, gyónással és 
áldozással. Az oltáron 17 viaszégő, ezüst lámpatesttel, és éppen olyan sok könyv, nagyok és 
kicsik, a Biblia, katekizmusok, és Doktor Luther Márton különböző írásai sorakoztak. A kórus 
tele volt zenészekkel, valamint tekintélyes notabilitásokkal, katona- és városi 
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toronyzenészekkel. Fehérnépek énekeltek díszes áriákat, Gamauf84 tiszteletes úr lánya játszott 
orgonán egy pompás hangversenydarabot. Trombiták és üstdobok zengtek felváltva, a három 
lelkészi szolgálat közben. Kis János szuperintendens úr tartotta a délelőtti prédikációt. Aztán 
egy általános gyónás az oltár előtt. Rá következett az Úrvacsora. Ez alatt szünet nélkül 
folytatódott a zenélés és a Miatyánk versekben leénekelve. Az egész Konvent s a gyülekezet és 
a nép nagy számban vette magához az Úrvacsorát. A templom egész nap annyira zsúfoltan 
tele volt, hogy egy tűt nem lehetett volna a földre ejteni. Délután ugyanez az ünnepség 
folytatódott, a gyertyák folyton égtek az oltáron, felette három csillár világított, viasszal tele.  
A zene, mint délelőtt. Imába foglalt, odaillő, saját szerzeményű dalok egész napon át 
előfordultak. Az első korai gyűjtési akciót énekszóval kikiáltotta a szuperintendens úr: Urunk, 
nagyot cselekedtél velünk. Ezek mint vidám hálaénekek stb. Gamauf Teofil Úr tartotta a 
délutáni szentbeszédet. Végezetül összeadtak egy jegyespárt, egy gyermeket megkereszteltek, 
egy holttestet földbe temettek. Mindezt teljesítette, gyóntatással együtt, Kis szuperintendens úr 
ezen a napon, díjtalanul. 

[A bal margón hosszában.] Erre a 300 éves ünnepre emlékezésül, szemben a szószékkel 
a belső oszlopon elhelyeztek egy márványtáblát, amelyen a következő szavak állnak 
emlékeztetőül: „Emlékezés a Reformáció Jubileumára 1817. november 2.” 

 
 

b. A soproni evangélikusok 
56. Az ev. egyház Sopronban 1565 óta létezik. 

1. CD. 58. f., 27. múz. o. 
1565. Ettől az esztendőtől keltezi magát az Evangélikus Egyház.85 Hogy már saját 

helyiségben tartottak prédikációkat (1554. augusztus 31-től fogva), arról szól a győri püspök 
levele. Ebben kikel ennek a tanításnak a létezése ellen. Amelybe azoknak a farkasoknak 
tévelygő bárányai ne essenek bele. 

 
57. Az evangélikus iskolaépület alapkő-letétele (1824)86 

3. CD. 108. f., 178. múz. o. u. 
1824. szeptember 30-án a helybeli evangélikus iskolaépület alapkövét reggel kilenckor 

elhelyezték. Összegyűlt itt a helyi egyház konventjének egésze, ahol a polgármester úr, 
Fabricius András volt az elnök, Kis szuperintendens úr, a szenior Gamauf úr és Brinner úr 
mint káplán. Aztán minden környező helység prédikátora, a község és egyébként a tanács 
tagjai és a tekintélyes polgárok. Ihász úr, a konvent tagja, volt az első számú építésvezető és 
az építés-vezetőség tagjai: Tschurl Dániel, Rupprecht és Heidelberger urak. [...]  

Célszerűen az utca sarkán, jobbra helyezték el. Előtte a templomban tartotta a 
prédikációt Kis János szuperintendens úr. Miután befejeződött a prédikáció, felvonult a német 
tanuló ifjúság (mivel a latin iskoláknak éppen szünetük volt) párosával, tanítóikkal együtt, 
aztán rendben a prédikátorok és az egész konvent az iskolaépülethez. Aztán ott parádézott az 
egyenruhás polgárőrség, hogy biztosítsa a rendet. Ezek után szenior Gamauf87 úr egy, az 
udvaron felállított szónoki emelvényről nagyon szép, odaillő beszédet tartott, magasztalta az 
építkezés gyors előrehaladását és a buzgóságot, ahogyan az evangélikus gyülekezet 
valamennyi tagja itt, mint ahogy a községekben egészen nagyszerűen lelkesedett. Egyúttal 
nagyon találóan serkentette azokat, akik eddig semmivel vagy csak nagyon kevéssel járultak 
hozzá, hogy erejüket és az anyagiakat is adják bele, nehogy amiatt szemrehányást kelljen 
tenniük, ha majd az elkészült és az utódok nevelésére, művelésére és tanítására szánt épület 
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előtt elmennek, hogy ezért a fennkölt célért semmit sem tettek és így tovább. Ennek befejezése 
után Seybald úr, a rektor lépett az emelvényre. Ugyancsak arról beszélt, hogy ez az 
iskolaépület a régi állapotában, a szűkös helyen, már régi idők óta hazánkfiai között milyen 
elismerésre méltó hasznot hajtott. Azok, akik már régóta, máig nagyrészt itt tanítottak, akik 
közül az állam és hazánk annyi tudós, kiemelkedő és hasznos férfiút tud felmutatni. Mennyivel 
többre lesz majd lehetőség, ha ez az épület kibővítve, megszépítve, Őfelségének, a császárnak, 
[Az oldal vége.] a mi legkegyelmesebb urunknak legmagasabb beleegyezésével egy 
előadóteremmel díszítve a Múzsák teljes értékű házává épül ki, hazánk hasznára és az 
Evangélikus egyháznak a megbecsülésére és hírnevére joggal számíthatunk, annál is inkább, 
mert ennek a tágassága és kényelmessége következtében tanulóifjúságának létszáma még 
növekedni fog. – Ezek után az alapkő letételeknél szokásos módon az elnök és polgármester 
egy kifényesített vakolókanállal, kalapáccsal habarcsot kent oda a kőre és a kalapáccsal 
ráütött és néhány szót szólt hozzá. Ebbe az alapkőbe, a saroktól jobbra, éppen a bejáratnál, 
négyszögletes lyukat vágtak ki és abba belehelyeztek egy aranyozott sárgaréz tartót. Ebbe 
bevésték azoknak a kőműveseknek a nevét, akik különösen kitűntek az építésben. Akkor 
mindenféle arany és ezüst érmét, vert emlékérmet, és néhány réztárgyat helyeztek el a tartóba, 
a követ lefedték egy lappal, és befalazták. Ezután valamennyi jelenlévő tekintély ezzel az 
előbbi kalapáccsal ütött egyet a kőre, gyerekek is, különbség nélkül, ugyanezek sorjában, 
szintén a kalapáccsal. Ezután a kőművespallér néhány rigmust deklamált és minden jelenlevő 
egészségére ürítette poharát. – Délután az összes munkást és napszámost, férfiakat és nőket, 
borral, hússal és pecsenyével, zsemlével és kenyérrel vendégelték meg bőségesen. És így lett 
vége az egész napon át tartó szép idővel, a helybeli Evangélikus Gyülekezet számára oly 
fontos ünnepségnek. 

 
58. Az ev. tanítóképző alapkő-letétele (1857) 

4. CD. 102. f., 233. múz. o., kis cédula 
1857. július 27-én tették le az evangélikus tanítóképző alapkövét, ahol is beszédet 

mondtak Király professzor úr, másodikként Pálfy professzor úr és harmadikként Kolbenheyer 
M. úr. És felépült az 1858. évben.88  [A következő hír az 1858. október 3-i avatásról szól.] 

 
59. Az ev. templom tornya (1862) 

6. CD. 29. f., 3. múz. o.– 
[...]  1861. október 14-én végre az a ház, a mi evangélikus templomunk előtt, ahol a 

templom bejárata volt és Wagner lelkész úr lakott, lebontatott úgy, hogy a templom egyszerre 
szabaddá vált. Ebben a házban tartották hosszú időn keresztül a konventüléseket és át kellett 
települni a konventszobának a második lelkészházba. És mivel ezt is lebontották, így a 
konventüléseket az árvaházban tartották meg. Az a ház, amelyet október 14-én bontottak le, 
volt a Schubert-ház és lerombolták négy héten belül, és mellette a második ház, amelyben 
Poßwik tisztelendő úr lakott, és Gramapfel-háznak hívták, szintén lebontatott és mindkét 
lelkész úrnak a Konvent szállást bérelt a templom közelében, addig is, amíg nem tudunk nekik 
két új paplakot építeni.  
Akkor aztán nagy igyekezettel láttak neki a házak lerontásának. Tódult oda apraja-nagyja, 
kiváltképpen iskolások is és nagydiákok, mindenki hozzálátott a munkához, hogy a 
toronyépítés Isten dicsőségére haladjon előre. Segítettek éppúgy az alacsonyabb, mint a 
középosztályból, akik bizonyították szeretetüket és kedvüket a toronyépítés iránt.  

1861. november 11-én, szintén ott, ahol a templom előtt a templomtorony alapját 
kijelölték, Kolbenheyer lelkész úr ünnepi beszédet tartott és megtette az első kapavágást a 
torony alapjának megépítésére. Ott megjelent a többi lelkész és más presbiterek, és a helybeli 
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konvent, egyáltalán ott volt az egész egyházközség fiatalja és öregje. Valamennyien tettek egy 
kapavágást és ebből az ünnepi alkalomból közszemlére tették a pékek felajánlását az építésre, 
617 forint, kilenc és fél krajcárról. Ez az ünnepség éppen Luther Márton névnapján zajlott le, 
egyben születésnapja előtt egy nappal.  

December 22-én az Evangélikus Dalegylet „Dalfüzér” a városi színházban 
hangversenyt rendezett a helybeli evangélikus torony építése javára, amely igen brilliánsan 
sikerült, számos látogatóval, úgy, hogy a toronyépítés javára, leszámítva a kiadásokat, 278 
forint o. é. jutott. 

1862. január 22-én a városi színházban szép bált adtak az evangélikus toronyépítés 
javára, amely brilliánsan sikerült, úgy, hogy ismét a toronyépítés javára – leszámítva minden 
költséget – mégis maradt és küldetett a toronyépítés kasszájába 522 forint o. é. (Vége a 6. 
CD. 29. f. o.-nak.) [6. CD. 30. f., 3 múz. o.] 1862. Télen (1861) továbbfolytatták a munkát és 
kiásták a torony alapját úgy, hogy 1862. március 24-én a pilléralapból kihordták a földet és 
824 cölöpöt vertek be, ezzel április 10-ig készen lettek. Akkor következtek, ahogy az szokásos, 
a keresztgerendák, amelyeket a cölöpökre fektettek. Az építész úr utasítását félretéve csupán 
cementtel vagy hidraulikus mésszel és homokkal, és apróra tört követ beleszórva, ahogy az 
utakon szokták. Ezeket mind rászórták a cölöpökre és mindent egyformán körülbelül 6 láb 
vastagon betonozva és mindjárt elsimítva, úgy, hogy egy képlékeny mozaik alátét jött létre, 
masszához hasonlatos, ez megkötött a föléje falazott nagy kváderkövekkel, amelyeknek 
mindegyike 30–40–50 mázsát nyomott. És így megkezdődött 1862. május 21-én az ünnepélyes 
alapkő-letétel. Május 21-én reggel 9 órakor összegyűlt az istenházában a hívők gyülekezete 
éppúgy, mint a sok meghívott vendég, az itteni cs. kir. helyőrség és a vármegye tisztviselői, 
akiknek az élén a főispáni adminisztrátor, Simon úr, állt, a város vezetősége, ornátusban a 
lelkész uraink, a soproni felső szeniorátus egyházi elöljárói és sokan mások. A konventtagok 
az oltár előtt foglaltak helyet. A megjelölt rendben a 335. számú énekbe kezdtek és akkor az 
oltárhoz lépett a három lelkész, Poszwik Keresztély úr, Kolbenheyer Mór úr és Wagner János 
Frigyes, ahol az utóbbi egy, ehhez az ünnephez szabott saját, bensőséges imát mondott. – Ezt 
követte az ünnepi prédikáció, amelyben Kolbenheyer Mór szabadon átvett szöveggel a célját 
és a rangját ennek az ünnepnek szívbemarkolóan adta elő. Mialatt még az ének utolsó strófái 
hangzottak, elindult a gyülekezet a templom főbejáratán keresztül az ünnepélyesen, 
koszorúkkal, virágokkal és faágakkal díszített építési telekre. – Fent a templomi bejárati 
kapun girlandra írt ötletes szöveg: „Isten áldja az alkotást”. Rövid időköz után Ulber Mátyás 
úr, konventjegyző, felolvasta a pergamenre írt oklevelet, ahogy következik: „Az Atyának, a 
Fiúnak és a Szentléleknek nevében, Ámen. Az Úr 1862. esztendejében, május hó 21-én Ő 
apostoli felségének, Első Ferenc Józsefnek Ausztria császárának, Magyarország királyának 
stb. dicsőséges uralkodása alatt a soproni ágostai hitvallású evangélikus templom tornyának 
alapköve letétetett. Amit már nyolcvan esztendővel ezelőtt, nehezebb időkben Istenben 
boldogult atyáink szívből kívántak, amikor a tiszteletre méltó Istenházát felépítették, amihez 
azonban az emlékezetes 1790–91-es országgyűlés előtt az engedély és azután a pénz 
hiányzott, lásd, hogy a jelen fiai, telve örvendező reménnyel, vállalkoztak olyan napokban, 
amelyek hálistennek a múlthoz képest teljes mértékű egyházi szabadság előnyével 
rendelkeznek. Az első új kezdeményezés torony építésére a tisztelt molnárcéh evangélikus 
tagjaitól indult el, akik már 1839-ben 108 forintnyi tőkét a szent tervre rendeltek. Később, 
1853. december 8-án, az akkori konventelnök, Braun Nándor úgy találta, hogy a lelkesedés 
gyenge pislákolását nagyobb lángra állítja azáltal, hogy saját nevében és feleségének, 
Zsuzsannának, született Ulrich, nevében 2000 forintnyi összeget a jámbor vállalkozásnak 
ajánl fel. Sokféle előzetes megbeszélés után végre 1856-ban állandó toronyépítő bizottságot 
neveztek ki, Kolbenheyer Mór lelkész elnökletével, aki először is az ehhez szükséges 
pénzeszközök előteremtése végett a következő öt évre aláírásgyűjtést kezdeményezett főleg a 
gyülekezet tagjai körében. Amikor a jegyzett és javarészt befizetett hozzájárulások a hűséges 
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és fáradhatatlan polgári vaskereskedőnek, Thirring Lajosnak mint pénztárosnak az 
ügykezelésével számottevő magasságot értek el és a hitsorsosok növekvő lelkesedésére az 
Istennek tetsző alkotás megvalósíthatónak látszott, felkeresték Bécsben Förster Lajost, hogy 
készítsen tervet az építendő toronyra. Alapos meggondolás után döntöttek a legutóbb 
megnevezett által szállított terv javára, amelynek a kivitelezését a fenti építőmester, Handler 
és a helybeli három kőfaragómester, Hild Károly, Höller György és Mechle József 
teljesítménybérben elvállalták. Most az 1851. augusztus 4-én tartott általános konventgyűlés 
megbízta a toronyépítő bizottságot, hogy haladéktalanul adják ki a munkát és lássanak hozzá 
a Templom utcában álló és a templomot eltakaró, 43. és 44. sz. ház bontásához, amelyekben 
addig két lelkész lakása volt. – Ez megtörtént a gyülekezet dicséretes önként vállalt 
fuvarozással és napszámos munkával kifejezett igyekezete által. Alig valami költséggel és 
olyan rövid idő alatt, hogy már ugyanazon év november 11-én, a nagy reformátor, Luther 
Márton megkeresztelésének napján az első kapavágás az alap kiemelésére ünnepélyes módon 
megtörténhetett. Tápot kapott és fokozódott az örömteli építési kedv kiváltképpen attól is, 
hogy szabad királyi városunk nagyvonalú képviselő-testülete október 30-án megtartott 
közgyűlésén a keresztény testvéri szeretet szellemében a hozzá intézett támogatást kérő 
folyamodványra, nemeslelkűen úgy határozott, hogy a negyedmillió téglát, a cölöpözéshez s a 
haranglábhoz szükséges fát, továbbá 800 fuvar homokot barátian és ingyen megadja. Miután 
elmúltak a téli hónapok, és korán köszöntött be ebben az évben a különösen kellemes tavasz, 
megvalósulhattak az alapozási munkák, vagyis a cölöpverés, a betonozás, az alap felfalazása 
ugyancsak hidraulikus mésszel, egészen a földszínig. Alkalmassá vált a Cantate közé esett 
szerda az alapkő letételére, amely napon a templom előudvarában tartott ünnepi istentisztelet 
után, hatalmas tömeg, a város minden osztályának, rendjének és vallásának ünneplő társai 
jelenlétében és a közeli és távoli környékről. [...] Isten és a mi Jézus Krisztusunk add, hogy 
teljesüljön a megvalósítók szándéka. S ezzel a méltóságteljes torony, pompás ékessége 
templomunknak és városunknak, a szomszédos és világhírű Szentmargitbányai Kőfejtő 
kváderköveiből felhúzva, hamarosan szerencsésen emelkedjen fel annak a tiszteletére, aki nem 
emberkéz alkotta templomokban lakik és ragyogón áll itt, mint tanúja napjaink evangélikus 
lelkesültségének és mint emléke városunk lakói egyetértő és testvéri lelkületének és a jámbor 
óriás az utódokhoz szól nyelvével: Boldog a szemetek, hogy látjátok, és fületek, hogy 
halljátok. Amen. Sopron, 1862. május 21”. Többszáz aláírás követi ezt. Ezt a pergamenre 
írott okiratot, az adakozók forgalomban lévő réz-, ezüst- aranyérméivel, aztán más legújabb 
kori emlékérmekkel együtt egy hermetikusan elzárt tartányba helyezték. Ezt az üvegedényt 
azonban ón urnába, tűzbiztosan zárták el és a szóban forgó munkások az alapba 
süllyesztették. [Ezt a műveletet a jelenlévő Dalfüzér Egylet énekkara énekkel kísérte.] Ezután 
Poszwick lelkész úr rövidre fogott ünnepi beszéde után az avatás aktusa hozott áldást a nagy 
vállalkozásra, mialatt befejezésül az egész tömeg énekelte a „Köszönet mindenért Istennek” c. 
éneket. A lelkészek részéről, a konventtagok, egyéb gyülekezeti tagok és vendégek részéről, 
miután a megemlékezés jeleként, az e célból elkészített saját díszes kalapáccsal három ütést 
mértek a kőre, a jelmondatokat hangos szóval fejezték ki. (A 31. f. o. vége.) Ennek a 
nagyszerű napnak a reggele borús volt, mégis az ünnep kezdetére kitisztult az ég és maguk a 
természeti elemek kedveztek az alkotás szentségének, mivel a jelenlévő roppant nagy tömeget 
nem lett volna szabad sem esőnek, sem egyéb kellemetlenségeknek megzavarni. 

Fél kettőkor gyülekeztek a meghívott vendégek az ünnepi lakomára a Magyar Király 
vendégfogadó kerthelyiségében.89 Százan voltak jelen a polgári társadalom minden rétegéből 
és annak ellenére, hogy a szíveslátás nem hiányzott, a közeledő zápor kis intermezzót idézett 
elő. A jelenlévők jó hangulatát ez nem zavarta meg. A vihar előtt is, után is számos jó 
pohárköszöntő hangzott el. Emelték poharukat Őfelsége I. Ferenc József császárra és 

                                                
89 Lásd a Kislexikont, Magyar Király Szálló ... 



44 
 

 

királyra, a magisztrátusra és képviselőkre, Sopron evangélikus egyházközségére, a polgárok 
vallásfelekezettől független harmóniájára, a magas rangú vendégekre, a nagyszabású 
vállalkozásra, a toronyépítés sikerére, az építési bizottságra, Förster úrra, az építészre (akivel 
ezt mindjárt táviratban közölték), az építkezésben részt vett mesteremberekre és egyes 
jelenlévő vendégekre. És így zárult jókedvűen az ünnepség napja. – És 1863. október 24-én 
ünnepélyesen helyezték fel a torony tetejére a keresztet. [...] (A kereszt a gömbbel és talppal 
együtt éppen 11 láb90 magas.) 

 
60. Az ev. templom harangjai 

7. CD. 9–10. f., 368. múz. o. és u. 
1864. május 10. Általános volt a várakozás az ünnepélyes felszentelés iránt, amely a 

helybeli evangélikus gyülekezet részére Seltenhofer Frigyestől öntött négy haranggal május 
10. napján folyt le. Miután a kocsik tiszta súlyát megállapították, a mester telephelyén 
felrakodtak, és virágokkal, szalagokkal és koszorúkkal díszítettek. Nyolc órakor mozgásba 
lendült az impozáns menet. A hagyomány szerint megkoszorúzott pompás lovak és ökrök 
négyesével és hatosával összekötve alkották az itt még szokatlan fogatolást. 

Az egyházközség és az ünnepi bizottság tagjainak eleje kísért mindenegyes kocsit és 
oldalt nyalka ifjak díszőrségként jöttek-mentek fel és alá. A menet érintette az Ezüst utcát, a 
belső Várkerületet és a Kocsmaszert, hogy betorkolljon az Újteleki utcába, ahol Rupprecht úr 
házában zajlott le a mérlegelés. 

A következő eredményre jutottak: 
A nagy A harang 6066 bécsi fontot nyomott (ezt újraöntötték és az új súlya 6274 font 

volt), 
a kis Cisz, a terc, 3088 font, 
a kis E, a kvint, 1864 font, 
és a kis a, az oktáv, 757 font. Ebből következik az összsúly, 11755 font, vagy az 

újraöntöttet számítva 11983 font. 
 A mázsálás után a menet belevágott az útnak az Újteleki utcán, Hosszú soron, 

Sétatéren és a Templom utcán át a templom előtti térre. Ott tribünt állítottak fel a négy lelkész 
úrnak és az ide kért Dalfüzérnek. A templomtorony előtti térségen beláthatatlan számú 
gyülekezeti tagság és más személyek tömege volt található. Először a Dalfüzér énekelte az 
első kórusszámot, az Isten hűséges (Gott ist getreu) címűt, mire Wagner lelkész úr megtartotta 
az avatóbeszédet. Akkor megint ének következett és egy magyar üdvözlő beszéd, előadta a 
magyar hitszónok, Petrik J. J., amint egy magyar Allelúja is. [Ezek] zárták az örökké 
nevezetes ünnepséget, amelyet néhány hónap múlva a toronyavatás és a következő évben a 
Gyülekezet fennállása 300. évének a jubileuma kellett, hogy kövesse. Mi az egyik szónok 
kívánságával zárjuk: Az összhangzatos harangozás legyen mindig szimbóluma az élet 
harmóniájának minden soproni számára, s minden időkre hangozzék: Elismerés a Mesternek! 
Elismerés az áldozatkész hitbuzgalomnak, aki nem faggatódzik hitfelekezet iránt, ott ahol a 
testvéri egyetértésen múlik a nagyszerű alkotás. Dicsőség a magasságos Istennek! 

A négy harang együttes költsége kereken tízezer f. o. é-re rúgott. – A gyülekezeti tagság 
áldozatos buzgalmának bizonyságául szolgáljon, hogy a 16,000 f, amely a toronyépítés 
fedezetére szükséges és hátralékban volt, aláírásos módon mint kölcsön teremtődött meg. Ezt 
a kölcsönt néhány napon belül a havonta összeadott tízkrajcáros hozzájárulásokból 
egyenlítették ki. – Akkor a harangokat felhúzták és a Nagy harangot május 13-án húzták fel és 
május 14-én, szombaton valamennyivel beharangoztak, először, egy teljes órán át. A 
rákövetkező pünkösdvasárnap először harangoztak be a mi evangélikus istentiszteletünkre, 

                                                
90 Egy bécsi láb: 31,6081 cm. 
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(Az oldal vége) [...] ahol a hívők örömmel zarándokoltak el a templomhoz és így emelkedtek 
hangjaik a tiszta levegőégbe, ahogy a halhatatlan Schiller kiáltja: „Ennek a városnak a 
boldogságot az jelenti, hogy a béke legyen az ő első harangozásuk”. Amit a mi ősapáink nem 
éltek meg, azt mi, ivadékaik tapasztaltuk. Május 14-én volt az első esküvő – Bergmann doktor 
úré –, amelyik esküvői pár volt az első, aki először használta a tornyot mint templomi 
bejáratot. Pünkösd vasárnap délutánján, az istentisztelet után, volt az első halott, akiért 4 
órakor a harang szólt. Diák volt, aki meghalt és Bognárnak hívták. 

[A továbbiakban toldalékként felsorolja a kocsik tulajdonosait, egyéb adatait. Aztán 
leírja a harangozási szabályzatot, amelyet azonban később a konvent felülbírált.] 

 
 

c. Schuster feljegyzései szülővárosáról, Kőszegről 
61. A kőszegi német evangélikus gyülekezet története 

6. CD. 106. f., 355. múz. o. 
Michaelis Frigyes lelkész: Az evangélikus egyháztörténet oklevéltára. 
Az evangélikus német egyházközség Kőszegen: 
„Ez az egyházközség is a legrégebbi magyar gyülekezetek közé számít. Hogy már az 

1554-ik évben egyházközséget alkotott, kiviláglik egy jezsuita naplójából, amelyben az áll, 
hogy 1554-ben az utolsó plébános, ismeretlen okból, elhagyta a várost. A helvétek azonnal 
elfoglalták a Szent Jakab-templomot és saját szertartásaik szerint rendezték be. Éppen most 
hagynak cserben engem a források, leginkább azon okból, mert a legrégebbi egyházi könyvek, 
mint a németek legnagyobb részt, a magyarok teljesen elvesztek és csupáncsak az 1613-ik 
évtől kezdve mutatkozik teljesnek a német prédikátorok sora.”  

 
62. Az ev. prédikátorok sora Kőszegen 
6. CD. 106–107. f., 355. múz. o. és u. 

Ez a következő: 
M. Hartlieb György Tübingenből 1613, †1615; 
Obstner Kristóf Remlingenből [...]; 
M. Gottfrid Rubichius †1630; 
Schwarzenbuch János 1630. nov. 22-én lépett hivatalába, de egy év múlva kálvinista 

nézetei miatt letették; 
Kern Nándor Sopronból 1631, †1634; 
Müller Mátyás Znaimból 1634-től, †1659. Az utóbbi időben, törődöttsége miatt nem 

tudta ellátni a hivatalát, segítségre szorult. M. Danielis János József Magister 
Selmecbányáról 1658, †1659 és Bacerus Mihály, rottauni prédikátor, tulajdonképpen 
Rattersdorfból; 

M. Klesch Dániel Iglóból 1659-től 1662-ig; 
Löhner Kristóf Besztercebányáról 1662–66; [Az oldal vége.] 
Gärtner Menyhért Selmecbányáról mint második prédikátor 1663-tól 1671-ig, amikor 

május 14-én a német község a templomukat erőszakkal elvette. Nem tett kevesebbet [Gärtner], 
mint azt, hogy az istentiszteletet egy pajtában folytatta, ahol körülbelül 72-ben Vislicenus 
György Pucherből az első prédikációját tartotta meg, ő 1673 végéig szolgált, amikor 
erőszakkal eltávolították. Mint menekült, Drezdába ment [...]. Akkoriban mindkét nemzetiség 
evangélikusai egészen felhagytak istentiszteletükkel. A magyarok maguképítette templomát 
1673. nov. 5-én vették el. Az 1681-es soproni országgyűlés után a német kőszegiek az egy 
órányira lévő artikuláris helyen, Nemescsón először egy pajtában rendezkedtek be, mire 
1702-ben fából imaházat építettek. Első prédikátoruk Rathgeb Mátyás volt Sopronból 1684–
93, őt követték M. Weißbeck Nándor Königsdorfból [...] és M. Mirus Krisztián 1697–1701 és 
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Friedelius György Dániel Sopronból 1701–1705. dec. 8-ig. Ezen a napon a kurucok 
megölték; 

Fermann Gottfried 1706-ban; 
Kastenholz János András Sopronból 1706–1713; 
Muisser, egy kőszegi, 1713–1715; 
Ferber Henrik Hamburgból 1715–17; 
Gieseke Pál Hamburgból 17–1724; 
M. Kleß Lajos Frigyes a wittenbergi Aspergből 1724–1738; 
Bitrof Pál Gálosból 1708, †1741; 
 Matern Kristóf Márton Pozsonyból 1741–? 
Serpilius Henrik Teofil Sopronból 1744, †1757; 
Kherling András Rohoncból 1757-től †1766, ettől kezdve két prédikátor látta el a lelki 

szolgálatot: Gamauf Samu Kőszegről 1758–1771, 
 Hajnóczy Samu Sopronból 1767–1772;  
Wohlmuth Ferenc Károly Sopronból 1771–1783, 
Asboth János Teofil Sopronból 1772–1783; 
Ebben az évben a kőszegi német gyülekezet mindent eladott, ami Nemescsón a 

birtokában volt és templomot épített Kőszegen. Kárász Ádám Palotáról 1783, †1810. Artner 
Keresztély Ehrenreich Sopronból 1810-tól †1841. Az ő  segítője Schneller Mihály János 
Sopronból 1810–1841. Az ő  segítője Gamauf Károly volt Sopronból 1841–1842. Michaelis 
Frigyes Mátyás Pozsonyból 1814-től. Az ő  segítője a fia Michaelis Izidor, Schneller Vilmos 
Kőszegről 1842 óta.” [Az oldal vége.] 

 
63. Kőszegi nagyurak megpróbáltatásai (1683) 

2. CD. 47. f., 84. múz. o. 
1683. – Továbbá szeptember 24-én délután két órakor Kőszegről a két legelőkelőbb 

evangélikus urat vasba verve kísérték itt keresztül fegyveres kíséretként német lovaskatonák és 
egy kanonok úr, a herceg-nádorhoz91 Kismartonba. Egyikőjük az evangélikus lelkészektől jött 
át, akiket mindkettejüket vasra verték volna és ezekkel az urakkal együtt kísérték volna, ha 
meg nem szöknek. A kőszegi német evangélikus lelkészt is vasra verték. Ámde a felesége 
számtalan kérésére és más asszonyokéra is a hadnagy levetette a vasat és házi őr izetét 
rendelte el. Továbbá: a mondott lelkész 1683. szepember 26-án este ide érkezett a motyójával, 
aminek az elviteléhez a kőszegiek hozzájárultak. [...] 1683. – Továbbá: október 10-én megint 
áristomba zártak itt egy kőszegit, bizonyos Tukmant, aki néhány évig itt tartózkodott és 
Sziléziába kereskedett borral. Az ok az volt, hogy Thököly parancsnokától, név szerint Nagy 
Mihálytól, aki itt volt Sopronban, azokat az ökröket vásárolta meg, amelyeket a herceg-nádor 
birtokairól raboltak el, és megint Kőszegen adta el azokat a testvérének, aki ott mészáros volt. 

 
64. Kőszegi ítéletidő (1863).  
6. CD. 111. f., 375. múz. o. u. 

 1863. május 11-én délután, egy és hat óra között Kőszegnek a mozsárágyúk 
össztüzéhez hasonló borzalmakat kellett kiállnia, természetesen nagyobb méretekben. Úgy 
látszott, mintha az Utolsó Ítélet tört volna rá mindenfelől. És mintha a Természet az özönvíz 
minden zsilipjét nyitotta volna meg. Amit a felhőszakadásszerű esők elmostak és magukkal 
ragadtak szőlőhegyeink nagyobb részéből, azt bevégezte a tartós jégeső. S ha ma a 
szőlőhegyekbe megyünk, nem látunk mást, mint a jajveszékelés arckifejezéseit és kéztördelést 
a hiú remények felett. – Nem kevesebb mint kilenc villámcsapás érte a város közvetlen 
környékét. Kétszer a kéményekbe, a gőzmalomba, a városi fatelepbe, a bencések kertjébe, a 
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katonai intézménybe, és a temetői templom tornyába, amelynek keresztjét és a tetőt mintegy 
elfújta, és atomokra törte szét. A fazsindelyeket még 300 lépés távolságra is elrepítette. Végül 
a villám a toronyból lecsapott egy közelben álló síremlékbe és szétrombolt egy öntöttvas 
rácsot, az egyik oldalon leverte egy kőkereszt gerendáját. Pásztákban szakadt, de szerencsére 
csak esővíz. A rá következő napon Lékánál felhőszakadás volt és a Güns (Kőszeg) folyó, 
haragos Güns lett belőle, annyira megáradt, hogy itt Kőszegnél árvizet okozott. [...]   
 

65. Kőszegi tűzvész (1864) 
7. CD. 22–23. f., 373. múz. o. u. és 374. múz. o. 

 [...] 1864. Kőszeg, december 8. Ha valaki fogalmat akar alkotni magának egy pusztító tűzvész 
borzalmairól, akkor jöjjön a Kőszeg szabad királyi város külterületéhez tartozó faluba, 
Schwabendorfba, amely vasárnap, december 5-én este félnyolctól tíz óráig a lehető 
legerősebb szélviharban annak áldozatává vált. Az a hiányosság, hogy az egészében 70 házat 
számláló faluban csupán két közkút létezik, aminthogy ezen felül mindkét egymással szembeni 
házfront az összecsapó lángok következtében megközelíthetetlenné vált. Ennélfogva a víz 
teljes hiánya, amihez méltón társult ugyanis a tűzoltóságnak és megfelelő oltási eszközeinek a 
hiánya, annak ellenére, hogy a folyó mindössze 400 lépésnyire a falutól folyik, fokozta a 
veszélyt a legnagyobb mértékig, a legrémisztőbbig.    
 
 

d. A soproni katolikusok 
66. A jezsuiták aranyai (1683) 

2. CD. 35. f., 78. múz. o. 
1683. Továbbá. Július 17-én minden polgárnak, lakosnak és iparos legénynek a 

városházára kellett mennie, hogy letett esküje alapján kikérdezzék,92 a jezsuiták aranyai itt 
vannak-e, vagy földbirtokokért adták-e cserébe? Vajon a zsidóknak van-e itt pénzük, ki 
tartozik közülük bécsi vagy bécsújhelyi mesterembereknek? És hogy nem hallottunk-e valamit, 
hogy valaki azóta megint átkozódott, vagy valami gonoszat nem mondott-é? 

 
67. A pálosok temploma zárva (1786–1827) 

3. CD. 33. f., 137. múz. o. 
1786. augusztus 20-án, egy vasárnapi napon, tartották a pálosok Bánfalván az utolsó 

istentiszteletüket. És a rá következő napon, 21-én a szép kolostort elhagyni kényszerültek. És 
azt bezárták. És aztán a templom zárva maradt 1827-ig, amely augusztusának 19-éjén, 
nyilvános istentisztelet kedvéért megint helyreállíttatott és ünnepélyesen megnyílt. 

 
68. A Belvárosi Plébánia (1787) 

3. CD. 34. f., 137. múz. o. u. 
1787. A Dóm-beli urakat a káptalanban, amelyet Mária Terézia császárnő 1780. 

György napján a jezsuiták templomában iktatott be, szélnek eresztették, és csak egyetlenegy 
maradt vissza, hogy ezzel a város belső részén is legyen egy plébános. És a külvárosban 
egyébként úgyis maradt egy. Így lett két plébános. De mégis máshogy fundálták ki és a 
kanonokok eszerint maradtak, mert megígérték, hogy a belső plébániát teljesen ellátják és a 
külső plébánosnak a stóla-javadalmat, ahogyan beérkezik a belső plébániára, továbbadják. 
És még hozzá a pálmafa-olajat, amit a Szentlélek-templom lámpájához használnak, s egész 
évre és örök időkre akarják a kanonok urak megszerezni. 

 
69. Jubileum (1826) 

                                                
92 Thököly emberei. 
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3. CD. 113. f., 181. múz. o., kis cédula 
1826. június 18-án ünnepeltek itt, Sopronban a katolikusok egy jubileumot, nagy 

ünnepélyességgel. Valamennyi katolikus mesterember együtt kellett, hogy meneteljen a 
körmenettel. Ámbátor ez a kitüntetett esemény már mindenegyes faluban végbement, ennek 
ellenére a mesterembereknek muszáj volt begyalogolniuk a városba. Minden katolikusra rótt 
kötelezettség volt végigcsinálni a többiekkel valamennyi főtemplom körmenetét, avagy 
egymagában, de akkor 15-ször meglátogatni az összes templomot, mindegyikben 5 
Miatyánkot, öt Áve Máriát és a Hitvallást elimádkozni és akkor mindegyikük elnyeri a 
Szentatyától a hatévi búcsút. Néhány harminc évvel ezelőtt már megtartották ezt az Ünnepet, 
amelyet korábban kizárólag Rómában tartottak meg, éspedig minden évszázadban egyszer. 
De mivel ennek a Búcsúnak csak minden második nemzedék lehetett részese, ezért 50 
évenkéntire, később minden 25. évre helyezték át. Háborús idők megakadályozták ezt a 
kezdeményezést, és ezért csak idén hajtották végre. Ez a Jubileum, amely négy körmenetre 
volt felosztva, december 17-ig tartott. [A kis oldal vége.] 

 
70. Lelkigyakorlat (1854) 

4. CD. 97– f., 230. múz. o. u. 
1854. december 9-én a mi főtisztelendő Karner93 dékán-püspökünk engedélyével, Rách 

Ferenc városplébános94 és számos helyi magasrangú uraság folyamodványára jött el három 
jezsuita páter úr ide Sopronba mint missziós szónok. Név szerint Max Klinkorström páter, 
Alexander Weniger páter és Adalbert Weiß páter. Bevonulásukat a [Szent] Mihályról 
elnevezett városi főplébániatemplomba, december 10-én, mint egy vasárnapon tartották, 
reggel háromnegyed órával kilenc után. Elöl a Kereszt, aztán az árvaház növendékei, a 
tizenkét apostolként öreg férfiak, aztán tíz ministráns, 6 viharlámpa-vivő, a dominikánus 
páterek, aztán a papság, végén a misszionáriusok. A templomban, megérkezve a főoltárhoz, a 
városplébános úr szép, rövid üdvözlő beszéddel fordult a misszionárius páterekhez, aztán 
Veni Sancte következett (Fohász a Szentlélekhez). Errefel maga a főtisztelendő városplébános 
úr kísérte Kleinkonström pátert a szószék lépcső-feljáratához. Ő a bevezető szónoklatában 
nagyjából a következőket mondta: Nem azért jöttek, hogy a nép között egyenetlenséget 
szítsanak, hanem azért, hogy a katolikus keresztények Isten és felebarátaik iránti kötelességeit 
mélyen a szívükbe véssék stb. A prédikáció után nagymise volt. Sok uraságot annyira 
megragadott ennek a keresztényi ájtatosságnak az első istentisztelete, hogy egyikőjük sem 
maradt távol a tizenkétnapos prédikáció-sorozatról. A magasabb rangú katonák, a 
legtekintélyesebb cs. k. tisztviselők és valamennyi itteni városi hivatalnok, innen és vidékről a 
papság – röviden szólva – a templom minden prédikáció alkalmával dugig tele volt helybeli 
polgárokkal és lakosokkal, vallástól függetlenül. A falusi nép közelről és távolról ide áramlott 
és senki sem távozott úgy a templomból, hogy ne érzékenyült volna el. 

Délután két órakor került sor a második prédikációra. Utána litánia és valamilyen 
tiszteletre méltó tárgy megáldása. 

Este 6 órakor volt a harmadik prédikáció, minden alkalommal másik missziós páterrel 
és akkor zárásként az ének [Az oldal vége.] [98. f.] Álld meg, Jézus, a nyájadat stb. Aztán 
ismét az áldás ... 

Este a templom három óra hosszat több mint száz gyertyával mindig szépen ki volt 
világítva. A templom folyvást tömve volt ájtatos hallgatósággal. Úgy, mint az első napon, a 
szentbeszédeket, mind a hármat, a megszokott órában tartották meg. Nem csak katolikusok, 
hanem protestánsok is, sőt zsidók is zsúfolásig gyűltek össze a templomban. Az általános 
vélemény mégis ez volt: mindenkinek, nem csak a katolikusoknak, hanem valamennyinek, aki 
magát embernek tartja, ezek a tiszteletet érdemlő férfiak tartósan a szívére hatnak. 

                                                
93 Lásd a Kislexikont, Karner ... 
94 Lásd a Kislexikont, Rách ... 
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Este, közvetlenül az áldás előtt, mindig megadták a jelet a nagy haranggal, felszólítani 
a hívőket, hogy a szent misszióra az Ég áldását könyörögjék ki imájukkal az Istentől. A 
Szentatya, IX. Pius,95 mindazoknak, akik részt vesznek az előadásokon, az oltárhoz méltón 
elfogadják a szentségeket és bűnbánatot tanúsítanak, ünnepélyesen teljes búcsút 
adományozott.  

Felejthetetlen lesz az utolsó nap, azaz 1854. december 21., számunkra, soproniak 
számára, különösen nekünk, katolikusoknak. Áramlott a falusi nép közelről és messziről a 
Szent Mihály-templomhoz, hogy ott lehessen ezen az utolsó missziós prédikációs ájtatosságon. 

És akkor a mi városplébános urunk utasítására tölgyfából elkészítettek egy 30 mázsa 
súlyú keresztet. Magassága 3 öl és 3 láb, a keresztgerenda 9 láb hosszú. A fa vastagsága 6 
coll, szélessége 12 coll. Aztán egy 4 öl hosszú és 2 láb 6 coll széles keretet készítettek, amelyre 
egy éppen ilyen hosszú fehér lenvásznat feszítettek föl. Erre fektették a fenti keresztet, 
köröskörül szép virágokkal és örökzöldekkel pompásan feldíszítették. A keresztfán a felirat 
arany betűkkel: Misszió 1854 [Mission 1854]. 

Ezek után délutáni 2 órakor nagy létszámú papság gyűlt össze a plébánia udvarán teljes 
díszben. Ott, ahol a nagy kereszt feküdt, s amelyet több ezren meg akartak nézni. És 
körmenetet képeztek. Először a halotti kereszt, aztán a zene, aztán a papság, aztán a missziós 
kereszt, amelyet 32 erős, nőtlen fiatalember hordozott vállon, ahogy a holttestet viszik a 
temetőbe. A keresztre több szép színes szalag volt felerősítve, amelyeket néhány úrifiú tartott. 
Zene és harangozás közepette érkeztek meg a templomudvarra. A torony feljáratánál fektették 
le a keresztet, aztán tisztelendő Kleinkorström páter úr a legünnepélyesebben felszentelte. – 
Alulra vastáblát helyeztek el, amelyre aranyozott betűkkel van felírva: Ahányszor valaki ez 
előtt a kereszt előtt egy áhitatos imát mond el, az száz napi búcsúban részesül, erősítette meg 
IX. Pius pápa január 29-én. 

A beszentelés után a keresztet azonnal felállították. Ez után az ájtatosság után 
Kleinkorström páter előre nyomult a szószékhez, felment rá és elmondta a szabadságos, vagy 
búcsúbeszédet. Azonban különösen a nép lelkére kötötte, hogy Isten nevében újítsák meg a 
keresztelőkutat és minden szavukat ismételjék, amelyeket a keresztszülők nekünk mondtak a 
kereszteléskor. Egyébként mindenkit annyira megindítottak a szentbeszéde, a buzdításai, a 
figyelmeztetései, s nógató szavai és kérései, hogy gyakorta sírásba törtek ki. Igen, neki 
magának is szünetet kellett tartania, mert a nép oly hangosan zokogott. 

Sokan voltak, akik a teljes 12 napos misszió alatt alig-alig hagyták el a templomot. 
Egyik szentbeszédtől a másikig bent maradtak, attól való félelmükben, hogy nem kapnak 
helyet. Így esett ez különösen az utolsó napon. Már délben tele volt a templom helybeli és 
idegen hallgatókkal, úgy, hogy a Szent Kereszt beszentelése után a papság csak a legnagyobb 
erőfeszítések árán és a számos rendező férfiú segítségével [Az oldal vége.] [4. CD. 99. f.] 
tudott előrejutni az oltárhoz. Még Weiß páternek is lehetetlen volt később bejutni a 
templomba. Nagyon elcsodálkozott a tömeg nagyságán, és megjegyezte az embereknek: vele 
mint missziós szónokkal sohasem fordult még elő, hogy ne jutott volna be a templomba. De 
hát nem volt rá lehetőség, mert a templomon kívül, az udvarban, sőt az utcán is annyian 
voltak, hogy ha az épület kétszer akkora lett volna, akkor sem tudta volna ő ket befogadni. 
Többen lettek bent rosszul és ájultak el, akiket csak nagy fáradsággal bírtak becipelni a 
sekrestyébe, hogy ismét magukhoz térítsék és szesszel, meg vízzel felfrissítsék őket. – És így 
fejeződött be ez a lelkigyakorlat.96 

 
 

e. A soproni zsidók 
71. Izrael gyermekei (1524) 

                                                
95 Lásd a Kislexikont, IX. Pius ... 
96 Nem kétséges, hogy a forrás katolikus. 
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1. CD. 58. f., 27. múz. o. 
1524. október 10-én nagy vizsgálat történt, a fellelhető kéziratok és könyvek október 30-

án hóhér keze által elégettettek, és a tulajdonost megbüntették, mégis ez a tűz nem aludt ki, 
hanem negyven évvel az után fénylő lángra lobbant. [Ez után bekezdésnyi szünet.] 

Izrael gyermekeinek itt is voltak házaik és egy zsinagógájuk. Az Új utcát Zsidó utcának 
nevezték, mert hozzájuk tartozott. Egészben, ahogy mindenhol és minden időkben, ahol zsidók 
befészkelődnek, a többi embert mint vérszívó rovarok kiszipolyozzák. (Úgy látszik, ennek 
kölcsönös átoknak kell lennie az emberiségen, mert ezek nem értik, mi válna javukra és 
kölcsönös türelmet vennének fontolóra emiatt) mint ahogy ma mértéktelenül megvágják a 
szomszédaikat. És mivel a csata Mohácsnál elveszett, és a törökök ide felvonulóban voltak, a 
zsidók pánikba estek a kincseik miatt és el akartak menekülni. Csak hát Sopron lakói azt 
mondták, ha eddig tetszett nektek itt lenni nálunk, most is tessen. Akkor elállt a szavuk. Inkább 
szerették volna Sopront mindörökre elhagyni. Ez az óhaj teljesült, így valamennyiüket elűzték 
1520. október 8-án. De amikor a háború veszélye elmúlt, a zsidók megint vissza akartak jönni. 
Csakhogy a Paradicsom el volt zárva előlük. És mivel a soproniak már Mária királynőhöz 
fordultak, jött a parancs, minden rakományt, amit a zsidók behoztak, a város át kell, hogy 
adjon nekik. Négyezer font Pfennig követelésüket pedig egy éven belül ki kell fizetni. Mint 
ahogy a házaik árát, becslés ellenében ki kell egyenlíteni.97 

 
72. Hírek a zsidók letelepedéséről (1781) 

3. CD. 21–22. f., 131. múz. o. és u. 
1781. Ennek az évnek az elején az ember mindenféle újdonságról hallott, hogy például a 

katolikusok mindazokat a templomokat vissza kell, hogy adják az evangélikusoknak, 
amelyeket tőlük száz évvel ez előtt elvettek. Mint ahogy a katolikus papokról, hogy kevesebben 
legyenek. Mint ahogy a zsidókról, hogy mindenhová be kell ő ket engedni és nekik 
mesterségeket és földművelést kell tanulniuk. [A feljegyzés nagyobb részét II. József 
rendelkezései teszik ki a szerzetesek szélnek eresztéséről, kolostoraik felszámolásáról.] 

 
73. A zsidók szabad letelepedése (1840) 

4. CD. 32. f., 198. múz. o. 
1840. Amikor április 24-én az országgyűlés ülésén megadták az engedélyt a zsidóknak, 

hogy a Magyar Királyság valamennyi városában letelepedhetnek, már ebben az évben nyolc 
család lakott itt állandóan és 1863 november elsejére 175-re [emelkedett a számuk]. 

 
74. Pogrom Pozsonyban (1848) 

4. CD. 62. f., 213. múz. o. 
Különböző adatok, kiváltképpen 1848-ból és 1849-ből. [...] 
1848. A zsidók üldözése Pozsonyban [...] [Pogrom.] 
 

75. Az ipartörvény és a zsidók (1859. december 20.) 
5. CD. 8. f., 246. múz. o. 

1860. Egy császári pátens jelent meg 1859. december 20-án, az új ipartörvény. 
És 1860. május 1-jén érvénybe lépett. Eszerint minden legényt fel kell venni 

mesterremek nélkül is, ha befizette az adóját. A kereskedőket is az üzletekből, mivelhogy 
különösen sok zsidó telepedett le azokban a szabad városokban. – Isten tegye jobbá. 

 
 
 

                                                
97 Lásd a Kislexikont, Zsidók ... 
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f. Egyik egyházból a másikba 
76. Rákóczi evangélikus lenne? 

2. CD. 58. f., 89. múz. o. u. 
[1688] A rágalmat, hogy az evangélikusok lennének azok, akik nélkülözéseket okoznak, 

cáfolja Rákóczi Ferenc összeesküvése, aki üldözője volt az evangélikusoknak és barátja a 
jezsuitáknak. 

 
77. Török gyerekeket keresztelnek meg 

2. CD. 57. f., 89. múz. o. 
1687. június 9-én nálunk, evanglikusoknál két török gyereket kereszteltek meg, és 24-én 

ismét kettőt, akik azonban már eléggé nagyocskák voltak. Július 25-én megint egy török fiút, 
hároméveset kereszteltek meg. 

 
78. Nátl Lipót evangélikusból katolikussá lett. 

2. CD. 59. f., 90. múz. o. 
1692. november 15-én báró Nátl Lipót Rusztról Bécsben katolikussá lett. Ez az úr 

Sopronban hosszabb időn át volt evangélikusként polgármester. És csak 62 évesen változtatta 
meg vallását. [A ceruzás keret alatt.] 

 
79. Ferences barát evangélikus lelkész lett (1845) 

4. CD. 40. f., 202. múz. o. 
1845. október 15-én itt, az evangélikus templomban egy ferences barát, név szerint 

Ludewig József, vagy Ludik, vallomást tett az evangélikus hit mellett. Kolostori neve Richárd 
volt, utolsó állomáshelye Kőszeg. Most lelkésznek választották meg Locsmándon. 

 
80. II. József imája 

7. CD. 24. f., 374. múz. o. 
II. József császár imája   
Zay Károly gróf a pápa enciklikáját tárgyalja. Szóban forgó cikkének végén az ágostai 

hitvallású evangélikusok volt főfelügyelője szembeállítja a „római pápa” kinyilatkoztatását az 
egyik „római császár” (II. József) következő ismert imájával: 

NB. Az Enciklikát 1864. december 8-án jelentette meg IX. Pius pápa, amelyben 
valamennyi püspökének kötelességévé teszi, hogy papjaik a szószékről olvassák fel azt. 

„Örök felfoghatatlan Lény! Te türelmes és szeretetre méltó vagy, a Te napod egyaránt 
süt a keresztényekre és az istentagadókra, az eső megtermékenyíti a tévelygők földjeit, nem 
kevésbé mint a hívőkét, és az erény magja ott rejlik bármelyik pogány és eretnek szívében. 

Arra tanítasz engem, hogy a vélemények különbözősége nem tart téged vissza attól, 
hogy valamennyi ember jótékony atyja légy és mégis: én a teremtményed legyek kevésbé 
türelmes és ne engedjem meg, hogy bármelyik alattvalóm a saját módján imádkozzék hozzád? 
Nem, Te Mindenható, mindent szeretettel átfogó Lény! Legyen ez távol tőlem! Hozzád akarok 
hasonlítani, már amennyire a teremtményed egyáltalán hasonlíthat Hozzád. – Én olyan 
türelmes akarok lenni, amilyen Te vagy! Birodalmamban a jövőben felhagyok a lelkiismeret 
mindenféle elnyomásával. Hol van az a vallás, amely ne szeretné az erényt és ne gyűlölné a 
bűnt? Ezért türelmes akarok lenni mindenkivel szemben, ó, örök Lény, aki úgy fordul hozzád, 
ahogyan azt a legjobbnak tartja. Az értelem eltévelyedése rászolgál-e arra, hogy a 
társadalomból kirekesztessék? A szigor lenne az eszköz, hogy megnyerje a lelkeket és a 
tévelygőket jobb útra térítse? Ezentúl legyenek széttörve a türelmetlenség gyalázatos béklyói! 
Ezek helyett mindig a türelmesség és a testvéri szeretet köteléke fogja körül alattvalóimat. Jól 
tudom, hogy hatalmas ellenállást kell majd legyőznöm és ez leginkább azoktól fog eredni, akik 
a Te Szent Szavaid kihirdetői. Ne hagyjál el engem a Te hatalmaddal, szilárdíts meg engem a 
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szereteteddel, Te Örök Megfoghatatlan Lény, hogy ez által valamennyi ellenállást 
szerencsésen legyőzzek és teljesítsem a mi isteni tanítónk törvényét, amely nem más, mint a 
Türelmesség és a Szeretet.” (Vége az oldalnak.) 

 
 

g. A Szent Mihály-templom 
81. Olaszok renoválnak (1814) 

3. CD. 97. f., 173. múz. o.  
[...] 1814. Ebben az évben a Szent Mihály-templomot két olasz belülről egészen fehérre 

festette és három oltárt áthelyezett és felújított, s letisztított a főoltárral együtt. 
Megnagyobbították a szentélyt is és a sekrestye ajtaját visszahelyezték, Berghofer 
városplébános rendelkezésére, aki aztán 1820-ban Győrbe került mint kanonok és címzetes 
püspökként halt meg. 

 
82. Harang felhúzása (1837) 
4. CD. 28. f., 195. múz. o. 

1837. Az ősrégi, 1489-ből származó plébánia-harangot, amely előző évben szétrepedt, 
idén újraöntötték, de mivel túl kevés fém volt kéznél, selejtes lett. Azért ezt 1838-ban ismét 
újra kellett önteni. És ezt Seltenhofer Frigyes úr helybeli harangöntő mester megtette február 
2-án éjjel kettőkor. A réginek a súlya 3600 bécsi font volt, a mostani 4500 bécsi fontot 
nyom.98 Ezt több ezer néző jelenlétében március 14-én 10 órakor a győri püspök, Juranics 
Antal, ünnepélyesen felszentelte. És 18-án reggel fél nyolckor, egy nagyon vastag kötél 
segítségével, éppen olyan sok ember jelenlétében, Eitler ácspallér és több segítője 75 perc 
alatt egy nagy csörlővel szerencsésen felhúzta a toronyba. Plébános volt akkor nemes 
Mitsanek József, egyben Heiligenkreutz apátja, polgármester nemes Vághy úr, városbíró 
nemes Leitner Szeráf Ferenc. Mind a két ünnepség trombitaszó és dobütések kíséretében 
zajlott le. A toronyban a munkásemberek ittak is a templom patrónusának (amely nem más, 
mint a mi Érdemes Magisztrátusunk) egészségére. Ez a harang aztán először március 25-én 
félhatkor harangozott be a Feltámadásra. És a városplébános úr, nemes Mitsanek, ennek az 
évnek egyik decemberi vasárnapján, Karácsony előtt, adott neki nevet: „Én vagyok a Hívó 
hangja, az Úrnak készítem elő az utat”. 

 
83. A Szent Mihály-templom kerítésfala (1854) 

4. CD. 96. f., 230. múz. o. 
1854. Tavasszal az öreg kőfal helyett téglafalat építettek, amely bő ölnyi távolságra, a 

templom felé, beljebb húzódott, hogy szélesítsék az utat. A templomudvar fa rácsát a kő 
kapukerettel együtt eltávolították, helyette új vasrácsot készítettek. Még tavasszal angol kertet 
telepítettek a Szent Jakab-kápolna köré, egészen az egyházfi háza közeléig. A két előtető és 
előtér éppúgy, mint a torony feljárata előtti kamra lebontva, szintúgy, mint a templomudvar 
fent mondott fala. Azért készítették ez utóbbit alacsonyabbra, hogy a rálátást a tiszteletet 
érdemlő régi templomra kiemeljék. A templomot körös-körül a föld színéig tisztán 
bemeszelték, a templom kapujához vezető feljárat lépcsőit megszélesítették. 

 
84. A Primes-féle szószék (1764–1864) 

3. CD. 28. f., 134. múz. o. u. a margón, és 
folyószövegben 7. CD. 13. f., 370. múz. o. 

Ez a plébános úr 31 évig volt itt és 1765-ben beszerezte saját pénzén a szép márvány 
szószéket Péter és Pál márványszobraival együtt, mint ahogy más szép templomi felszerelést a 

                                                
98 Csatkai–Dercsényi i. m. 407. o. szerint 40 mázsás. 
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Szent Mihály-templomban és megszervezte a Szentlélek-templomban a délután 5 órai napi 
istentiszteletet és még azon kívül sok alapítványt a templomban. Nyéken született 99-ben és 
1776. december 4-én halt meg. 

[A margón:] NB. Ezt a szép márvány szószéket 1865-ben összerombolták és egy gótikus 
szószéket tettek a helyébe. – Nagyon nagy kár. 

[A 7. CD. 13. f.-n.] 1864. Június hónapban, mivel a középső részt teljesen felújították, 
lebontották az orgonát a Szent Mihály-templomban, és újat építenek helyette. Ugyancsak 
lehordták a szép márvány szószéket, amely egykor szép dísze volt a templomnak, szintúgy a 
szentélyt is egészen felújították és a főoltárt egy gót stílusú oltárral cserélték le, és 
következőleg mindennek a gót stílussal egybehangzónak kell lennie. Ezért az orgona, a 
szószék, és a főoltár el kellett, hogy tűnjön, és a mellékoltárok mind gót stílusban készültek el 
és úgy készítik majd el a templomi székeket is. 

 
85. Újra szentelés a Storno-féle renoválás után (1864) 

7. CD. 21. f., 373. múz. o. 
1864. október másodikán ment végbe az egy éve, januártól, felújítás miatt zárva tartott 

Szent Mihály-plébániatemplomban az ünnepélyes beszentelés. Ő püspöki kegyelmessége, 
Simor János nyári rezidenciájáról, Rákosról jött ide délelőtt 9 előtt. És miután a templomot 
kívülről, majd bent a hajóban beszentelte (a szentély, a főoltár éppen pont egy éve volt 
beszentelve) zárt ajtók mögött, a legünnepélyesebb módon, számos segédlettel végezve, és a 
kapukat a szerfelett népes egybegyűlt hivősereg számára kinyitották, ezek minden oldalról 
beözönlöttek a magas, gyönyörű oszlopcsarnokba. Ezt a zseniális Storno úrnak, a helybeli 
nagyérdemű polgártársnak a vezetésével, fiatalos hévvel, magasztos gót stílusban 
restaurálták. A tulajdonképpeni beszentelés után, ő püspöki kegyelmessége nagyon erőteljes, 
szívhez szóló szentbeszédet mondott német nyelven a hívek tömegének. – Ehhez számított egy 
ünnepi nagymise két címzetes apát és számos pap segédletével, hozzá Righini nagymiséje, 
mesteri előadásban. Az érdemes városi magisztrátus, a katolikus konvent és a városi hivatalok 
képviselői teljes számban összegyűltek és maga a templom túl volt zsúfolva a három nemzet, a 
magyar, a német és a horvát hívőivel. Annak ellenére, hogy az új orgona hiányzik (mert a 
régit teljesen lerombolták) és még több oltárt fel kell állítani, már előzetesen mindenki 
észrevehette ennek a gyönyörű istenházának a belső pompáját. Az istentisztelet befejeztével 
(déli egy órakor) a győri püspök az összes harang harmonikus szava kíséretében eltávozott 
Rákosra.99 

 
 
 

D. MINDIG VALAMI ÚJ  
a. A várostorony 

86. Óra az újjáépített várostornyon (1681) 
2. CD. 22. f., 71, múz o. u. 

1681. Továbbá. Meggondolandó azt is feljegyezni, hogy ennek az évnek november 14. 
napján az óra az új várostornyon, amely óra is teljesen új volt, ütött első ízben egyet, annak 
jelzésére, hogy Lipót császár ezen a néven első. Mivel azonban Lipót névnapja a rákövetkező 
napra esett, azért, hogy Öfelségét megtiszteljék, az előtte való éjszakán, amikor az óra egyet 
ütött, a várostornyon szép zenét prezentáltak.  

 
87. Thököly és a fehér zászló 

2, CD. 34. f., 77. múz. o 
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1683. – Továbbá. Július 14-én a mi várostornyunkra egy dupla fehér zászlót tűztek ki. – 
Mivel a várostornyon július 14-én fehér zászló volt kitűzve, még ezen a napon az uraink 
Thököly herceg komisszárjához, Keresztúrra utaztak ki és ott maradtak éjszakára. 

 
88. A szél levitte a sast a várostoronyról (1702) 

2. CD. 78. f., 98. múz. o. u. 
[...] [A margón:] Nota bene. A sast egészen újonnan aranyozták. A sas egyik oldalára a 

kardot, másik oldalára a jogart szerelték föl. A felső részt is a harangoktól fölfelé, a fát belül 
egészen újra készítették és rézzel ismét befedték, ami a városnak sok pénzébe került. 
[A főszöveg:] 1702. február 14-én olyan erős szélvihar támadt, amely délután úgy egy körül a 
mi várostornyunkról a fejet, a kettős sassal együtt letépte, a vasrudat is, úgy, hogy éppen csak 
függve maradt egy rézlemezen. Ezt 17-én délután négykor levette és ismét feltette 1702 
novemberében, délután kettőkor Vagini, a kéményseprőmester.100 

 
89. A várostorony renoválása (1847) 

4. CD. 38. f., 201. múz. o. 
1844. január 23-án reggel a várostorony órájának a két mutatója leesett. 1847 

májusában nekiláttak a torony felújításának. Az óra számlapját újra aranyozták és ez sokba 
került a városnak. 

 
90. Veszélyben a várostorony! (1855) 

4. CD. 99–100. f., 232. múz. o. 
1855. Ebben az évben éppen úgy, mint két évvel korábban, folytatódtak a Belvárosban a 

csatornázási munkálatok. Az aggályok ugyanazok, mint a múlt nyáron, nem kisebb hévvel. 
Sopronban attól féltek (A 99. f. vége.), hogy ugyanis a várostorony, a középen alatta húzott 
vízelvezető csatorna miatt, különösen azért, mert mélyről emelnek ki földet és amiatt a 
kőmennyiség miatt, amire ráakadtak, veszélyes rongálást szenved. Vagy talán össze is dűl. 
Ezek az aggályok most szerencsésen megszűnnek. Hasenauer Márton úr, városi mérnök és az 
építőmester, Handler úr megmutatták, hogy a helyes szakértelem kéznél van. A nagy 
fáradsággal kivitelezett vízelvezető csatornarendszer 118 öl hosszúságban készen van. A Fő 
tér sarokházától a várostorony felé az Ikva-patakig, keresztül a gabonapiacon, el a Mária-
oszlop mellett a Spieß-házhoz, ahol az Ikvába torkollik. Maga a várostorony alatti csatorna 
Höller György kőfaragó mester műhelyéből margitbányai kőből készült kő, a tartósság végett, 
és a várostorony alapjának nedvesség elleni védelméül. A kőtömeget, amit a várostorony alól 
kiemeltek, hogy keresztül vihessék a csatornát, és amely csak része volt a bástyának, nem a 
torony alapja, ahogy feltételezték, megint visszaeresztették a mélybe, a korábbi helyére. – 
Azonban sok pénzbe került. És a drágulás és kiadás ellenére semmit sem vontak meg a 
munkától. 

 
 

b. Építés és bontás 
91. A nagy bástya (1704) 

2. CD. 88–89. f., 103. múz. o. u.–104. múz. o. 
[1704] Ezen a napon és már az egész héten, mindenegyes ház köteles volt egy robotolót 

küldeni a jobbágyokkal és szőlőmunkásokkal együtt, ezek a három háznál lévő Nagy Bástyát 
fel kellett, hogy töltsék, hogy a tarackokat magasabbra, jobban mondva fel a magasba 
vihessék. A falszorosban is néhány kis bástyát.  

                                                
100 Lásd a Kislexikont, Vagini ... 



55 
 

 

A György-templomnál lévő nagy kerek bástya ácsszerkezetét a parancsnok kibővítette. 
ezért az emberektől fát kellett odaszállítani, a pajtákat szétszedni, az üzletek anyagát ehhez a 
nagy bástyához elvenni. Ezért sok tetőt a kocsmáknál le kellett bontani, hogy ezáltal erről a 
bástyáról könnyebben lehessen kilőni. [Az oldal vége.] Ugyanolyan céllal minden utcában 
spanyollovasokat helyeztek el, ezért még a tüzelőt is a házaknál fel kellett stószolni. Ahol csak 
egy lovat is találtak, minden polgárnak oda kellett adnia a lovát az önkéntes lovasok 
rendelkezésére, akik naponta 7 krajcárt kaptak a várostól. Körülbelül kétszázan voltak. 

  
92. A várárok és az első házak a belső Várkerületen (1773) 

3. CD. 19. f., 130. múz. o. 
Nota bene. 1773-ban építették meg a házat a Hátsó kapunál az árokban, mint elsőt a 

környéken. De nem mint a mostani kétemeletest, csak mint rendesen, félig fából, silány építési 
módban, mint ahogyan akkor minden boltot a városárokban, 80–100 éves időtartamra. 
Ugyanis az egész belváros kétszeres fallal volt körülvéve, amint az még hellyel-közzel látható, 
most, 1861-ben, már nem annyira látható, mert már az egész városárok házakkal lett 
beépítve, különösen 1852-től 1857-ig. Aztán az árok körülbelül 3 öl mélységgel, és 8–15 öl 
szélességgel, ami az ostromkor meg volt töltve vízzel. Három fő bátyája volt, ágyúkkal 
megrakva, mégis gyengén. [...]  

 
93. Hasenauer lebontja a Hátsó kaput (1822) 

3. CD. 104. f., 176. múz. o. u. 
1822. Ebben az évben a bástyát, a Hátsó kapuval és az 1617-ben épült toronnyal együtt 

Hasenauer Márton úr, helybeli polgár és ácsmester, megvette a várostól, hogy azután 
mindent lebontson és helyébe egy nagy, kétemeletes házat építsen. Ez azonban csak 1826-ra 
épült ki egészen, merthogy a bástya és a torony lebontásához sok munka és több száz napszám 
kellett. 
 

94. Lebontották a Brückl-tornyot (1854) 
4. CD. 97. f., 230. múz. o. u. 

1854. Ezen a nyáron lebontották a Brückl-tornyot, a bástyát is lebontják, és ez a hely 
egészen szabad lesz és elegyengetik úgy, hogy most a Templom utcától egyenest ki lehet 
kocsizni és gyalogolni a Séta térre. 

 
95. A lőportorony áthelyezése (1859) 

5. CD. 5. f., 245. múz. o. u. 
1859. Ebben az évben a lőportorony a Mihály-temetőből át lett helyezve, mert túl közel 

feküdt a városhoz és a lőportartályt az ítélkezés dombjára építették föl. 
 
 

c. Börtöntől az akasztófáig 
96. A „kótert” lebontották és a városházára helyezték (1701) 

2. CD. 79. f., 99. múz. o. 
1701. június 30-án a fogdát a Piactéren (Platz) lebontották és a foglyokat a 

városházára helyezték át. 
 

97. Egy kivégzés (1765) 
3. CD. 18. f., 129. múz. o. u. 

1765. április 22-én Deimlné a Mihály utcában gyújtogatott, ez a tűz 23 házat emésztett 
el. Május 31-én megint leégett a félig tető alá hozott ház és ez már az ötödik gyújtogatása 
volt. Július 4-én áristomba került férjével és [lányával: kihúzva] fiával együtt. Ugyanígy 
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Ebnerné és a férje, meg a lánya. A nevezett két fehérnépet mint tettest november 29-én 
lefejezték és elégették, a többieket azonban szabadon engedték. Ebnerné lányát azonban, mint 
aki tudott a dologról, a pellengéren megkorbácsolták.  

 
98. Két furcsa büntetésfajta 

3. CD. 28. f., a margón, 134. múz. o. u. 
[A bal margón:] 1784. Réges-régen dívott itt egyfajta büntetés, az úgynevezett tóba 

merítés. – Ivás, a köznyelvben pékek ivása, büntetése annak, ha valaki eladáskor csal a 
mértékkel és súllyal. Ugyancsak szokásban volt itt, az alacsonyabb beosztású szolgákkal 
szemben, bizonyos kihágások esetén, testi fenyítés helyett a „szamaragolással” büntetni. A 
szamár nyerge a vágásnál egyre jobban összecsukódott, és ezáltal a szégyenen kívül 
meglehetősen kényelmetlen is volt. II. József császár idejében mindkét büntetésfajtát 
visszavonták. 

 
99. Hercegi beiktatás Kismartonban (1834) 

4. CD. 21. f., 191. múz. o. u. 
1834. szeptember 21-én és 22-én zajlott le Kismartonban az ifjú hercegnek, galántai 

Esterházy Pálnak az ünnepélyes beiktatása. Amely alkalomra a vármegye saját, 120 tagú 
nemesi bandériumot állított fel. Az ünnepség emelésére az itteni egyenruhás polgári gárdát 
huszáraival együtt, és a ruszti egyenruhás polgári társaságot felkérték, hogy legyen jelen. 
Ehhez az érdemes megye adta a szállítás forspontját. Kosztot és kvártélyt ingyen adott a 
kismartoni polgári milícia, és a herceg fizette ki. Szállásuk viszont a szomszédságban lévő 
Szent Györgyön volt, amelyet azonban kevéssé látogattak, mert az oda és visszaút túlságosan 
hosszú lett volna. Amúgy is Kismartonban gyűltek össze, itt találkoztak személyiségek Európa 
minden részéből, mivel a herceg hosszú ideig Angliában volt követ. Az ünnepség befejezése 
után a herceg lakomát adott 800 személyre, ahová a polgári milícia tisztjei Sopronból, 
Rusztról és Kismartonból is hivatalosak voltak. Este tüzijáték volt és szabadtéri táncmulatság. 

 
100. Az akasztófát eltávolították (1837) 
4. CD. 28. f.–29. f., 195. múz. o. és u. 

1837. Ebben az évben az akasztófa, amely a Bécsi kapun kívül, [Az oldal vége.] a Bécsi 
úton jobbra, a legmagasabb domb tetején állott, lebontatott. Az igazságszolgáltatás jelképét 
és az emberiség szégyenoszlopát megsemmisítették. 

 
 

d. Mindenféle 
101. Szoldateszka (1704) 

1704. Május 20-án Őfelsége sok ólmot és puskaport küldött a városnak, és azután még 
13-án 5 hordónyi lisztet az itt lévő helyőrségnek és „Soldatescá”-nak. 

 
102. A „Normalschule” múltjából (1780) 

3. CD. 23. f., 132. múz. o. 
1780. A normáliskola és rajziskola a felszámolt fegyvertár épületébe, a Fegyvertár 

utcában rendezkedett be. A fegyvertár101 kiürítésekor egyéb érdekességek mellett 1592-ből, 
1650-ből és 1705-ből csatabárdokat, „hasonlóképpen egy ágyút” találtak. Felirata: „Sopron 
város öntetett engem”. [A margón fent.]   
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103. Házszámozás (1784– ) 
3. CD. 28., 35., 41. f., 134., 138., 141. múz. o. 

[28. f.] Továbbá. Ebben az évben itten császári és királyi parancsra valamennyi házat 
meg kell számozni. És ezt október hónapban a katolikus templomokban éppúgy, mint az 
evangélikusban be kellett jelenteni, hogy senki emberfia ne viselkedjen nem megfelelően, mert 
ez a számozás komolyan veendő parancs, és nehogy a saját kárára bárki is kimaradjon, ami 
már megtörtént. – Ám II. József halála után megint abbamaradt. Egyáltalán József császár 
valamennyi rendelkezését semmissé tették, mert félő volt, hogy osztrákoknak kell lennünk. 
Ez a számozás 1784. november elsején kezdődött el és a városban, a várostorony melletti ház, 
amely Gallus úrnak, az egykori fürdősnek volt a tulajdona, lett az egyes szám. Mellette a 
kettes a városháza, aztán a hármas, és így tovább, kapták a számokat. 

[35. f.] 1788. Továbbá márciusban a császáriak erőteljes átvonulásában volt részünk. 
Nem kellett nekik más, mint a szállás és egy embernek fél font marhahús és valami csuszpájz. 
Akkor tapasztalhatta meg az ember, miért számozták a házakat 1784-ben. Jó volt. Mert ha 
bevonult egy ezred, az ember megmondta nekik a házszámot és könnyen megtalálták. 

[41. f.] 1790. Ebben az évben a házakon lévő számozást is az egész királyságban 
megszüntették. 

[4. CD. 112. f., 238. múz. o.] 1858. Szeptember hónapban utcáinkra és tereinkre vitt 
fekete fém táblákat erősítettek föl, fehér feliratokkal.  

 
104. Az influenza 

4. CD. 28. f., 195. múz. o. 
1837. Egészen márciusig enyhe volt a tél, és akkor aztán májusig nedves és hideg. A 

kolera, amely Európa számos vidékén még dühöngött, helyet készített most a már ismert 
influenzának (grippe) és megkövetelte annak is a maga áldozatait. 

 
105. Békák (1838) 

4. CD. 29. f., 195. múz. o. 
1838 vége. Naponta volt ködünk és esőnk úgy, hogy minden úton feneketlen a sár. – 

Egyáltalán az időjárás annyira enyhe, hogy a békák a tavakban mindenfelé brekegnek és 
kiáltoznak. 

 
 
 

E. REFORMOK ÁLTALÁBAN  
a. A reformkor reformjai I. 

106. Közvilágítás repceolajjal (1827) 
4. CD. 3. f., 182. múz. o. u. 

1827. Ez évben a mi Érdemes Tanácsunk a Városvezetőség pluszbevételéből 
felszereltette az utcai világítást. Mégpedig a Belvárosét, az egész Várkerületét és a fő 
útvonalat a Bécsi kaputól a Pócsi kapuig. Ehhez az ezekben az utcákban fekvő házaknak a 
lámpatestek beszerzéséért fizetniük kellett. A városi pénztár azonban egyszer s mindenkorra 
magára vállalja a világítást. A fennmaradó utcák a régi laternákkal lesznek megvilágítva. 
[Utólag hozzáírva:] 1862-ben ez az olajvilágítás, 118 db Artand-égőre és 68 db kis lámpára, 
8.000 forintba került, bécsi értékben.  

 
107. Az Ikvahíd járdája (1828) 

4. CD. 6. f., 184. múz. o. 
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1828. Júniusban, miután a piac oldalán egy részházat megvettek, az Ikvahidat 
szélesítették, melléje járdát készítettek és a hidat, miután korábban nagyon fel volt emelve, és 
nehezen lehetett rajta közlekedni, oldalán kavicsolták, az úttesttel egy szintbe hozták. 

 
108. A Sétatér kialakítása 
4. CD. 6. f., 184, múz. o. 

1828. Városunkban a nagy tavunkat 50 lépéssel kisebbítették és egy szép promenádot 
alakítottak ki, platánfákkal. A tavat azonban szomorúfűzekkel, piramis formájú jegenyékkel 
fogták körül. Egyáltalán ebben az évben a mi polgármesterünk, Wagner Ferenc Xavér alatt 
(akit később Ő császári felsége a nemességbe emelt és neki emellé a Vághy nevet adta) 
először az Ikvahidat szélesítették, és jobban elegyengették és az egész Kovács szert néhány 
lábnyival leásták, mert az úttest túl magas volt, és a házakat egészen eltakarta. A régi 
Gabonavásártér az Újteleki utcától a Hátulsó utcáig valósággal hegyet képezett, mert 
valamikor az evangélikus templom építéséből a sódert ide rendelték szállítani, hogy jobb 
útvonalat alakítsanak ki. De annyi sóder került oda, hogy az úttest elérte a házak fél 
magasságát. Ezt az egész sódert a fatelepre vitték, ezzel azt valamivel megemelték, mert olyan 
mélyen feküdt, hogy esőnél és hóolvadáskor úgy látszott, mintha a fakészlet tóban állna. 

 
109. Az utcák kikövezése 

4. CD. 11. f., 186. múz. o. u. 
 1830. Június hónapban polgármesterünknek, Wagner Xavér Ferencnek az 

intézkedésére a Várkerületet faragott kövekkel kövezték ki és járdát raktak le, mint más 
[osztrák] városokban. Ilyen szépítéssel, a legutóbbi országgyűlés óta Pozsony kivételével, 
Magyarországon egyetlen város sem rendelkezik. Pesten még csak most kezdenek hozzá. 
ehhez hasonló járdák fektetésével, a fő útvonalakon. 

 
110. A Mária-oszlop felújítása 

4. CD. 38. f., 201. múz. o. 
1843. Mária-oszlopunk a vásártér (Platz) közepén 1745 óta állt. Az akkor egészen 

újként készült és 140 császári dukátba került építményt ebben az évben gyűjtés révén megint 
egészen újonnan renoválták és kijavították. És belekerült 

az állványzat felállítása és lebontása       70 f 
kőfaragói és szobrászi munka együtt                262 f 
aranyozó                  110 f 
mázoló           65 f 
rézműves a laterna-javításra        73 f 
és a kváderköveket és vasrácsot    Összesen       580 f. o. é. 
a város készíttette. A legkiválóbb 
jótevő volt Dánglné Magdaléna asszony, 
aki 500 forintot adott hozzá bécsi értékben. 
 
 

b. A reformkor reformjai II. 
111. 1829 újdonságai 

4. CD. 8. f., 185. múz. o. 
[...] 1829. Egy szép egyesület, amelyet szintén ebben az évben alapított Tóth József, a 

helybeli Esterházy hercegi ügyvéd, ami Sopronnak dicsőségére válik, a jövőre nézve pedig 
hasznára szolgál. – Ugyanis egy zeneegyesületbe belép minden uraság, tiszt és polgár, aki 
egyébként áldozni tud rá. 

A két szerencsétlen évünk óta voltaképpen sok örömteli dolgot is értünk meg itt. 
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Először. Az Újévi biléták terhes ceremóniájának megszüntetése. 
Másodszor. Az utcák világítása. 
Harmadszor. Az Ikvahíd keskeny átkelőjének megszélesítése. 
Negyedszer. A magasan ívelt úttest leásása és elegyengetése az Ikvahídhoz képest. 
Ötödször. A leásás és elegyengetés az Ógabonatéren. 
Hatodszor. A Sétatér létesítése. 
Hetedszer. A Zeneegylet megalakítása. 
Nyolcadszor. Mesterlegények és cselédek számára Betegház alapítása. Ez a most 

kezdődő 1830-as év elején lesz. 
Némely évszázadban nem történt annyi városunkban az emberiség javára, mint éppen 

ebben az időben. 1829. Még ebben az évben történt, hogy a szép emlékművet, másképp a 
Testvérület keresztjét emeltette Mitsanek József102 városplébános úr a Szent Mihályról 
elnevezett katolikus temetőben.103 Valódi dísze Isten földjének. 

 
112. Utcáink szépítése (1841–1842) 

4. CD. 33. f., 36. f., 198., 200. múz. o. u. 
1841. Útjaink szépítése és elegyengetése városban és városon kívül erősen folytatódik 

és az Ikvahídtól a Mária-oszlopig az úttest magasságából 4 lábnyit levesznek. Szintúgy 
minden mellékutcában nem csak járdát építenek, hanem az úttestet is szintbe hozzák. A 
vízelfolyókat, amelyek eddig az út közepén futottak, elhúzzák mind a két oldalra és a folyóvizet 
földalatti csatornák segítségével vezetik el.  

[4. CD. 33. f.] 1841. Most a Balfi utat is elegyengetik és a vízelfolyót fentről, az út 
közepéről a szélére helyezik át. 

[4. CD. 33. f.] 1841. Pejacsevich gróf úrnál az utcácskában a patakot egészen a 
Kaszinóig csatornázták és beboltozták. Egyike a legszükségesebb jótéteményeknek, különösen 
a téli időszakban. [Már a ceruzás keret alatt.] [Az oldal vége.] 

[4. CD. 36. f.] (1842.) Május elején a mi Szent Mihály utcánkban is elkészült a járda, 
amely valóban jótétemény, mivel oly sok nép jár a Szent Mihály-templomba, illetve minden 
katolikus halottat ott visznek fel a temetőbe, hogy eltemessék. [Érdekes, hogy az utcát 
hangsúlyosan a mi utcánknak nevezi, holott ő  maga kezdettől a Várkerületen lakott. 
Lehetséges, hogy az adatközlője szövegét írta le szó szerint? Aki „mellesleg” katolikus volt. 
Vö. a misszionáriusokról írott hosszú beszámolót. Ott egyértelműen katolikus a helyszíni 
tudósító. Schuster és családja viszont egyértelműen evangélikus.] 

 
113. Kockakövezés (1846) 

4. CD. 41. f., 202. múz. o. u. 
Már három éve folyamatosan dolgoznak utcáink burkolatának javításán és elkezdték 

kockakövekkel burkolni az úttestet a Szentlélek utcában. Mindig úgy folytatják a burkolást, 
amennyit kockakövekből évente elő lehet állítani. Idén az egész úttest magasságából levettek 
másfél lábnyit, elegyengették és akkor lerakták a kockaköveket. Mivel az Ikvahídnál 
valósággal völgy keletkezett, fel a Kovács szeren és lefelé a domborulatokat szintbe hozták, 
ami a Mária-oszlopnál már szinte 4 lábnyit tett ki. Tehát először idén kezdték el kirakni az 
úgynevezett főútvonalat kockakövekkel, három öl szélességben. Mivel a korábbi kezdemény a 
Szentlélek utcában a városmajorig eddigelé korántsem volt teljes értékű, mivel az előző kövek 
túlságosan puhák voltak, amíg az oly közel lévő Várishegyet át nem vizsgálták és ott a 
legkeményebb kőre nem bukkantak. Azóta szorgalmatosan dolgoznak tovább és a kockakő-
készletet beépítik minden ősszel. 

 
                                                
102 Lásd a Kislexikont, Mitsanek ... 
103  Csatkai–Dercsényi i. m. 412. o., 1829-es évszámmal. 
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114. A Bécsi kapu szépítése (1863) 
4. CD. 3. f., 182. múz. o. u. 

Az 1863. évben a Bécsi kapu is elkészült, mindkét oldalán épülettel és a kapu fordítható 
ráccsal, és most csinosan épült meg, szemben a korábbival, persze szép összegbe került. 

 – [6. CD. 111. f., 357. múz. o. u.] 1863. Ebben az évben bontották le a Bécsi kaput és 
megszépítették mindkét oldalán két újonnan épített házikóval és új rácsos kaput is készítettek 
hozzá.  
 

115. Új vasútvonal (1863) 
6. CD. 110. f., 357. múz. o. 

 [...] 1863. A tervezett Sopron–Nagykanizsa vasútvonal építésének már az előmunkálatai 
is megkezdődtek. Az építkezés megkezdésében itt Naszluhátz mérnök úr az illetékes, aki már 
végzi a felmérést.  

 
 

c. A kutak és a fák 
116. Nehézségek egy kúttal kapcsolatban 

4. CD. 16–17. f., 189. múz. o. és u. 
1831. Ebben az évben a Szent Mihály-templom melletti kutat a mi érdemes 

magisztrátusunknál jelentkező annyi igényre és kérésre ismét helyreállították. (Amelyet már 
vagy 30 éve ástak ki, szépen kifalaztak és sok vizet adott, aztán később a nagy fenntartási 
költségek miatt feledésbe ment.) Ehhez a polgárok is, különösen a Mihály utcában, jelentős, 
éspedig 500 forintnyi összeggel, készpénzben járultak hozzá, hogy ebben a jótéteményben, a 
vízben részesüljenek, elsősorban a Mihály utca, a Wieden, a Kirchgasserl, a közösségi városi 
ház. Ellenben sajnos, hogy ez a víz ott, az Eisler-kútnál elfolyt és sok kérés ellenére, sokszor 
ugyanazokból a szomszédos házakból kellett elmenniük a Platzra [vizért]. Azt a nagy 
jótéteményt csak azok érzik, akik korábban annyi hiányt szenvedtek el. Ennek a kútnak a 
keletkezése a következő: körülbelül 30 éve ásták ki, és miután meglehetős mélységben egy 
kőlapot robbantottak szét, pillanatnyilag kibugyogott valamennyi víz. A mester így ebben a 
kútban ásva mutatta, hogy Kamper tanácsnok, mint komisszár hol állt a vízszint felett. A kút 
tartójának a befejezését, ahova a falazatot kellene állítani, a kútmester azért halogatta, mert ő 
maga sem hitte, hogy olyan rövid idő alatt, mialatt ebédidőben az ebédet Kurzweil 
szabómester úrnál magához veszi, a víz bőven jönne elő. Minden szerszámát a kútban hagyta 
ott lenn. Mekkora volt a meglepetése, mikor 12 után le akart ereszkedni a kútba, hogy a víz 
már több ölnyi magasságot elért a feltört kő felett és csak fáradsággal, életveszélyben tudott 
kiszabadulni a kútból, mert a víz már a lábáig ért. Megpróbálták ezt a vizet kimeregetni, hogy 
a kutat ki tudják falazni, de minden munka hiábavalónak bizonyult, mert a víz sokkal 
gyorsabban áramlott és meglehetős magasságot ért el, amikorra abba a helyzetbe kerültek, 
hogy ki tudták volna merni a vizet. Ezért sok fuvar kavicsot [Az oldal vége.] [ 17. f.] kellett a 
mélybe süllyeszteni, hogy a forrás nyílását egy időre betemessék, csak addig, amíg a kút 
záradékát el tudják helyezni. Ez után, ahogy fentebb már mondtuk, szépen ki lett falazva és 
egy nagy kerék és vaslánc segítségével két nagy vödörrel egész fáradságosan a kívánatos jó 
vizet fel lehetett húzni, ezalatt azonban sokszor elszakadt a lánc. Mindkét vödör tönkrement, 
végül az embereknek elegük volt belőle és a kút 1831-ig használaton kívül volt, bár sokan 
hitték, hogy egyáltalán el is vesztette a vizét. Eközben ez nem így volt – mindig volt benne víz, 
ha nem is sok, mert a fő forrás a sok kő miatt részben el volt temetve, de az azért több mint két 
lábnyira bugyogott belőle. Tehát ez a kút ebben az évben egy pumpa segítségével helyre lett 
állítva. Elhatározták, hogy amennyire lehet, a korábban beleszórt köveket szerszámmal 
kihozzák, de előbb kimerik a vizet. Minden Mihály utcabeli és a Wiedenben lakók 
felajánlották, hogy segítenek a rendbetételben, akár két kezükkel is. – Egy napon végre 
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hozzákezdtek kimerni, a víz azonban nem lett kevesebb, éjszaka is folytatták tovább, végre 
három nap és három éjjel, a víz mindig 2 láb magasan maradt. Most, amikor látták, hogy még 
csak a két lábnyi vizet sem tudták kimerni, megpróbáltak csak szerszámokkal több követ 
kiszedni. A víz mégis csak alig valamivel lett kevesebb, akkor behelyezték a pumpát. Ez 
valóban a legnagyobb jótétemény az utcánkban. Figyelemre méltó, hogy ennek a kútnak a 
kimerésekor óránként 86 akó, sőt több vizet mertek ki, anélkül, hogy ez ettől akár csak egy 
vonalnyit kevesbedett volna. Néhány évvel később a város költségére két bányász ezt a kutat 
még jobban kitisztitotta és nekünk megvolt az az örömünk, hogy akkor 9 lábnyi vizet kaptunk 
és két pumpát is elhelyeztek benne. Azóta mindig, minden nap, egész napon át jött a víz. (Anno 
1864 ebben a kútban a víz egészen elapadt, úgy hogy az emberek a vizet fentről, a térről 
kellett, hogy hozzák.) 

 
117. Új kutat ástak (1842) 

4. CD. 36. f., 200. múz. o. eleje 
1842. Új kutat ástak, mert az úgynevezett Eisler-kút a Mária-oszlopnál, a Hátsókapuig 

túlságosan messze volt. Így a Korona vendéglő104 és a Rózsához c. vendégfogadó105 között új 
kutat ástak.  

118. Kútkorszerűsítés 
4. CD. 37. f., 200. múz. o. u. 

1843. Január hónapban a mi érdemes magisztrátusunk a Mihály-kutat öntöttvas csővel 
csináltatta meg Pikner József ácspallérral és [ezek szerint] jó tanácsot adott neki, merthogy a 
kút vizet ad. 

 
119. Az Orsolya tér kútja 
7. CD. 22. f., 373. múz. o. 

1864. November hónapban a tér közepén, az orsolyiták temploma előtt, egy kutat ástak, 
mely 6 öl mély és dísze a térnek. Az előző öreg kutat azért temették be, mert közvetlenül a 
víznyerő cső útjában állt. És március hónapban lett készen, és fent egy laterna van rajta. 

 
120. Fák a Várkerület körül (1832) 

4. CD. 17. f., 189. múz. o. u. 
Miután több mint 100 éve annak, hogy fákat ültettek a Várkerület körül és sohasem 

jutottak dűlőre vele, mert hol a talaj volt alkalmatlan, de inkább a marhák rongálták meg a 
piac oldalán, a háztuljdonosok sem akarták igazán elviselni és azok tönkretételéhez sokan ők 
maguk járultak hozzá. Ezeket az év elején kiásták, hogy soha többé ne ültessenek. Egyedül az 
Ógabona tér oldalán ültettek el néhány fát a Séta térig. 

 
 

d. Termelés, termesztés, fogyasztás 
121. A dézsma (tized) 

1. CD. 41. f., 20. múz. o. 
A dézsma szabályai Sopronban, a szabad királyi városban.   
Előszörre. Ha a győri püspök dézsma-beszedője a gabona- és a bordézsmáért akart 

menni, úgy ezt mindenkor néhány nappal előtte a soproni városi tanácsnak értésére adta és ez 
a dézsma-szedő, amikor bejelentette Sopron városnak, rendelkezett 5 vagy 6 asztalról, 
mindenkor Szent Márton és Szent István ünnepére, vagy Mária Mennybemenetelére az egész 
jelenlegi belső és külső tanácsnak, a bányászoknak, városplébánosnak és néhány javadalmas 
papnak adandó ünnepi ebédre. 

                                                
104 Lásd a Kislexikont,  Korona ... 
105 Lásd a Kislexikont, Rózsához ... 
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Másodjára. A dézsma, a gabonáé éppúgy mint a boré, nem termékben, hanem pénzben 
jár attól az alattvalótól, aki Sopron városának tartozik, a dézsmaszedő kívánja és átveszi. Egy 
kazalból kell fizetniük 4 asztagot, egy asztagból kell fizetniük 17 vagy 18 kévét. [...] 

Harmadjára. Úgy illik, hogy az alattvaló az első vagy sokadik tizedet a községi 
elöljárónak adja, akit grófnak szokás nevezni.[...] 

Negyedszerre. Sopron városának polgárai, a belsők éppúgy, mint a külsők meg kell, 
hogy fizessék a dézsmát borukért, és mindenegyes kazalért 4 magyar forintjával. Ezt a pénzt 
Szent Tamás ünnepén fizetik a polgárok és alattvalók a dézsmabeszedőnek saját kezébe. 

Ötödszörre. A borért mindenkor járó dézsma fajtánként a soproni polgároktól öt akóból 
fél akó, kettő és félből negyed akó, és így tovább. Két akóból azonban semmi, amint azt a 
régiek ebben a városban szokták. A puttonyból éppúgy semmit sem kell fizetni, mint a két 
akósból. [Az oldal vége.] 

Hatodszorra. A bort, ha Szent Márton106 ünnepe előtt szállítják el, amely napon a 
szokás szerint az ünnepi ebéd van, oda kell állítani a dézsmabeszedő elé, hogy felvásárolt bor-
e, hogy elvették-e belőle a bejelentett rendes dézsmát, tehát azután, hogy mindenegyes akó 
ellenében egy keresztet tettek, amelyet kis dézsmának szokás nevezni. Abból a borból 
azonban, amit Szent Márton ünnepe után visznek ki a városból, a szokott dézsmát kell leróni, 
ahogy azt fentebb mondtuk. 

Hetedszerre. Szent Márton napján abból a borból, amelyből azt a dézsmát le kellene 
adni, ha még délelőtt rakodják fel és viszik el, a kis dézsmával tartoznak, ugyanis négyszer 
kevesebbel és ez értendő minden borra, akár belvárosi, akár külvárosi polgári bor. Ha még 
dél előtt eme város joghatóságának határát sikerül vele elérni, akkor, csak ahogy fent áll, a 
kis dézsmának van alávetve. Erre a dézsmabeszedő embert alkalmaz, hogy felügyelje. 

Nyolcadjára. A dézsmaszedés kezdetén a városbíró bemegy a polgárok pincéjébe és 
csűrjébe és a polgármester az egész tanáccsal és a jegyzővel jelen kell, hogy legyen. A jegyző 
hivatali kötelessége a dézsmáról mindkét lista elkészítése. A dézsmaszedőnek nem kell többet 
borban átvenni és kívánni, mint ami a dézsma listájában és a jegyzőében le van írva, mindkét 
oldalról figyelembe kell venni, hogy semmilyen szabálytalanság se történjék, ugyanazzal a 
fáradsággal, szeretettel és igazságossággal kell foglalkozni szerencséssel és szegénnyel 
egyaránt. 

 Kilencedszerre. A dézsmaszedőnek nincs megengedve, hogy a hordókat tetszése szerint 
szemrevételezze, hanem ha nem bízik a polgárban, vagy arra gyanakszik a bor ellenőrzése 
előtt, mielőtt azt vizsgálná, hány akó van benne, dobjon be egy dukátot a hordóba. Ha annyi 
akót tartalmaz, amennyi be volt jelentve, a dézsmaszedő elveszti a dukátját, ha azonban több 
van, a többlet a beszedőé a dukáttal együtt, amelynek azután a gabonadézsmában helye van. 
[Az oldal vége.] 

Tizedszerre. A rákosi bor, ami a dézsmaszedés idején a pincében található, nem kerül a 
dézsmaszedő elé, amennyiben Rákoson a dézsmacédula szerint fizettek és megadták a 
dézsmabeszedőnek. 

Tizenegyedszerre. A Külvárosban, a Wiedenen járó dézsma mind a soproni plébánosé. 
Tizenkettedszerre. Így annál a borszállítmánynál, amelyben a dézsma van összegyűjtve 

és elszállítva, mindig jelen kell lennie a kapuőrnek, a városi ellenőrnek és a bort kellőképpen 
és szabályosan át kell nézni és a dézsmaszedőt értesíteni kell, nehogy valami szabálytalanság 
történjen. De a bort mindjárt, a tizedelés után össze kell gyűjteni és elszállítani, ezt a 
dézsmaszedőnek magának kell saját fáradságára és költségére összegyűjteni és elszállítani. 

Tizenharmadszorra. A gabonadézsmából megillet a polgármestert, a városbírót, a 
jegyzőt, a polgármester szolgáját, valamint a kapuőrt alkalmanként egy magyar forint. Ezt 

                                                
106 Szent Márton ünnepe november 11. 
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Szent Tamás ünnepén, amikor az általános szokás szerint fizetnek a dézsma-italért, akkor kell 
nekik megadni. 

Tizennegyedszer: A bordézsmából jár a soproni polgármesternek 5 akó, a városbírónak 
12 akó, a jegyzőnek 5 akó, a polgármester szolgájának 5 akó, a városbíró szolgájának 12 akó, 
a kapuőrnek 5 akó. 

Tizenötödször: A dézsmából szabadon jár, akár a borból, akár a gabonából, a 
polgármesternek, a városbírónak, a jegyzőnek, a szegények céhének, a városi pincészetnek, az 
istenházának és templomoknak, egyúttal a soproni javadalmas házaknak. 

Tizenhatodszor. A dézsmabeszedőnek nincs megengedve, hogy a bordézsmát csak úgy 
elvigye, vagy hordóstól akár polgárnak, akár idegennek a városban eladja, hanem a 
bordézsmát ki kell vinnie a városból a városhatáron túlra, ahol úgy kereskedhet vele, ahogy 
akar. [Az oldal vége.] 

 
122. A sörgyártás próbája 
1.CD. 44. f., 21. múz. o. 

1700. április elsején Waxmann György107 városi kamarás, írnoka, Hermoser Jakab által 
a sörszolgának, Signer Bonifácnak (vagy gúnynevén tolmácsnak nevezve) 25¾ véka árpát 
leméretett és átadott sörfőzéshez való beáztatásra. Ebből tisztítatlanul lefölöztek kétnegyed 
részt. A harmadik napon vagy április 3-án ezt az árpát a malátaszérűre vitték és növesztették, 
49 véka zöld maláta vált belőle hasznosíthatóvá; attól kezdve a szárítóra adták, ebből lett az 
elvégzett munkával száraz maláta, 30¾ véka, amely tételnél általában, vagy a városnak 
osztályrészül jut 4¾ véka: ezért adtak Signer Bonifác sörszolgának főzéshez próbaként 14 
vékát. Ugyanazok be lettek permetezve 5 sajtár vízzel és mindenegyes sajtár víz után egyszer 
át kell forgatni, ezután éjszakára pihentetni, a következő nap megint lemérni, kijön belőle 17 
véka. Ezt mindjárt zsákolni kell és a malomba vinni, és Wagner Baltazár malmosmesterrel a 
Lazaret malmában közepesen őrölni, a következőt ismét megmérni, lesz belőle tört maláta 21 
vékányi, a malomból ez a malátaőrlemény rögvest a sörházba kerül, a cefrekádba, amire 
osztrák mértékkel körülbelül 35 akó vizet töltenek és folytonosan, eléggé erősen felkevernek, 
ez után az üstben megint a cefréskádba merítik. Ezzel a módszerrel háromszor cefrézik és 
háromszor lefőzik. Negyedszerre le lesz eresztve és a teknőből az üstbe merítik, ehhez jön 3 
font jó cseh komló és megint jól kell lefőzni, akkor a sör készen van és ismét a cefrekádba 
kerül, onnan eresztik le a teknőbe és a továbbiakban hidegre viszik vagy ott merítik, 
folytonosan keverve hagyják forrni, míg magasra nem emelkedik. Ebben az időszakban a 
sörmesternek tudnia kell figyelnie a tempót, mikor kell a hordókba tölteni. A hordók a 
teknőben fekszenek, bordájukkal az egyik oldalon kissé lejtősen, hogy a sör kiforrja magát. És 
ezt hívják Grandbiernek. [Az oldal vége.] Tehát 14 véka maláta kiad 21½ osztrák akó 
barnasört, ebből a sörmesternek jár italra 1½ akó, marad a városnak 20 akó elszámolásra. – 
Többnek kell kijönnie minden sörfőzetnél mint 14 puttony Treber-nek és 14 fél osztrák mérték 
Brandwein-nek. Nem készítenek Nachbier-t vagy Couvent-et. [...] [Az oldal vége.]   

 
123. A dohány kronológiája 
1. CD. 79. f., 37. múz. o. u. 

„1496-ban egy spanyol szerzetes, bizonyos Romanus Pane, akit Kolumbusz, második 
tengeri útja során Amerikában hagyott hátra, szolgált az első híradással a dohányról, mégis 
Cohoba néven. 

1535. A négerek a nyugat-indiai ültetvényeken kezdik termeszteni. 
1559. Nicot János, francia követ Portugáliában, magvakat küld Párizsba. Innen a neve: 

Herba Negotiana.108 A dohány első franciaországi használatakor a neve Herbe du Grand 
                                                
107 Lásd a Kislexikont, Waxmann ... 
108 Érdekes, hogy nem a kézenfekvő nevet, a nikotint írja. 
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Pricur (a Lotharingiai házból való nagy prior növénye), amiről nem sokkal az után 
elfeledkeztek. Ugyanott nevezték a dohányt S. Croix növényének is, Croix bíboros úrról, aki 
azt Itáliába először bevitte. – A Tobak szó a nyugat-indiai Tobago szigetről ered, ahonnan 
először hozták. 

1570. Hollandiában pálmalevelekből összekötözött, kúp alakú csőből füstölték. 
1575. Először jelent meg a növény ábrázolása Thevet Kosmográfiájában. 
1585. Az angolok Virginiában először láttak indiánokat agyagpipából füstölni, ezt azóta 

Európában is használatba vették. (Erre lásd a másik oldalon az 1586. évet.)  
1604. Első Jakab Angliában megpróbálta a dohány használatát súlyos adó kivetésével 

megszüntetni. 
1610. Ismertté vált a dohányzás Konstantinápolyban. – Hogy nevetségessé tegyék, egy a 

füstölésen rajtakapott törököt vezettek körbe az utcákon, az orrán keresztül húzott pipával. 
1615. Hollandiában elkezdték termeszteni ezt a növényt. 
1619. Első Jakab elrendelte Angliában, hogy egyetlenegy ültetvényes sem termeszthet 

ebből száz fontnál többet. 
1620. Ekkor tűnik föl a dohányzás Németországban. 
1631. A svéd csapatok vittek be először Ausztriába dohányt. 
1634. Oroszország megtiltotta népeinek a dohány használatát, különben orruk 

elvesztésével lakolnak.  
1658. Svájcban is előfordul a használata. Eleinte a hatóság bünteti a dohányzót, mivel 

azonban határt tudtak szabni az élvezetének, a dohány használatát szabaddá tették. 
1690. XII. Ince pápa mindenkit kiközösített, aki a templomban burnótozott, vagy 

egyébként dohányozni szokott. 
1740. Benedek pápa visszavonta ezt a bullát, mivel ő  maga a dohányzás nagyfokú 

élvezetére adta magát. Attól az időtől kezdve a dohányzás szokása általánossá vált. 
Beckmann professzor Göttingenben azon a véleményen volt, hogy még Amerika 

felfedezése előtt használtak Ázsiában valamifajta dohányt. Ennek az elképzelésnek nagy a 
valóságtartalma, miután a mongolok már sokkal korábban pipáztak, amiről a hollandok 
utólag mintát vettek és azt az európai államokban bevezették.109  

Sir Walter Raleigh [relei] hozta először Angliába a dohányt. Róla mesélik, hogy 
kezdetben a legnagyobb körültekintéssel, egészen titokban dohányzott. Egy napon, szájában a 
pipával ült, gondolataiba mélyen elmerülve, amikor embere belépett, s ahogy előadta, 
rázudította az arcára [folyt. más oldalon:] a sört, mert azt hitte, hogy meggyulladt a feje, 
azért füstöl. Egészen biztosan megfeszített erővel törte valamin a fejét. Raleigh ettől az órától 
fogva nyilvánosan dohányzott és még néhány pillanattal az előttig, hogy a fejét vették volna. 

5. CD. 247. múzeumi oldal utáni számozatlan oldal. 1860 költségvetési évének első 
három negyedéve alatt a Monarchiában 599,150,468 darab szivart a saját gyáraiból és 
11,101,628 darabot külföldről szívtak el. Burnótoltak ez alatt 39,8 mázsa dohányt.  

Fabricius János András családi krónikájából: (15. o.) 
Apjáról írja: az 1770-es években „Dohányozni s burnótolni igen szeretett, dolog közbe 

azonban akár a boltba, akár hon, soha sem pipázott, hanem leginkább csak a mezőn vagy 
kertjébe, hol vasárnapokon is elvégezvén délutáni szokott imát, jó barátjaival összeült s 
csekély pénzbe kártyázva mulatott. Ezen időben jobb ízűen itta a sert mint a bort, úgy hogy 
estélenként a végzett munka boltzárás után, a Schlippel utcában lévő Városi serházba eljárt, 
ahol egy külön szobában, több hasony állapotu jó barátjaival pipázva beszélgetni szoktak. 
Burnótolni majd azt lehet mondani, mértéken felül szokott.”110 
 

                                                
109 Schuster már – 1585-ről írván – jelezte, hogy van mondanivalója 1586-tal kapcsolatban. Hát ha nem is 

azon az oldalon, de talált egy kis szabad helyet, hogy az alább kezdett esetet befejezze.   
110 Latinból fordította fia 1841-ben. 
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124. A piac 
4. CD. 20. f., 191. múz. o.  

1834. Járdaépítésünk most a Belvárosban az Előkaputól a Szent György, Kolostor, 
Fegyvertár utcán át és a Templom utcán folytatódik. Onnan jönnek a Kovács szerre, mivel 
akkor oda a hetivásárokon a posztósok és a zsinórosok akarnak elhelyezkedni. Ezzel az úttest 
mindkét oldalán zavartalanul meg lehet tartani a vásárt. Korábban semmit sem tudhattunk 
erről az elválasztó rúdról a hetivásárokon, de 20 éve annyira bevett szokássá vált, hogy 
rövidesen kevés lett az elárusítóhely és nagyon felélénkítette a hetivásárokat. Az Előkaputól 
kezdve állnak a Mária-oszlopig az esztergályosok, az ónöntők és a kefekötők. A Mária-
oszloptól lefelé a csizmadiák, a szögkovácsok, a kötélverők, a bádogosok, a szíjgyártók, a 
karikakovácsok, a kalaposok, a kártolók és satukészítők, a tarisznyagyártók, hajcsatosok és 
sapkakészítők. A sajtosok és a hússütők, akik azelőtt az Előkapunál a Mária-oszlopig az 
úgynevezett sorompókon kívül ültek le, a piactér köré bővültek. És hogy az üzleteket ne 
csúfítsák el, feltelepítették ő ket a mészárszékekhez, mert ezek úgyis naponta kirakják az 
áruikat. Az Előkapu előtt, felfelé, szemben a hússzékekkel, állnak a fésűsök és a cipészek, kívül 
a sorompókon. 

 
125. A vásárok rendje (1865) 

7. CD. 40. f., 383. múz. o. 
1865. A helybeli városi magisztrátus február 20-án az alábbi hirdetményt kapta meg 
kihirdetésre: A királyi magyar helytartótanács úgy rendelkezett 1865. február 5-én, hogy ezen 
túl ebben a királyi városban a kirakodó vásárok a következő napokon tarthatók: 

Először. A nagybőjti vásár március hó első hétfőjén, de ha ez a nap, a farsang utolsó 
hétfőjére esne, úgy nyolc nappal később. 

Másodszor. A májusi vásár, mint eddig, május hó első hétfőjén. 
Harmadszor. Az augusztusi vásár (Krisztus színeváltozása111-vásár) augusztus hó utolsó 

hétfőjén. 
Negyedszer. Az Erzsébet-vásár, az első hétfőn Erzsébet nap, november 19. után és így 

lesznek az új évnek a vásárai. A rend életbe lépett és ebben az évben első ízben lesz teljes. 
 
 
 

F. RÉGI TÖRTÉNETEK  
a. Schuster jegyzetel a krónikákból I. 

126. Diadal a törökök felett Bécsnél (1683) 
2. CD. 42–44. f., –83. múz. o. 

1683. – Isten a Mindenható az Egekben ezen a szeptember 12-én olyan csodálatos 
győzelmet adott a keresztény seregeknek, hogy a fő ellenséget, a törököt, aki Bécset már két 
hónapja keményen ostromolta és lőtte, Bécs alól szerencsésen elűzte. És ezt a székvárost a 
győzelem által az oly kegyetlen és ádáz ostromtól megszabadította és az ellent olyannyira 
tönkrezúzta, hogy menekülnie kellett onnan és minden álgyút, élelmet, muníciót, sokszáz tevét, 
többezer birkát, sokezer kocsit, és ökröt hátra kellett hagynia és még azon a napon a Lajta 
menti Bruckig futott és közülük sok ezret felkoncoltak menekülés közben. 

– Továbbá: mivel most ezt a jó hírt és újságot a szeptember 13-án élelmiszerrel befutó, 
hűségüket kinyilvánító parasztok hozták, akik a török táborban voltak, azt ugyanis, hogy a 
németek, amint a törököket Bécs alól elzavarták, követték a menekülőket le a Duna felé és 
sokezret levágtak közülük, [Az oldal vége.] aztán ahogy egyre jobb és biztosabb újdonságok 
érkeztek be, hogy valóban úgy van az, hogy Isten a kereszténység védelmezője, ilyen 

                                                
111 Lásd a Kislexikont, Krisztus ... 
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csodálatos győzelmet adott a vérszomjas vadállat felett. Ezért óriási öröm támadt közöttünk, 
mert felfogtuk, hogy az ellenség a Duna felé vonul el, miközben minket folyton az az 
aggodalom gyötört, hogy ha a török Bécs alól elvonul vagy elűzetik, akkor miránk, szegény 
flótásokra telepedik, vagy erre kergetik és minket rabul ejt vagy feléget, a férfiakat 
lekaszabolja, az asszonyokat és gyermekeket kegyetlen rabságba hajtja, de ahogy ő t Isten 
Bécs felé vitte, olyan csendben, hogy semmi tudomásunk sem volt róla, Isten ugyanúgy el is 
irányítja ő t másfelé, de hagyatkozzunk a szavakra, amiket Isten prófétáin keresztül közölt 
velünk: [...] Ó, milyen nagy az Úr könyörületessége [...], amikor minden emberi segítség 
csődöt mond, akkor jön a legjobban Isten segítsége, ezért kell az ő nevét felettébb magasztalni 
és dicsőíteni [...] ezt a szegény keresztények nagyon is sokszor tapasztalhatták, ahányszor csak 
akarják, gondoljanak rá vissza, hogy a kegyes jó Isten bizonyította, ő  továbbra is marad 
örömest a kereszténység védőfala. 

– És mivel most a nevezett Barkóczy gróf szintén hallotta az újságot, hogy ugyanis a 
török vereséget szenvedett, Meggyesen keresztül visszajött ide és Rákoson át az ezernyi 
kurucával. Velünk visszafogottan bánt, de a szőlőkben az embereket elfogta, és lefelé magyar 
földön egynéhány községet, mint Szentmiklóst és másokat, még többet Kőszegig, kifosztott. És 
Kapuváron ezekkel a képmutató szavakkal ment keresztül: neki most még több népet kell 
Bécsbe vinnie, az emberek viszont az átjárón még nem tudták azt, hogy a törököt Bécs előtt 
legyőzték és hogy ő  a rablóival együtt már menekülőben van, különben bizonyára elzárták 
volna az útját. – Szeptember 14-én, a Kreutzon112 tartandó vizsgálat napján, Thököly 
parancsnoka megjegyezte, hogy a következő napon megint jönni akar, vagy visszaír, innen 
távozott azzal a kifogással, hogy meg akarja beszélni a dolgokat Draskovits gróffal, de többet 
nem jött vissza és nem is írt.  [Az oldal vége.] 

Sok töröknek nagy mennyiségű élelmiszere volt itt zabból, rozsból, lisztből és kenyérből, 
de minden itt maradt, a török viszont elmenekült. A város pedig mindezt lefoglalta és a 
kenyeret, amely 1000 cipóból állt, darabját 2 fillérért eladta. Ám ezután mindjárt olcsó világ 
köszöntött be, az emberek megint jól tudtak élni, mint amikor Szamaria113 el volt foglalva. A 
liszt vékája ismét 25 fillér körül, a rozs azonban és a zab 1 forintért kelt el.  

 
127. A kurucok megostromolják Sopront (1705) 1. változat 

2. CD. 112. f., 115. múz. o. u.   
Az oldal aljáról: 
1705. Rákóczy, Bertsényi és Battyány gróf összevonta csapatait és december 24-én a Lénárt-
hegyen és a Kuruc-dombon elhelyezte tarackjait és tűzokádó mozsarait, amelyekkel mindjárt 
lőni kezdte a várost tűzgolyókkal, bombákkal és üstökkel [?], s egy és két óra között előbb a 
Halász utcát gyújtotta föl, aztán itt és ott, a legtöbbet főleg az elővárosban égetett porrá. A 
Belvárosban csak négy házat. A többinek a tetejét lebontották. A bombák is nagy károkat 
okoztak. A Szent Karácsony napjait sírással és jajveszékeléssel kellett eltölteni. De a 
prédikációkat golyózápor közepette is megtartották. [...] Ezen közben Rákóczi csapatai 
folyton-folyvást a város előtt táboroztak és a polgároknak éjjel-nappal a bástyákon és 
őrhelyeken kellett lenniük, mert az ellenség a kapuk előtt volt. [Az oldal vége.] 
 

128. A kurucok megostromolják Sopront (1705) 2. változat 
2. CD. 113–114. f., 116. múz. o. és u. 

Ez az 1706-os ostrom valamivel részletesebben következik itt, egy másik krónikából. Össze 
lehet hasonlítani a kettőt, lásd az 5. oldalon [?]. Anno 1706 és Szentháromság ünnepén,114 
hajnali 5 és 6 óra között két bombát dobtak Sopronra és hármas trombitaszóval és három 

                                                
112 Deutschkreutz = Sopronkeresztúr. 
113 Lásd a Kislexikont, Szamariát ... 
114 Lásd a Kislexikont, Szentháromság ... 
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dobveréssel adták meg a jelet a rohamra és nem sokkal ez után a legnagyobb dühvel és nagy 
ordibálással három oldalról kezdtek futva rohamozni. 
Az első támadás az Újteleki kapu mellett történt, az úgynevezett Éles szögnél, a Fodor-féle 
házban. Akkor hirtelenében előjöttek a Hosszúsor árkából, ahol éjszakára csendben 
meglapultak. 
A második támadás a Bécsi kapu sarkán történt, ott a Mélyútról jöttek elő. 
A harmadik és utolsó támadás a Balfi kapu mellől, a Bauer-ház mögül történt és ezt szánták a 
fő rohamnak, ahol 400 dezertőrjük volt, akiknek elöl kellett rohanniuk és Vak Bottyán száz 
forintot ígért mindazoknak, akik elsőként jutnak be a városba. Csakhogy a parancsnokaink 
mindegyik előkészületet felfedezték és a kurucoknak nagy veszteséggel vissza kellett 
vonulniuk. Idebenn a városban nem több, mint négy polgár és két kapás vesztette életét és két 
kapás sebesült meg, de nem halálosan. Az elesett polgárok: Hann János, a takács, az ifjabb 
Grátzer, valamint egy fiatal kádármester és egy aranyműves a Rózsa utcából. A két utóbbi 
megsebesült és meghalt. Ezeket az embereket nagyrészt a fal lőrésén keresztül találták el, 
pedig azok a védelmüket szolgálták volna. Csak az ellenségnek váltak hasznára. Amikor a mi 
embereink a falhoz futottak, az ellen a falon kívül volt a lőrésnél és onnan lőtt befelé és találta 
el a mieinket. Ez után ezeket a lőréseket körös-körül befalazták. A közmondás szerint: saját 
kárán tanul az okos.115 Az ütközet a legádázabb az Éles Szögnél volt. Ennek a mai napig Éles 
Szög a neve.116 Ez után a szerencsés megszabadulásért köszönetként minden templomban 
százéves hálaadó ünnepet tartottak. A hegy a Lénárt kapu előtt, ahol a kurucok táboroztak, 
máig Kuruc-dombnak neveztetik. A parancsnokok a tanácstól és a fertálymesterek, akik a 
kapuknál voltak, a következők: 1. Az Újteleki kapunál Rænner Emeritus úr mint parancsnok, 
Steiner Ádám úr mint százados, 2. A Bécsi kapunál Greiner Pál úr mint parancsnok, Mäsch 
úr mint százados, 3. A Mihály kapunál Colleis úr mint parancsnok, Ursprung úr mint 
százados, 4. A Balfi kapunál Horváth úr mint parancsnok, Reusch Péter mint százados, 5. A 
Pócsi kapunál Posch György úr mint parancsnok, Hekelberger Miklós úr mint százados. 
Aztán naponta a Belvárosból a polgárok közül minden kapuhoz vezényeltek egyeseket, akik 
mellettünk állták az őrséget és minden 24 órában váltották őket és megint mások jöttek, de ők 
úgy viselkedtek, mint a nyulak a dobszóra, amikor észbe vették, hogy komolyodik a helyzet és 
közeleg a roham ideje. Néhányan meg akartak futamodni és kitaláltak mindenfélét, csak hát 
visszafordították őket és többé nem engedték el onnét. Ebben az időben Dobner polgármester 
volt a vezető, és dicsérte azokat, akik a kapukon őrködtek, mert már a városparancsnok is el 
akart vonulni a katonáival, de rábeszélték, hogy addig maradjon, amíg segítség nem jön a 
császártól Bécsből. Dobner úr a következőket mondta: Nos, kedves testvéreim, jól teszitek, ha 
állhatatosan kitartotok a helyeteken és továbbra is tanúbizonyságot tesztek hűségetekről, én 
veletek maradok, s életemet a tiétekkel erre teszem föl, az utolsó csepp vérig. A kurucok még 
sokáig fogják gyötörni a várost, de el kell vonulniuk. 

 
129. A Pihenőkereszt és a favágók (1709) 

2. CD. 114. f., 116. múz. o. u. 
Még március 12-én történt, amikor az emberek ki akartak menni, hogy fát vágjanak. És 

a kocsik még csak a hegyen álltak, a kereszt mellett117 az úton Balf felé, amikor a kurucok a 
bozótosból rájuk zúdultak. És amint ezt a városból meglátták, néhány polgár, aki ő rségben 
állt, gyorsan elhatározta, hogy segítségükre siet és azt hitték, nem lehetnek olyan sokan, mivel 
csak keveset láttak. Amikor azonban fegyver a kézben kiértek, akkor látszott, hogy jó sokan 
törtek elő, s lövöldöznek, s rémísztően vagdalkoznak maguk körül. Amint a mieink is 
kétségbeesetten védekeztek. De sok lúd disznót győz: öt polgárt és egy kapást agyonlőttek. 

                                                
115 Gúnyoros ferdítés. 
116 Lásd a Kislexikont, Éles szög ... 
117 Tehát már volt ott valamilyen kereszt. 
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Néhány kapást elfogtak és magukkal vittek, akiknek aztán váltságdíjat kellett fizetniük. Erre a 
helyre aztán később ezekért és minden más elesett áldozatért építették a Pihenőkeresztet az 
Őrangyallal emlékül. 

Az ökröket kifogták és elhajtották, ezek közül a kurucok közül némelyek megsebesültek 
és egy kuruccal lovastul egy ágyúgolyó végzett. A polgárok, akik holtan maradtak a 
csatatéren. a következők voltak: Unger Mihály, Fröhlich csőmester, Pfandler a Pócsi utcából, 
és egy német kalapos. És első helyen ezekben a napokban a kurucok legfontosabb tűzmestere 
és mérnöke került fogolyként Sopronba, akit a mi lovas önkénteseink fogtak el. 

 
130. Mária-oszlopot készítettek a Piac téren (1745) 

3. CD. 15. f., 128. múz. o. 
A keret felett NB. 1745. Mária-oszlopot állítottak fel kint a Placcon a Katolikus Egyház 

konventjének pénzéből. 140 dukátba került. 
 
 

b. Schuster jegyzetel a krónikákból II. 
131. A polgárok pere 

3. CD. 19. f., 130. múz. o. 
1774. Ekkor kezdődött el a polgárok pere, éspedig egy kenyércipó miatt, amelyet egy 
polgárasszony vitt el a piacra, s ott eladta. Nem volt meg a súlya, ezért 32 forintra 
büntették meg. De mivel a polgár a büntetést nem akarta megfizetni, kiterelték az 
istállójából az egyik ökrét és mindjárt eladták a városi sörmesternek. Ezen eset után azért, 
mert polgárasszonyok borjúhúst akartak eladni a piacon, azt mind elvették tőlük. Erre 16 
polgár összefogott és Bécsbe utazott a császárhoz, és ott panaszt tettek. És ott mindjárt 
egy bizottságot követeltek, amit azonnal el is nyertek. És jött is ide Csáky gróf mint 
magyar komisszár ebben az 1774. évben. És rögtön a városházára. Magához hivatta a 
polgármestert, Plaschofsky urat, aki katolikus volt, Torkos József urat, az evangélikus 
városbírót és a városi irnokot és kivallatta ő ket, hogy amit a polgárok velük szemben 
állítanak, az úgy van-e. Így volt, ezért a komisszár magához vette a városházáról az 
iratokat és ebből az alkalomból megint elutazott. Hogy mi következik ebből, azt majd 
meghozza az idő. 
 

132. Schilson báró (1782) 
3. CD. 25. f., 133. múz. o. 

1782. – Továbbá a komisszár július 24-én Sopronba jött, hogy a polgárok ügyét amely 
már a kilencedik éve tartott, végre lezárja. És mesterien fejezte be azzal, hogy mindjárt 
megbüntette a tanácsurakat, közülük Plaschofsky urat mint polgármestert és Torkos 
József urat, a városbírót. Amikor a polgárok pere elkezdődött, Plaschofsky már néhány 
éve hivatalában volt, a per folyamán azonban elhalálozott. Mégis a hátrahagyott árváit 
400 forintra büntették meg, és Torkos József urat, aki már régóta viselte hivatalát, 500 
forintra, vagy talán többre is. Aki a jogot tanulta, hogy mindenkit szolgálni kell. Röviden: 
ha akarja, elbocsátják a városházáról, de el kell hagynia az országot, vagy ha az 
országban akar maradni, semmiféle szolgálatot nem láthat el többé. Mégis akadtak 
polgárok, akik nem voltak belekeveredve az ügybe, s jelentkeztek a komisszárnál, arra 
kérve őt , hogy maradjon csak Torkos úr a városban, hogy gazdálkodhasson. Erre a 
komisszár azt válaszolta, jól van, tűrjék el, hogy itt marad, további intézkedésig, de 
hivatalából és tanácstagságáról azonnal leteszik és végérvényesen elbocsátják. Bernátzky 
urat, városi írnokot is 500 forint bírságra ítélték, mivel nagyon bűnösnek találták. De mert 
amije volt, afelett nem ő  rendelkezett, és tetejében még sok gyereke is volt, valamit 
elengedtek a büntetéséből, és még hozzá megmaradhatott a hivatalában is. 
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Ezalatt a második komisszár, báró Schilson úr, aki a császár nevében tartózkodott itt, 
szigorúan folytatta a végrehajtást a polgári per ügyében és mindenkit megfosztott 
tiszteletbeli állásától, vagyis a huszonnégyeket és az ő rség parancsnokát, akik a 
mindennapokban nagyonis beképzeltek voltak, és más polgárnál többre tartották magukat. 
Utóbb azonban mindent fel kellett hagyniuk. Aki szolgálni akart, annak a 
megtiszteltetésért kellett szolgálnia, és minden más mellékes jövedelem megszűnt. 
Mégpedig: a huszonnégyeknek és az ő rség parancsnokának azelőtt járt egyenként 12 öl 
tüzifa, és 1200 rőzsenyaláb és egyébként még más mellékes, néha jó zabálás. Ezentúl 
mindennek befellegzett.    
Továbbá a városfal és az árok között, a város körül, mindent áruba bocsátottak. – Bérbe 
adták az erdei vadászatot, a vámot, a piacfelügyelőséget, a mérlegházat, benne a 
lemérést. Az utak minden fajtáját. A kántorbőjti bormérést, még a szemetet is, amit a 
piactéren összedobálnak. Röviden: minden a legkisebbtől a legnagyobbig, amit a város 
azelőtt beszedett, az utóbb a királynak és a Kamarának jutott. És ez meglepőn nagy 
összeget tett ki pénzben.  
 

133. A felújított sast visszahelyezték 
3. CD. 33. f., 137. múz. o. 

1786. április 29-én a renovált kétfejű sast délután nagy csinnadrattával ismét a helyére 
tették. 

 
134. A polgári kórház (1797) 
3. CD. 52. f., 147. múz. o. u. 

Ebben az évben, 1797. augusztus 12-én az elszegényedett öreg polgárok és kiszolgáltatott 
polgárfélék a valamikori gazdag, itteni, városon belüli kórházból ki kell, hogy költözzenek 
a Pócsi kapu elé, az újonnan épült, nekik való kárhozatba, tehát a szegény polgárok mars, 
ki a városból és a sintér marad a városban! 

 
135. A polgármester öngyilkossága (1801) 

3. CD. 56. f., 149. múz. o. u. 
1801. [...] 
Továbbá a nádorné ismét Pestre utazott, ahol egy gyermek anyja lett és mindjárt meg is 

halt. Orosz hercegnő volt. 
– Augusztus 9-én az akkori helybeli polgármester, Fodor úr, saját háztulajdonában, 

amely a Kolostor utcában volt, sajátkezűleg, két pisztolylövéssel megölte magát. 
Kétségbeesésének okai voltak, hogy Végh udvari tanácsos, cs. kir komisszár néhányszor 
komolyan megfenyegette szigorú büntetéssel, szabálytalan ügykezelés tárgyában. Nagy 
mennyiségű szénával foglalkozott és hasonlók. 

 
 

c. Schuster jegyzetel a krónikákból III. 
136. A hármas tűzvész (1808) 
3. CD. 56. f., 149. múz. o. u. 

Ez az év, július havától kezdve, a mi városunk, Sopron számára a borzalom éve volt és a 
jajveszékelésé. Az Örökkévaló kifürkészhetetlen akarata olyan gyászos világot szabott ki 
Sopron majdnem valamennyi lakójára, hogy mindegyike szemtanúja lett, és akit ez a 
borzasztó szerencsétlenség érintett, még a későbbi években is a legmélyebb megrendüléssel és 
iszonyattal emlékezett rá. És az ütött sebekre, amelyek még évek múltán sem fognak 
behegedni. Az első hónapokban nem történt más különös, figyelemreméltó, ami megérdemelte 
volna, hogy az utókornak megőriztessék, mint az a forróság és szárazság, egészen az aratásig, 
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amely nap mint nap borzasztóan erősödött. Ember, állat, növény, minden szomjazott és üdítő 
esőre vágyott. A gabona gyorsan érett, minden az aratás felé törekedett. Mindenki a földeken 
volt elfoglalva. Másrészt sokan mentek mélyen be Magyarországra, hogy learatva a gabonát,  
téli kenyerüket megszolgálják. Csendes nyugalom uralkodott a városban. Sajnos! Július 19-
én, délután, egy óra előtt tört ki a borzalom első jelenete. Váratlanul felhangzott a 
vészharang, tüzet jelezve és abban a pillanatban egyetlen lángban állott Schäffer 
lakatosmester háza, mint a Pflaster sarokháza. Különösen gyorsan és iszonyúan tomboltak a 
lángok, mert a padlás telis-tele volt szénával, amelyet nemrég halmoztak oda fel (ez Spieß 
Antalé és Jánosé volt, akiknek mint testvéreknek [korábban] vitájuk volt ezért egymással) és a 
rendkívül nagy szárazság és hőség és erre fel még a szél, amely azon nyomban feltámadt, 
okozták, hogy néhány pillanat múlva a Pflaster, a Szeder utcácska, a Halász utca és [Az oldal 
vége.] – [3. CD. 60. f.] a Templom utca, a Wieden alsó oldala, Wellevár ácsmester házáig és 
a Végfordulat egyvégtében lángokban állott. És néhány óra alatt a tűz olyan erővel 
csapkodott maga körül, hogy az egész Balfi utca, a kis és nagy Pócsi utca, a Pócsi kapun kívül 
is különböző épületek és az egész Kocsma szer a Piac téren, az alsó Hosszú sor, egészen a 
domonkosok templomáig hamuvá vált. Itt nem volt lehetséges a mentés. Ahol a tűz dühöngött, 
semmilyen módon sem lehetett közelíteni hozzá. A gyors körbecsapkodás következtében három 
fehérnép, anya és két lánya nem tudott annyi időt sem nyerni, hogy ruháit a padlásról 
lehozhassa. (Különösen megjegyzésre érdemes azonban, hogy az Ezüst utca meglehetősen 
messze fekszik attól a ponttól, ahol a tűz keletkezett és a városnak egy egészen más 
negyedében –, azonban több mint 50 ház állt óriási lángokban negyedórán belül, s innen nem 
lehetett menekülni, mert a füst azonnal lesújtotta őket.) Ez a három személy mind elégett. A 
Balfi utcában is egy asszony, meg egy lány, aztán egy vénkisasszony, aki a ruháit és bőröndjét 
akarta menteni. Egy háziszolga a Gussetti-féle vegyeskereskedésben és még néhányan haltak 
a lángokban halált. Mindent összevetve tíz ember vesztette életét ebben a tűzvészben. Ahol a 
csontmaradványokat megtalálták, azokat szabályosan eltemették a földbe. – Különösen meg 
kellett lepődni a szél csodálatos megfordulásán. Boór kelmefestő házát, az Ezüst utca sarkán, 
a leégett házak között, megmentették. Ugyanígy a Fink-ház, most Szár-ház, egészen 
hozzáépítve a domonkos-templomhoz, éppúgy megmaradt. Ez a tűz kedden volt és este ötig 
tartott. – A soron következő pénteken, július 22-én félkettőkor délután volt a második 
szerencsétlen nap, mert Kager polgárnál a Hátulsó utcában (ezt „a Halastavon át”-nak 
hívták) ismét tűz ütött ki. És mindjárt a Pejacsevich-ház és a Festetics-ház, az egész Hátulsó 
utca, Újteleki utca, Ógabona tér, a lovassági kaszárnya, a lövölde, aztán le a pataknál a 
Festetics-majorig – minden hamuvá vált. Az Újteleki utcában egyáltalán nem lehetett segíteni. 
A mindkét oldali nagy hőség hatására mindenkinek vissza kellett húzódnia a városkapun 
kívülre. – Ami marhát, szárnyast, hasonlót nem lehetett onnan elmenekíteni, annak el kellett 
égnie. A hatalmas készlet fa a Pejacsevich-házban néhány napig még tovább égett és az 
emberek nem tudtak közel menni, hogy oltsanak. Az Újteleki utcában néhány ház egészen 
kiégett úgy, hogy egyáltalán nem lehetett szobát látni, csak a csupasz falak álltak ott. Néhány 
tető lerontásával, részben a kismartoni és helybeli fecskendőkkel végre ezen az estén fel 
tudták tartóztatni a tüzet, nehogy még tovább harapódzon el. – A hercegi kertben, az Újteleki 
kapun kívül, 80 öl fa égett el. Egyébként a három ház, a felső Hosszú soron, az Éles szögig, a 
pásztorkunyhók állva maradtak. – Rá vasárnap tört ki a harmadik tűz. Hajnali félöt után a 
Schiller-házon, az Ikvahídon, amely már az első tűznél lerontatott, két kémény között. Minden 
csendben volt, nyugodt és álomittas az előző szerencsétlen napok után. Néhány lovaskatona 
hevert a piactér üzletei előtt, megnyergelt lovakkal. Jóformán senkit sem lehetett látni az 
utcákon, amikor a tűzjelző harang ismét megszólalt. Akkor a tűz egészen csendben, úgy égett, 
ahogy egy tűzhelyen, amikor azonnal szél támadt fel. És délelőtt 10 óráig az egész szép 
Kovács szer a Festőközig egyetlen tűzfészekké alakult át. – [Az oldal vége.] – [3. CD. 61. f., 
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152. múz. o.] A Rózsa utcában is égett és az égő zsindelyek egészen a Bécsi utcáig repültek, a 
Vidám paraszthoz címzett vendégfogadóig, ám sikerült itt mindent szerencsésen megmenteni. 

Amikor a szegény jó soproni lakosok már a legnagyobb kétségbeesésben voltak, és 
szétszórt cédulákból megtudták, hogy vasárnapig az egész város le fog égni, sápadtan és 
eltorzult arccal járkált mindenki. Senkinek sem akaródzott a földekre kimenni dolgozni, még 
kevésbé a házakban maradni, ha nem égtek még le, félve, hogy övéikkel együtt vesztik életüket 
egy esetleg kitörő tűzvésztől. És így járkáltak fel és alá az utcákon és aludtak a leégett 
házakban. Végre a helyi magisztrátus kérésére lejött Bécsújhelyről egy zászlóalj gyalogos a 
Deutschmeister ezredből, hogy segítsen, ha még nem ért volna véget a szerencsétlenség és 
jajveszékelés. Néhány napig itt maradtak és mivel hálistennek nem történt semmi, ismét haza 
masíroztak. Ez az utolsó tűz egészen biztosan tisztán bosszú műve volt, mert ugyanis azt a 
házat erőszakkal rontották le, hogy az első tűzkor megmentsék a Kovács szert. És így ebben a 
három napban 13 ember esett a tűz áldozatául. Akkor a városi ház, az igáslovak, kocsik, 
minden vásári sátor, fa, csersav, amely a raktárakban négy-öt napig égett. Mindez a lángok 
martaléka lett. Kiváltképpen meg kell köszönnünk a Jóistennek, hogy a Belvárost és a 
Várkerület üzleteit megvédte a tűztől. Mindent egybevetve 450 ház, kétharmad része a 
városnak, leégett. Ezek az elővárosok, amelyek ez előtt a tűz előtt általában nyomorúságos 
házakból álltak, mint Phönix emelkedtek föl a hamuból és különösen a Kovács szer és a 
Fogadó szer általában szép házakra cserélődtek. Ez a borzalmas év állandó emlék marad. Ezt 
25 éven át minden évben ebben az időben egy-egy vasárnapon minden templomban 
bűnbánattal és imádkozással, szentbeszédekkel a felsőbbségnek és a püspöknek a 
rendelkezésére megtartják. Előtte való szombaton délután egy és két óra között a nagy 
templomharang szünet nélkül fog szólni és a rá következő vasárnapon reggel 6-tól este 6-ig a 
Szent Mihály-templomban szentségimádás lesz.118 

 
137. A francia megszállás (1809): Pantz Ignác 

3. CD. 79. f., 161. múz. o. 
Ezekhez az eseményekhez még érdemes feljegyezni 1809-ről az utókornak, mily igaz 

történetek estek meg a franciák ittléte alatt. 
Egy bizonyos Pantz Ignác, fia Pantznak, egy valamikori itteni postamesternek, aki 

1790-ben alapítója az éleslövész egyletnek és ennek őrnagya volt. Szóval ennek a fia, Pantz 
Ignác, valamelyik ezredben szolgált korábban, ahonnan sebesülés miatt mint ő rmester 
elbúcsúzott, szolgálatában mindig bátran és helyesen viselkedett, jól lovagolt, és ismét mint 
őrmester vétetett föl a polgári huszárok csapatába. Ő volt az elsők egyike a megvizsgáltak 
közül, akit bíróság elé rendeltek a francia parancsnokhoz. Az, hogy jól ülte meg a lovat, az 
egyenruha és bátor magatartása, arra a megállapításra késztették a tábornokot, hogy ő 
valóban császári és királyi tiszt és egyelőre túszként magánál tartotta. A franciák, hosszabb 
ittlétük során, epedve vártak Itáliából erősítést Grazon keresztül. Mivel a győri csatában sok 
embert vesztettek, ahonnan még naponta hoztak kocsikon egy csomó sebesültet ide, ezért úgy 
alakult a tervük, hogy ezekkel a várt erősítésekkel együtt, a felkelőkkel Győrnél egyesült 
seregünk hátába kerülnek. Ezért ismételten több üzenetet küldtek Graz felé, de egyik sem ért 
célba, nem kaptak híreket. Ennélfogva a várostól követeltek egy erre a feladatra alkalmas 
polgárt, aki ezért minden vagyonával felel. Erre az említett Pantz Ignácot választották, mint 
aki ügyes és tud lovagolni, katonai ügyekben pedig jártas. Ez megkapta az üzenetet és azzal 
Bécsújhelyre lovagolt, ahonnan két francia tiszt csatlakozott hozzá egy postakocsival. A lovát 
Újhelyen hagyta a visszatértéig. – Már jó darabon utaztak tovább és a legkisebb akadály 
nélkül haladtak előre, Pantz feltételezte, hogy innen nem messze alighanem osztrák 
csapatoknak, vagy előörsnek kell lenniük. Kiszállt a kocsiból azzal az ürüggyel, hogy el kell 

                                                
118 Lásd a Kislexikont, A hármas tűzvész ... 
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intéznie a dolgát, behúzódott a bokrok közé és felhúzta mind a két pisztolyát. Akkor 
visszament a kocsihoz és hátulról mindkét tisztre ráfogta a pisztolyokat, majd gyorsan 
elsütötte. Azok mindketten vérükben fetrengtek. A postakocsisnak, aki nyomban el akarta ő t 
vinni onnét, elvágta a gyeplőit, elvett onnan egy lovat és egyvágtában a mieinkhez lovagolt. 
Ott elmondta, mi történt és átadta az üzenetet. Erreföl megtámadták a franciákat, tízezer 
foglyot ejtettek és két pénztárt zsákmányoltak. Pantz a csatában már mint huszárhadnagy vett 
részt. Ez után a hadjárat után már nem ment haza. Pantz egy szabadcsapathoz került mint 
főhadnagy, ezt a háború után feloszlatták. Megint három sebet kapott és elbocsájtó levelet. A 
legszomorúbb számára az volt, hogy a hadjárat után nyugdíj nélkül kellett távoznia. És így 
polgárként foglalkozásából kellett megélnie. Nemsokára ez után a császár ő felségétől 
megkapta az arany szolgálati érmet, amelyet a városháza előtt, az egész polgári milícia 
jelenlétében tűzte fel rá az érdemes tanács. – Néhány évre rá halt meg mint a helybeli 
bérkocsisok vezetője. 

NB. A hírhez hozzátartozik, hogy Hillinger tábornok, aki az összes helybeli polgárőrt 
feleskette, itt volt Sopronban és a franciáknak, mindjárt bevonulásuk után, titokban beárulták. 
Azonnal letartóztatták és hadifogolyként Strasburgba vitték. Azonban Haditanácsunk más 
elfogott francia tiszttel kicserélte. 

 
138. A francia megszállás (1809): Schuh 

3. CD. 80. f., 161. múz. o. u. 
Még egy esemény a franciák itt tartózkodása idejéről, amit érdemes az utókor számára 

feljegyezni, amint az következik. [A 161. múz. o. vége.] – [3. CD. 80. f., 161. múz. o. u. 
kezdete. A fenti szöveg folytatása.] Egy bizonyos polgárnak, név szerint Schuhnak, a Halász 
utcában, volt egy fia. Ő is János. Amikor ez a templomból jövet (az egyik vasárnapon történt) 
a szobájában éppen szembetalálta magát a hozzájuk bekvártélyozott katonákkal. Az egyik 
francia, meglátva a falon a puskákat, levette az egyiket, megcsodálta a súlyát és a formáját, 
és nem tudva, hogy meg van töltve; felhúzta a ravaszt és elsütötte. Az ifjú Schuh ebben a 
szempillantásban vérében feküdt és ott helyben meghalt. A francia félt és halálra rémült. 
Azonnal fogságra vetették és vasra verték. És a vezénylő tábornok kihallgatta. Váltig 
lamentált, kegyelemért könyörgött és elmondta, nem volt szándékos, hanem szerencsétlen 
véletlen folytán történt az eset. Semmi sem segített, az egész arcvonal előtt kell agyonlőni. Az 
öreg apát a tábornok elé hívták és megkérdezték, hogy ezzel az elégtétellel meg van-e 
elégedve. Ő azonban szüntelenül kérlelte a generálist, hogy hagyja meg az életét a 
szerencsétlennek, megjegyezve, hogy a fia ettől nem kel életre, mindig halott marad. A francia 
erre a közbenjárásra kegyelmet kapott és egy másfajta büntetést kellett kiállania. Az ifjú 
Schuhot az egész polgárőrség jelenlétében, zenével és minden egyéb tiszteletadással temették 
el. A francia helyőrség sorfalat állt a hosszú piactér mindkét oldalán, egészen föl a temetőig. 
A fenti franciának őrizettel mindvégig a front előtt kellett állnia. – [...] 

 
139. Segédcsapatok Napóleonnak (1812) 

3. CD. 91. f., 170. múz. o. 
Az országgyűlésben, amelyen semmi érdemlegeset sem beszéltek meg, mint azt, hogy az 

egész országban erősen toborozni kell, mert a császár a legutóbbi békekötésben Napóleon 
császárnak segédcsapatok küldését kellett, hogy ígérje arra az esetre, ha belekeverednék egy 
háborúba. És valóban, a háború elkezdődött Oroszországgal és császárunknak harmincezer 
fős ssegédcsapatot kellett Lengyelföldre küldenie, amelynek, az ő  kívánsága szerint, 
túlnyomóan magyarokból kellett állnia. 

 
140. Franciák mint foglyok, újoncozás, Te Deum, a csapatok hazajönnek (1814) 

3. CD. 96–97. f., 172. múz. o. u., 173. múz. o. 
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1814. január 10-én a Drezdánál elfogott franciákat itt vitték keresztül és tovább küldték 
lefelé. Ezek voltak: két generális és 48 törzstiszt és több alárendelt. Nekünk kellett őket egy 
darabig eltartani. 

Január 25-én megint egész Magyarországon 60000 ember toborzása folyt. Megyénknek 
1100 embert kellett állítania. Városunkra 90 jutott. Nem csak a nőtlen fiatalokat vitték, akik 
közül sok kereket oldott, hanem a férjeket is. Feleségüktől és gyermekeiktől szakították el 
őket.[...]    

Április 24-én azért, mert elfoglalták a fő- és székvárost [Párizst], nálunk is nagy Te 
Deumot tartottak. Párizst március 31-én vette be a három szövetséges és ünnepélyes 
bevonulást rendeztek. Tehát nálunk délelőtt minden templomban ünnepi istentiszteletet 
tartottak. Így mi is az evangélikus templomban egy köszönet-nyilvánító prédikációt, amelyet 
Kis szuperintendens mondott. Nagy csinnadrattával ünnepeltek. Délután a főtéren 15 akó 
vörösbort mértek ki, a belvárosban kádakból a publikumnak, amellett 3000 darab 
vekniformájú sült kenyeret. És kidobáltak érméket is a nép közé. Este két tarackból adtak 
díszsortüzet. És erre az egész várost kivilágították. Az utcára néző mindenegyes ablakot, 
különbség nélkül két mécsessel kellett kivilágítani. Itt-ott különböző festmények, 
transzparensek, költemények és versikék, a körülményekhez képest ablakon vagy ablak előtt, 
az örömet fejezték ki. A megyeháza és a városháza többezer lámpával gyönyörűen és 
pompásan volt kivilágítva, a városházán egy rendkívül nagy képet állítottak fel. Rajta Fortuna 
istenasszony és Párizs megfestve és körös-körül lámpákkal megvilágítva, amely a szemnek 
remek látványt nyújtott. Ez az örömünnep egész éjszaka tartott, reggelig. – 

(Toldalékként szolgál ehhez a leíráshoz, ha megjegyezzük, hogy a franciák, amikor 
megszállókként itt feküdtek, 1809-ben, augusztus 20-án, István király napján, hasonló módon 
pompás kivilágítással, zenével és minden lehetséges mulatsággal ünnepelték császáruknak, 
Napóleonnak a születésnapját. A tábornokok, törzstisztek, parancsnokok szállása, a 
kaszárnyák és a városnak minden nagyobb épülete nagyon szépen és ízlésesen volt kivilágítva 
és francia feliratokkal és festett képekkel díszítve. A táborukat is a Mihály kapun kívül egészen 
kivilágították. Ez az ünnepi katonai lárma akkor ugyancsak egész éjszaka tartott, reggelig. 
[...] 1816. január elsején Sopron megye önkéntesen felállított huszárai hazaérkeztek. És 14-én 
a megyeháza előtt a Radetzky huszárezredtől feloszlatták és szélnek eresztették ő ket. A 
városiak megtarthatták a megígért módon lovaikat, a megyeiek mindegyike a lovakért 
egyenként 30 forintot kapott. [A 3. CD. 99. f., 174. múz. o.-on.] 

  
 

d. Jótékonykodás 
141. Aranylánc a császártól (1785) 

3. CD. 29. f., 135. múz. o. 
[1785] Június 3-án Tóth úr, egykori fürdős, itt a céhházban kapta meg Öfelségétől a 

kitüntető éremről szóló értesítést és azt a városházán adták át neki az egész érdemes tanács és 
a választott községi képviselők jelenlétében. Nagy csinnadratta a várostornyon és a 
muskétásoknak háromszor kellett díszlövést leadniuk a templomoknál. Ez a Tóth úr azonban 
nagyon sok jót adományozott, amikor ugyanis a domonkosoknak a nagy harangját és a 
második harangot újra készíttette és a kórust is és a két tornyot is felépíttette. És most itt 
következik ennek a jó uraságnak az életrajza. Győrben született és Sopronban telepedett le. 
[...] Mivel az az alapítvány, amelyet Tóth János soproni polgár és lakos 33,000 forint 
összegben a házi szegényeknek ígért, jól elnevezett és az engedélyezett szegényházhoz illő, így 
kegyeskedett Öfelsége ezt az alapítványt is legkegyelmesebben jóváhagyni. [...] Őfelsége 
továbbá kegyeskedik megparancsolni, hogy Tóth Jánossal ezt az összehívott egész tanács és 
választott képviselők előtt közöljék. Azért, mert olyan dicséretre méltó az ígéret és elrendelés, 
ne csak a legmagasabb királyi tetszést nyilvánítsák ki, hanem Őfelsége jóindulatának 
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bizonyságául az ide zárt arany láncot és az azon függő kitüntető érmet is a Legmagasabb 
nevében adják át neki. Ennek lezajlása után [...], a királyi magyar helytartótanács jelentésén 
kívül, ugyanakkor erről a folyamatról közvetlen tudósítás készüljön, hogy a Wiener Zeitung 
lapjairól mindenki tudomására jusson. [A Helytartótanács Budán 1785. május 9-én kelt írása. 
Gróf Csáky József írta alá. A folyt. Gábriel Lajos polgármester beszéde az átadáskor, 1785. 
jún. 3. A kezdet:]. „Az, hogy ne lenne keresztényi kötelesség a valóban szükséget 
szenvedőkkel jót cselekedni, s a szegényekkel, és nyomorgókkal szemben adakozónak lenni, 
jószerint senki ne mondaná, néhányan azonban cselekedeteikkel ezt meghazudtolják. Pedig ki 
az közülünk, aki ne tudná, hogy Isten mindenkinek megparancsolta, viseljék a szegények és 
elesettek gondját?”   

  
142. Szegényház 1787 

3. CD. 34. f., 137. múz. o. u. 
1787. december 21-én elkezdte itt működését a szegényház.  

143. Biléta helyett kórház (1827) 
4. CD. 6. f., 184. múz. o. 

1827 márciusában egy egyesület fog bezárni azért, mert mindazoknak, akiknek – 
ahelyett, hogy a megszokott ceremóniával újévi lapokat küldenének és ez alól mentesülni 
akarnak – két forintot kell fizetniük bécsi értékben egy kasszába, egy általános kórház 
létesítésére. Ennélfogva a Pócsi kapu előtt egy megfelelő házat vásároltak meg, nagy kerttel, 
gesztenyefákkal ültetett szép fasorral. Itt rendezték be a betegszobákat, a szekrényeket 
beszerezték és elrendezték és már ebben az évben, május 23-án megnyitják. 

 
144. Tűzvész Bécsújhelyen (1834) 

4. CD. 21. f., 191. múz. o. u. 
4. CD. 24. f., 193. múz. o. 

1834. szeptember 8. Egész Bécsújhely leégett. A szerencsétlenül jártak a tűz igen gyors 
tovaterjedése miatt alig, vagy egyáltalán nem tudtak kimenteni cók-mókjaikból valamit is, [Ez 
után és a következő tudósítás elé beszuszakolva:] és Sopronból azon nyomban 750 cipó 
kenyeret és összegyűjtött 924 forintot küldtek és több kocsi ruhát és ágyneműt. 
 

145. Karácsonyfa-ünnepély (1854) 
4. CD. 99. f., 231. múz. o. u. 

1854. Életbe lépett a Karácsonyesti ünnep, ahol a gyerekeket megajándékozzák. 
 
 

e. Még mindig krónikákból: a pestis 
146. A járvány a Rába körül (1678) 

2. CD. 10. f., 65. múz. o. u. 
1678. Ebben az évben, Simon és Júdás napján,119 az érdemes Tanács dekrétumot 

függesztett ki az Előkapura. Oka ennek, hogy a pestis járványa már a Rába körül van, és a 
heti vásárt a jövőben többet már nem a városon belül, hanem a Pócsi kapu előtt kell 
megtartani, ámde az Erzsébet-napi vásár egyáltalán nem tartható meg. 

 
147. A piac a pestis miatt elmarad (1679) 

2. CD. 11. f., 66. múz. o. 
Ebben az 79. évben a Nagybőjti vásárt sem tarthatják meg itt, a grasszáló járvány, azaz 

pestis miatt.  
                                                
119 Október 28. 
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148. A pestis (1679) 

2. CD. 12. f., 66. múz. o. u.  
1679. Továbbá ebben az évben az itteni Margaréta-napi120 piacot, a Rába körül 

lopakodó és ismét betörő pestisjárvány miatt, a Pócsi kapu előtt tartották meg. Itt szoktak 
ugyanis kimenni az emberek a városból és más fertőzöttek behajtani Magyarországról. Senki 
sem ismerhet mindenkit, és nem tudhatja, hogy honnan a csudából jöttek. Mondanak ugyan 
helységneveket, aztán meg a kapun egy papírcetlire ki volt írva, hogy súlyos büntetést 
kerülhet el az, aki nem jön oda. De ki ismeri ő ket? Más helységneveket mondtak be és a 
sajátjukat letagadták. Mialatt az emberek egymással keveredtek, sokan ilyen módon 
fertőződtek meg. És nyolc nappal a megtartott piac után néhányan meghaltak. De nem 
akarták elismerni, hogy ez egy ilyen betegség. Hanem a tapasztalat mutatta meg, hogy az 
egyik a másikat, aki betegen feküdt, meglátogatta és ezáltal lett ő is beteg, és mindjárt meg is 
halt. Lám a pestis itt is megjelent. Mivel legelőször a Kancellári házba és a kórházba tört be 
és azután rohant tovább, s majdnem minden házon áthatolt, hogy – kezdetben – már 
semmilyen eszköz sem segített. [Az oldal vége.] 

 
149. Menekülés a pestis elől (1679) 

2. CD. 13. f., 67. múz. o.  
Ezért nagy félelem támadt az emberek között és a menekülésben látták szabadulásukat. A 
városból biztonságos helyre, a Tó melletti Rusztra települt a legnagyságosabb asszony, 
Eggenberg hercegné, udvari papjával és egész hercegi udvartartásával, hogy megőrizze 
életét. Mivel neki ő császári felsége, Lipót, megengedte, hogy amíg kint marad, az evangélikus 
istentiszteletet udvari papjával tartassa és rendeztesse, ahogy Sopronban szokták tenni. – 
Ezalatt a pestis olyan formát vett föl, hogy a két hónapban, szeptemberben és októberben 
több, mint 1500-an haltak meg. Így ebben az évben a mi evangélikus temetőnkben 1378 
személyt temettek el, a katolikusoknál a Mihály temetőben 1030 személyt. Isten ajándékozza 
meg ő ket a földben könnyű és örök nyugodalommal és azon a bizonyos napon vidám 
feltámadással az örök életre, Isten azonban mindenkit vigasztaljon meg, akit ezek a 
halálesetek szívükben és fájdalmasan elszomorítanak, és adja meg valamennyiünknek, hogy 
amikor eljön az ideje, lelkeink kövessék ő ket. És tegye ezt az ő  szeretett fiának, Jézus 
Krisztusnak akarata szerint. Amen. 
 

150. A Szentháromság-szobor (1701) 
2. CD. 79. f., 98. múz. o. 

1701. Elkészült a Belvárosban a Szentháromság-szobor, amelyen négy éven át dolgoztak, 
és a következő felirat van rajta: „A Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek nevében, 
fogadalomból helyeztük el Sopronban”. 

 
 

 
G. A KORTÁRS FELJEGYZÉSEI   

a. A kolera 
151. A kolera Magyarországon 

4. CD. 13. f., 187. múz. o. u. 
1831. Július hónapban kitört az úgynevezett Cholera Morbus Sopronban is. – 

Rendszabályok, itt is sok rendszabály terjedt el a további biztonságért egész Magyarországon, 
egyáltalán az egész Osztrák Monarchiában. Rendszabályokat foganatosítottak, hogy senkit, 

                                                
120 Lásd a Kislexikont, Margaréta-nap ... 
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még csak a szomszédos helységbe se engedjenek be egészségügyi passzus nélkül. Nálunk a 
polgárságnak kellett átvennie az ő rséget és minden utazót és gyalogost a passzussal 
igazoltatni. A főútvonalakon álltak a megyei esküdtek, a mellékutakon parasztok, akiknek 
mindnek a főutakról kellett letérniük. Nálunk a városban idegen számára csak a Pócsi és a 
Bécsi kapu van nyitva, ahol a passzusok megtekintése végett egy kancellista ül. Minden üzlet 
zárva, minden iparral felhagytak, és ezért a kenyér, mellette minden nagyon drága, a zsír 1 
forint 12 krajcár. Hogyan fog ez végződni, tudja a jóisten. Ha nem lett volna jó termésű 
évünk, azt gondolhatnánk, hogy az embernek éhen kell halnia. Lentről Magyarországról 
semmit sem engednek föl és tőlünk mindent Ausztriába hordanak. A marhát, amelyet 
felhoznak, átúsztatják a Lajtán. A határ is Ausztriával egészen le van zárva és egész 
vesztegzáras határzárlatot rendeztek be. Az árut a határon át a hídon passzolják Ausztriába, a 
pénzt fogóval viszik oda, fertőtlenítik füstöléssel és a címzettnek a fogó segítségével juttatják 
el. A kívánatos gyümölcsöket a földön, lenvászonra öntik, a fiatal tyúkokat talicskában, vízzel 
leöntve, a libákat nyakuknál fogva hatosával egy víztartályba nyomják és miután a magyar a 
híd közepétől (itt volt a határ) visszalépett 50 lépés távolságra, jött az osztrák, megtöltenek és 
visznek mindent átvételkor és a pénzt ezennel egy kővel nehezítve leteszik oda. Amikor mindez 
megtörtént, jön az eladó és elviszi a pénzét. Így mi elmenekülünk, mint a pestis, mert mi 
mégis, istennek hála, egészségesek vagyunk és oly kevés a haláleset, mint volt valamikor. 
Maga Pozsony volt egy időre elzárva, de most megint nyitott. Moson vármegye [Az oldal 
vége.] [14. f., 188. múz. o.] senkit sem enged be, még kevésbé ki, Győr vármegye áru befelé 
fuvarozását ugyan megengedi, de ki semmit. 

Ezalatt támadott a kolera a környéken, Höflányban 14 nap alatt ötvenen haltak meg, 
Széleskút, Feketeváros, Csorna, mindenhol támad maga körül, és néhány nap óta Sopronban 
is hirtelen halálesetek léptek föl. Minden előkészület megtörtént itt. Mindegyik vármegye 
magába zárkózott, és élelmiszert semmit sem enged felfelé. Csak a mi megyénknek kell, 
egyelőre még szabad elhatározásból, ellátnia Ausztriát. Itt azonban úgy látszik, hogy a 
nemesség érdekei játszanak szerepet, mert saját portékáikat így jobban tudják eladni. 

A falvak, ahol a betegség uralkodik, ismét el lesznek zárva a többiektől, ám úgy látszik, 
nem akar használni ellene semmi sem. És az orvosok véleménye az, hogy csak érintkezés útján 
ver gyökeret. [...]  

 
152. A kolera egyre tovább terjed (1831) 

4. CD. 14. f., 188. múz. o. 
A kolera egyre tovább terjed és megyénkben már 8 falut támadott meg. Ausztriába senki 

sem mehet 42 napos vesztegzár nélkül. Az élelmiszer-kereskedelem ennek ellenére gyorsan 
fejlődött tovább, mert az élelmiszerekre nem vonatkozott a vesztegzár. A szárnyasokat és 
minden egyéb jószágot átúsztattak. A terményt szintén csak kiürítve, gyarmatárut 
fagöngyölegben, vászon és papír nélkül volt szabad átvinni. Ez a zárlat azonban sok 
árucikknél okozott nekünk nagy drágulást. Az alsó megyék semmit sem engedtek fel, tőlünk 
mindent kiszállítottak. Csak a gabona nagy mennyisége, ami idén termett, tartotta még az 
árát. A búza 5-től 7½-ig, a rozs 3 és 4 forint, árpa ugyanígy, ezzel szemben a disznóhús fontja 
1 forint, marhazsír fontja 54 krajcár. 

Megyénkben szeptemberben már 18 községet támadott meg a kolera. Magában Bécsben 
ebben a december hónapban félelmetesen tanyázott, annak ellenére, hogy minden 
elővigyázattal éltek és senkit 40 napos vesztegzár nélkül nem engedtek át a határon. 
Valószínű, hogy ez a méreganyag a levegőben éppen úgy tud továbbterjedni, mint érintés 
által. A mi levegőnk igen sok kigőzőlgéssel kell, hogy telítve legyen, mert ezt mutatja nap mint 
nap a levegőégnek az a jelensége, hogy este, ha derült idő van, egy órával naplemente után 
ott erős vörösség mutatkozik, mintha a fél golyóbis lángokban állna. Látványosan vetül ez a 
vakító fény az egész égboltra és körülbelül egy óra hosszat tart. Ez a félelmetes vörösség 
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leírni nem hagyja magát, csak érzékelni, milyen hatást kelt abban a pillanatban. Még több 
világtáj felől vannak már híreink, hogy ezt a vörösséget már ott is észlelték. [Az oldal vége.] 
[15. f.] Előjelként mutatkozik itt nagyon sok betegség, részben idegláz, epeláz, az utóbbi már 
egy év óta tombol itt, vérhas és más betegségek. 

Megjegyzésre érdemes azonban, hogy néhány nap óta, vagyis szeptember 27-én és 28-án 
oly hirtelen fordultak elő halálesetek. Mégpedig úgy, hogy szeptember 29-én 9 személy feküdt 
a halottas ágyon és valamennyien a Balfi utcában. Minden főispánság el van látva királyi 
biztosokkal, hogy a kritikus időszakban az egészségügyi intézményeket vezessék, ők mindent 
elkövettek, hogy ez elől a betegség elől kitérjünk. Mindamellett mindig a harmadik negyedben 
haltak meg sokan nagyon hirtelen. Ezért is megtiltották, hogy halottat lemossanak, még 
kevésbé újra felöltöztessenek, mert ezen régi szokás révén sok család halt ki. Többé nem 
szabad a halott mellett virrasztani és a halottat, ha nincs a házban külön szoba vagy kamra, 
azonnal el kell vitetni a negyedmesternek a már megrendelt halottaskocsival, és azért, mert a 
halálesetek csak a Balfi utcában és a Végfordulatban fordultak elő, mindjárt a Balfi kapun ki 
és a város körül, a temetőbe kintről kell bevinni és a megjelöléséig fekve hagyni. És 1831-ben 
meghalt itt kolerában 59 katolikus és 48 evangélikus, összesen 107 személy, és a helyi 
rendelkezések és intézkedések a városnak 35000 forintjába kerültek. 

 
153. A zárlatok nem segítettek (1831) 

4. CD. 16. f., 189. múz. o. 
Október 17-én történt, hogy Őfelsége a császár parancsára minden zárlatot és vesztegzárat, 
karantént feloldottak. Ekkor Öfelsége sajátkezű levelet írt az udvari kancellárnak, hogy ez mit 
jelent: az a sok intézmény, amelynek eddig az volt a dolga, hogy vessen gátat ennek a 
betegségnek, a zárlatokkal több bajt, mint üdvöt hozott. Minden kapcsolat, minden 
foglalkozás megszűnt, és maguk a segédeszközök ez ellen a szörnyű betegség ellen nem 
hatottak olyan gyorsan a kis elzárásokkal, a borzasztó elterjedéssel szemben. Mert az egyik a 
másikat akadályozta. És amikor észrevették, hogy ez a kórokozó, amely most már majdnem 
egész Európában és Ázsia egy részében tombol, pusztán az atmoszférában rejtőzik, ezért 
minden zárlatot megszüntettek. Végtére is ez a járvány Bécsben négy héttel előbb tört ki, mint 
nálunk. Egyébként mi ebben az évben ezen a járványon fájdalmasan ugyan, de túljutottunk, 
míg Győrött 1300-an, és Pápán 1600-an haltak bele és a még érkező hírek szerint a kolera 
következtében Magyarországon 4677 helységben 501,733 személy betegedett meg, közülük 
268,994-en gyógyultak ki, 217,629-en haltak bele és maradt orvosi kezelés alatt 2,268 
helységben 15,110 személy. [A közlés vége, ez után más következik az oldal aljáig.] 
[A 4. CD. 16. f. kezdete, 9 sor.] Ez a kolera nevű betegség aztán nálunk, Sopronban 
augusztus 28-tól október 18-ig megkövetelte a maga áldozatait és 107-en, javarészt férfiak 
haltak bele. Ez alatt az idő alatt és még ennek a nyavalyának a megjelenése előtt az itteni 
érdemes magisztrátus folyamatosan ülésezett a polgármester, Leitner Ferenc Szeráf úr 
elnökletével, aki fáradhatatlanul buzgólkodott, és tevékenykedett. Találóan okos 
intézkedéseinek, továbbá az egészségügyi biztosnak, Lindtner Teofilnak, aztán mindkét városi 
orvosnak, Sziller Ferenc Xavér úrnak, Zsolnay Samu úrnak, mint ahogy a többi orvos úrnak, 
mellettük Istennek köszönhető, hogy ennek a nyavalyának a fellépése itt, a mi városunkban 
nem volt pusztítóbb. 

 
154. A kolera – összefoglalás121 

4. CD. 18. f., 190. múz. o. 
1832. A kolera Sopronban is nagyon elszaporodott és nem hagyott ki minket, így mindjárt 

július 29-én, egy nap alatt 23 személy halt meg. Az intézkedések, mint ahogy azt az előző 
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évben megírtuk, kiválóak voltak, és mégis, négy hét alatt 500-an haltak meg. Orvosi jelentés 
szerint ez június 19-től július 31-ig érvényes. Ebben az időszakban 1490 személy betegedett 
meg, meghalt 430, meggyógyult 912, kezelésen maradt 145, meghaltak egyébként a 
betegházban, kórházban 72-en. 

A hőség nagy volt és 28 fokra emelkedett, és így töltöttünk el hat hetet, ami elől a város 
urai elmenekültek, már aki menekülhetett. Minden közlekedés egyformán megszűnt. – Ami a 
környékbeli községeket illeti, ott a betegség messze borzasztóbb volt, mint nálunk, a városban. 
És ott összehasonlítva a várossal 3–4-szer, sőt 5-ször több volt. Mert nem volt nekik olyan 
ellátásuk.     

 
155. Ismét a kolera (1866) 
7. CD. 69. f., 397. múz. o. 

1866. Megint fellépett Sopronban a rettegett vendég, a Cholera Asiatica. Az első 
esetektől október 4 és 7 között gyors egymásutánban kilencen estek áldozatául és október 31-
ig nem fordult elő több kolera-eset. A kolerában elhunytak száma 1866. szeptember 28-tól 
október 31-ig 88 személyre rúg, ami egy körülbelül 18,000-es lélekszámú lakossághoz képest 
még mindig igen kedvező lefolyásúnak nevezhető. 

 
 

b. Kaszinó és színház 
156. A Kaszinó égése (1834) 

4. CD. 21–25. f., 191. múz. o. u.–193. múz. o. u. 
1834. Október másodika nekünk, soproniaknak a nagy szerencsétlenségek napja volt. 

Ugyanis heves viharban tüzet fogott az Ógabona téren, a Hátulsó utcánál Proszwimmer 
polgár és kovácsmester háza.122 Egy fecskendőt a mellette lévő tűzoltószertárból odahoztak, 
amely azonban csődöt mondott, mert a vihartól felkorbácsolt tűz az embereket földre teperte. 
Csak óriási fáradsággal és életveszéllyel küzdve tudták egyáltalán megmenteni a fecskendőt. 
Különben hagyni kellett volna, hogy nyílt téren elhamvadjon. Villámhoz hasonló sebességgel 
terjedt szét a tűz a Hátulsó utca mindkét oldalán, egészen azokig a házakig, amelyek alig 
néhány éve már leégtek és most cseréppel voltak fedve. Ám a többi ház mégis a legnagyobb 
veszedelemnek volt kitéve, mert a lángoló fazsindelyek az erős szélben esőként repültek 
feléjük. 

A tó oldalán egészen a gróf Pejacsevich-házig terjedt a tűz, s bár ez a szélessége és a 
cserépteteje miatt feltartóztatta a lángokat, mégis a túloldali házakat erősen szemmel kellett 
tartani és folyton-folyvást vízzel locsolni, ha meg akarták azokat őrizni. 

 A további házakat, egészen a Pócsi kapuig erősen próbára tették az égő fazsindelyek, 
[Az oldal vége, kezdődik a 193. múz. o.] s mindig a legnagyobb veszélynek voltak kitéve. 
Mivel nem az egész város, hanem a Belváros volt érintett a szerencsétlenségben, mindenki 
ezekbe az utcákba és a Belvárosba sietett, amely éppen annyira forgott veszélyben., mivel a 
láng a borzalmas vihar miatt mint a flagelláns, csapkodott hol jobbra, hol balra. Mindenki 
oda özönlött, hogy a tűz tovaharapódzásától megvédje. És mivel a sistergő lángok rettenetes 
hősége az embert a tűz közeléből elűzte, ezért csak a cseréptetőkre hagyatkozhatott, hogy ezek 
mögül, mint védőfal mögül a többi tetőt meg tudja védeni. És az emberek a távol eső házakat 
próbálták megmenteni, és ilyen körülmények közepette a tűznél magánál nagyon kevesen 
maradtak. Végül is elkezdett égni a Kaszinó. A tető magas, az ember kevés, lehetetlen volt a 
tüzet megállítani. A nagy mennyezet, mint minden teremnél, egy vázon függött, tehát 
természetesen lángot kellett fognia. Ezt előre látva, az emberek megpróbálták kimenteni a 
teremből a tükröket és csillárokat, lent a kávéházból a biliárdokat és más felszerelést 
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kihordani, de micsoda borzalmas, előre nem látható balsors idézte elő a következőt. Miután a 
tetőszék még alig égett le, ledőltek a homlokzatra állított alakok, amelyek vasrudak 
segítségével voltak a fedélszékkel összekötve, tehát a figurák lezuhantak a fedélszék ellenében, 
idebenn a mennyezetre és áttörték a terem mennyezetét és a terem födémét le a kávéházban a 
földszintre. Szörnyű zajjal és mindent összetörtek a padlózatig. Csak a pince maradt meg. 
Minden akadály és a meglazult deszkák adtak tápot a lángoknak. Az ajtókon, ablakokon 
keresztül a huzat élesztette a lángokat, amelyek most először fenyegették a legnagyobb 
veszedelemmel a Belvárost.  

Az összeomlás miatti rémület sikolya alig halkult el, mindenki hozzálátott a 
cselekvéshez, az omladékot eltávolítani, a tüzet valamennyire elfojtani. Ez meglehetősen 
sikerült is nekünk, annak ellenére, hogy a Kaszinó még három nap múlva is tovább izzott 
belülről, sőt a lángok is fel-felcsaptak ismét, ahogy megint egy-egy szoba vagy helyiség 
beszakadt. Sajnos azonban a nagy baj csak ezután következett. Mert mindenki emlékezett rá, 
hogy az összedőléskor még többen foglalkoztak a tükrök mentésével és a csillárok 
levágásával. Az ember töpreng, és bár mindjárt akadt téves nyom, de már a következő napon, 
miután néhányan nem tértek haza, akiket dolgozni láttak, akkor vált szörnyű bizonyossággá, 
kik feküsznek a törmelék alá temetve. Az erre következő napon embereket rendeltek be kézi és 
kocsis robotra, hogy a törmeléket elhordják. Ekkor találtak rá először egy testre. aki – néhány 
ismertető jegy alapján – egy 80 éves aggastyán volt, név szerint Fruchstuck Mátyás, aki még 
muskétásként szolgált. Utána Seidl Jakab úrra, aki az árvaszéken hivatalszolga volt, 27. 
életévében. Egy már élő és egy várható gyermek apja. Aztán az ifjú Trogmeyer Tóbiás úr, 
polgár és szűcsmester, szépreményű férfi, nőtlen és jó édesanyjának támasza. Utána a 24 éves 
lakatossegéd, Goldmann József. – Majd egy asztalossegéd, Haberler József, 3 gyermek apja. 
Előbbi kettőt csak abból lehetett felismerni, hogy az elsőnek éppen csak a háromujjú keze 
maradt meg. Fejet egyiknél sem lehetett látni. És egy fekete frakk egyik szárnya, amelyen 
feküdt. Trogmeyer úr volt az egyetlen, akinek megmaradt a feje, valószínű, hogy csak 
megfulladt, és egy idő múlva, amikor a tűz belekapott, elszenesedett. Bár az egész fej 
felismerhetetlen volt, de egy darabja [a 193. oldal vége] a zöld rövid kabátkájának, mert azon 
feküdt, megmaradt és a ráesett törmelék miatt néhány ruhadarabja is. Az elsőket mindjárt a 
következő napon eltemették, több ezren kísérték ő ket a katolikus temetőbe. Az utóbbiaknak 
még fekve kellett maradniuk, mert többeket hiányoltak még, vagy talán ki akarták puhatolni, 
ki volt a halott. Erre másodnapjára találtak még egy tetemet, egészen a föld színén, amely 
még nagyon kevéssé, csak az egyik lábán sérült a tűztől. Ez valamikor molnárinas volt, 
legutóbb citerákat készített, név szerint E. Kamp György, 24 éves és szintén apja néhány 
gyereknek. – Ez a három utolsó, hétfőn, október 13-án délelőtt 10 órakor egyszerre került a 
földbe. Három sajnálatos áldozat három koporsóban, egymás mögött, ez mindenkit 
megrendítő látvány volt.  

Néhány kezet, némelyiket épen, találtak még és csontokat is temettek el, mindenkor egy 
éppen elföldelt tetem mellé, az evangélikus temetőben, a másik három koporsóhoz, amelyeket 
elföldeltek. A hetedik, akit még megtaláltak, egy ismeretlen volt. Isten ajándékozza meg ezeket 
mind az örök békével. Továbbá azonban védjen meg minket az ehhez hasonló 
szerencsétlenségektől.123 

 
157. Itt színház lesz (1837–1840) 

4. CD. 29. f., 195. múz. o. u. 
1839. December hó. A Kaszinó téren a három házat, amelyeket néhány éve a város 

megvett, lebontották, a hozzájuk csatlakozó felső tavat betemették. És ezen a helyen építik 
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majd fel az új színházat.– [4. CD. 32. f.] 1840. május másodikán történt az új színházépület 
alapkő-letétele.  

 
158. A színház építése (1840 k.) 

4. CD. 33. f., 198. múz. o. u. 
Színházépítkezésünk idén gyorsan haladt előre. Már november elején készen álltak a 

külső falak, a tetővel együtt. Egy körülmény rövidesen majdnem megakasztotta azzal, hogy a 
belső íves fal a páholyoknál, a földszinti bejárat mellett, kötés nélkül, bent éppen olyan 
gyorsan 6 öl magasan a magasba épült föl, és az utolsó pillanatban, amikor aznapra 
befejezték a munkát és egy kőműves segéd valamit még tett-vett és egy tanonc éppen 
elmenőben volt, a fal beomlott és ezt a két férfit állványzattal együtt leverte. A segéd súlyosan 
sérült, a tanonc csak éppen. Akkor lebontották az íves falat és hamarjában, de megerősítve 
újra felhúzták, úgy, hogy az építkezés megint folytatható volt. Az építőmester Hild György 
volt.124  

 
159. A színház megnyílt 

4. CD. 33. f., 198. múz. o. 
1841. Színházunk idén nagy pompával nyílt meg és a Norma című operával kezdték. 

Nagy tömeg néző és nap mint nap zsúfolásig telve. Pokorny úr125 az igazgató. [Utólagos 
beírás:]  Kívülről a színházon fent három figura. 68 mázsát nyomnak. Az építkezés minimum 
70,000 forint C. M.-be került nekünk.126 

 
0. A régi színház lerombolása 

4. CD. 48. f., 206. múz. o. [A margón keresztbe, szép írással:] 
1847. December hónapban a régi színházat127 a Kaszinó mögött lebontották és az egész 

területet a Brückelig felfelé betemették és átjárást készítettek a Kaszinó térre. És talajszintig 
az árokba hányták [a törmeléket] és akkor arra a helyre építették fel a katolikus 
normáliskolát. Második utcát is nyitottak, hogy a Templom utcából egyenesen a Promenádra 
lehessen kikocsizni.  

 
 

c. Borkimérés és mutatványosok 
161. Kötéltáncos (78) 

2. CD. 10. f., 65. múz. o. u. 
Továbbá ennek az évnek végeztével járt itt egy kötéltáncos, aki a kötelét rákötötte a 

Várostoronyra. A másik végét a gyógyszertárhoz,128 ahova leérkezett. Az út közben pisztolyból 
lövést adott le, egy alkalommal két üveg bort ivott ki és leegyensúlyozott, egyszer pedig egy 
fiúcskát vezetett le kézenfogva. 

 
162. Egy futó és egy akrobata 

4. CD. 7. f., 184. múz. o. u. 
1828. Ebben az évben volt szerencsénk falaink között egy gyorsfutóhoz név szerint 

Göhringhez. Ez az utat Bánfalvára129 és vissza 18 perc alatt teljesítette, páncélban, sisakkal 
és vértesek csizmájában. Könnyebb öltözékben Balfra oda-vissza 53 perc alatt. – A második 

                                                
124 Lásd a Kislexikont, Hild György ... 
125 Lásd a Kislexikont, Pokorny ... 
126 Lásd a Kislexikont, Színház. 
127 Lásd a Kislexikont, A szárazmalom ... 
128 Lásd a Kislexikont, A gyógyszertár ... 
129 Ma Sopron – Kertváros a hivatalos neve. 
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mutatványos Lebetnier úr volt. Ő ezzel szemben a helybeli színházban produkálta emberfölötti 
erejét. A hátán hordott 25 mázsa súlyt, 40 fontos vasrúddal mint mogyoróvesszővel 
játszogatott. Féllábra állt, kinyújtott karral egy százfontos súlyt akasztott előre a szabad 
kezére, erre helyezett el egy 50 fontos, tele töltött boros üveget, hogy mutassa, nem remeg a 
keze, és a másik kezében lévő butéliából ivott. Fogaival felemelt egy nagy asztalt, amelyen 
négy személy étkezett. Ötven fontos súlyokkal labdázott. Egy függőlegesen kifeszített kötélre 
lendült fel és karjainak erejével úgy feszítette ki magát, hogy a teste vízszintbe került. Valóban 
csodálni való volt. 

 
163. Keringő hátra 

4. CD. 7. f., 184. múz. o. u. 
Egy bizonyos Karl Herold a kelet-frieslandi Cindenből ugyancsak erejét mutogatta 

futásból és forgásból, azzal, hogy az Újteleki kaputól Bánfalváig hátrafelé futott, lefelé 
keringőzve, megint egyenesen föl és le és mindezt összesen 54 perc alatt. Ez az út kitesz 3400 
lépést, az egész összesen 13,600 lépést vagy másfél német mérföldet. Ez is valóban figyelemre 
méltó.  

 
164. A bérbeadott borkimérés 
4. CD. 39. f., 201. múz. o. u. 

1844. Miután oly hosszú évekig teher volt a bérbe adott negyedéves borkimérés a polgárság 
számára, és mindent megpróbáltak, hogy leépítsék, idén először végre sikerült. Időtlen idők 
óta az volt a gyakorlat, amikor a városnak még volt szőlleje, és joga volt negyedévenként 8 
napig árulni a bort, és ez alatt az idő alatt a polgárságnak be kellett tartania azt, hogy nyolc 
napig nem árulhatott bort. A szőlőskertek eladása után ezt a jogot a város megtartotta, és 
bérbe adta annak, aki a legtöbbet ígérte. Amíg a város árult, a polgárságot jutányos áron és 
jó minőségben szolgálta ki. A bérbeadás idejében ennek éppen az ellenkezője történt. Ám, 
hogy a város bevétele a bérlet elvesztése következtében ne kevesbedjék, azt kívánta a 
polgárság, hogy községi adóként vegyék számításba és helyettesítsék. 

 
165. Hazárdjáték tilos 

4. CD. 39. f., 201. múz. o. u. 
Április hóban megjelent nyomtatásban az érdemes magisztrátus folyó év január 8-án 

hozott határozata, hogy a szerencsejáték tilos. Különösen az úgynevezett ferbli kártyajáték. A 
büntetése 100 dukát, vagy egy nem akármilyen elzárás-büntetés annak, aki maga játszik, vagy 
házában engedi a játékot.  

 
 

d. Kaszárnyától iskoláig 
166. A lovassági kaszárnya építése 

3. CD. 16. f., 128. múz. o. u. 
1753. [...]  és ebben az évben felépült a Lovassági kaszárnya.130 

 
167. Vármegyeház és téglavető 

4. CD. 19. f., 190. múz. o. u. 
1833. Néhány éve városunk, a szép épületek révén, amelyek száma naponta gyarapodik, 

nagyon sokat nyert a szépségében, amihez a vármegyeház,131 amely még idén elkészül, és a 
gróf Széchenyi-ház hozzá számítandó. Ezek építésének a megkönnyítéséhez a mi községünk 
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sokmindent adott hozzá. Miután a városi téglavetőt132 házi kezelésbe vette, féláron adta a 
tetőcserepet és falazótéglát. Az érdemes tanács persze nem lelkesedett érte, és az udvari 
kamara is vele értett egyet, de a sok volt tűzeset késztette arra a kamarát, hogy az építkezés 
megkönnyítésére a községnek három évre megadja [ezt a kedvezményt]. A mi Sétaterünk és a 
korlát-allé a városi Neuhofban, pompásan haladnak és az ember meglepődik, amikor az első 
platánsorból a szép nyárfa alléba átlép. 

 
168. Rupprecht gőzmalma 

4. CD. 27. f., 194. múz. o. u. 
1836. Az Újteleki kapun túl felépült egy gőzmalom részvények útján és Rupprecht János úr 
átvette fölötte a felügyeletet. Ezzel a gőzmalommal kapcsolatban Rupprecht úr az Újteleki 
kapun túl egy fürdőházat is létesített és hat héten belül megnyitja. 
A gőzmalom néhány év alatt tönkrement és később a helyére Rupprecht felépítette a 
csendőrlaktanyát és a fürdőházat eladta, ahol az új tulajdonos a fürdőház mellé egy gőzfürdőt 
létesített.  

 
169. Greilinger fürdője (1845) 
4. CD. 39. f., 201. múz. o. u. 

1845. – És július hónapban Greilinger Nándor úr, molnármester, a Bécsi kapu előtt egy 
uszodát és egy hidegvíz-intézetet létesített.133 

 
170. A „Normalschule” (1855) 

4. CD. 99. f., 231, múz. o. 
1855. A szép és nagy Normáliskola-épületet itt Sopronban, ott, ahol valamikor a régi színház 
állt, októberben elkezdték építeni és 1857. október elsején végbement az alapkő-letétel és 
avatás és a városnak került 100,000 forintba C. M.134 

 
 

e. A technika fejlődése I. 
171. A kőszén felfedezése 

3. CD. 16. f., 128. múz. o. u. 
1788. Továbbá április hónapban levették az órát a bánfalvi toronyról és az itteni Mihály 

toronyra szerelték föl. [Alatta két sor közé préselve:] Ebben az 1788. évben fedezte föl 
Brennbergben a kőszenet egy órás, Zoller Ferenc Xavér.135 

 
172. A vasútépítés kezdete (1845) 

4. CD. 39. f., 201. múz. o. u. 
í845. Május 6-án kezdték a vasútépítés munkáját.136 
 

173. Tudósgyűlés és iparkiállítás 
4. CD. 44. f., 204. múz. o. és u. 

1847. Augusztus hónapban tartották a magyar természetbúvárok itt, Sopronban először a 
gyűlésüket, több mint 500-an. A város részéről mindent mozgósítottak, hogy ezen az urak 
ittlétét olyan kényelmessé tegyék, ahogyan csak lehet. A város minden részében szépítettek, 
ahogyan a várostornyot is drága pénzért felújították. Hogy őket megtiszteljék, a legszolidabb 

                                                
132 Lásd a Kislexikont, Téglaégető ... 
133 Lásd a Kislexikont, Greilinger ... 
134 Lásd a Kislexikont, Pénzforgalom ... 
135 Lásd a Kislexikont, Zoller ... 
136 Lásd a Kislexikont, Az első vasútunk ... 
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stílusban rendeztek estére briliáns kivilágítást a megnagyobbított és felszerelt Neuhof-kertben, 
ami 611 forint C. M.-be került és a 10 krajcáros belépőkből 785 forint jött össze. Ebből az 
alkalomból hatóságaink egy művészeti és iparkiállítást rendeztek. A fent említett kivilágítás 
éppúgy, mint az Ipari és Művészeti Kiállítás, ami ebből következni szokott, [Az oldal vége.] 
vagy amit beleterveztek, városunknak nem csak dicsőségére vált, hanem sok hasznot is hajtott. 
Mindenhonnan ezrek utaztak ide és bár kezdetben ezt a témajavaslatot kinevették, sőt 
tréfálkoztak rajta, mégis sikerült legyőzni minden előítéletet. Sopron polgárai bebizonyították, 
hogy összemérhetik magukat Ausztria első nagyvárosaival. Művészet és ipar olyan termékeket 
szolgáltattak, amelyek minden idegent és belföldit csodálatra késztettek. A mezőgazdasági 
szakmát egyáltalán nem akarom érinteni, mert a fővárosok idén messze elmaradnak és az 
ottan virágzó kereskedelem és ipar nem hagyja feljönni a mezőgazdaságot, ezért ennek a 
kiváló teljesítménye állandó bizonyíték, hogy a mi városunk éppúgy a mezőgazdaságban, mint 
az ipari és művészeti ágban az egész Monarchiának iskolája. Nem akarok ebből semmilyen 
következtetést sem levonni, de a jelen már bizonyította, hogy Sopron falain belül csendben és 
zajtalanul az ipar legnagyszerűbb virágai fejlődtek ki, és minden ide utazót nemcsak 
csodálatra ragadtatták, hanem arra a vallomásra késztették, hogy minden elvárását 
felülmúlta.137 

 
174. Távirat mindenkinek (1855) 

4. CD. 99. f., 231. múz. o. u. 
1855. november elsején a helybeli császári és királyi távíró-hivatal a privátforgalom 

számára megnyílt. 
 

175. Vashíd a vágóhídnál (1864) 
7. CD. 22. f., 373. múz. o. 

1864 december havában az Ikva-patak fölötti vashíd, a kis Pócsi és a Balfi kapuk között – a 
vágóhíd szomszédságában, felállíttatott és a pillérekre felhúzták. Ezt Grazban, Körösy úr 
gépgyárában öntötték vasból és került az egész híd elkészítése 6694 forintba osztrák értékben, 
a faállványzattal együtt. [Az összeg javítva.] 
 

 
f. A technika fejlődése II. 

176. Stephenson 
4. CD. 51. f., 207. múz. o. u. 

1848. augusztus 12. Stephenson mérnöknek a halálozási dátuma. Ő építette 1814-ben az 
első mozdonyt, és 1820-ban az első vasutat. 

 
177. A bencések harangjai (1853) 

4. CD. 83. f., 223. múz. o. u. 
1853. augusztus 19-én a bencés papok tornyába három új harangot telepítettek 

harangszékkel együtt, részben jótevők, részben a kolostor pénzén, és augusztus 20-án, Szent 
István napján reggel hat órakor hangolták össze. Az akkori kolostori elöljáró, Schmidt 
Severin138 úr, volt az előmozdítója – nemcsak ennek a harangozásnak, hanem az ő 
fáradozásának volt az eredménye, hogy évekkel korábban a két mellékoltárt helyreállították. 

 
178. A nagyharang nyelve (1853) 

4. CD. 83. f., 223. múz. o. u. 

                                                
137 Lásd a Kislexikont, Tudósgyűlés ... 
138 Lásd a Kislexikont, Schmidt ... 
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December hónapban, a Szent Mihály plébániatemplom tornyában a nagy harang 4 mázsa 
súlyú nyelve, harangozás közben, fent a szívénél tövestül letört. Egyszer már újra kellett 
csináltatni, mert ezen a helyén selejtes volt. Hálistennek azonban nem történt 
szerencsétlenség. De mivel ez a tél nagyon hideg volt, és fent Újhelyen139 a vasöntödében a 
munkadarab befagyott, így új nyelvet csak 1854. január 11-én kaptunk onnan. A súlya 4 
mázsa, 4 láb széles és 6 és fél láb hosszú. 

  
179. Földalatti Londonban (1861) 

5. CD. 94. f., 288. múz. o. 
1861. London földalatti vasútján, amely az egyik nyugati külvárost fogja összekötni a 

tervezett központi pályaudvarral a Cityben, elhatározták az első próbautat, amely kívánatra 
elmaradt. A mérföldnyi hosszúságú alagutakat gázzal világítják és szárazak. A kocsik a lehető 
legkényelmesebbek, a szellőzés megfelel minden követelménynek. A mozdonyokat úgy 
alakították ki, hogy a föld alatti térben semmiféle füstöt és gőzt nem adnak ki magukból és az 
árak állítólag olyan alacsonyan lesznek tartva, hogy az új vasút nem fog konkurrálni az 
omnibusszal. 

 
180. Lokomobil (1861) 

5. CD. 91. f., 286. múz. o. u. 
1861. december 5.140 Éppen akkor, amikor ezt leírtuk, részesültünk abban a még 

biztosan teljesen idegen színjátékban, hogy itt, Sopronban, a külvárosban, az utcákon, az 
úgynevezett Hosszúsoron egy gőzhajtotta járművet a város közepén, a megszokott 
útburkolaton, az ablakaink előtt lássunk haladni. – Ez ugyanis egy angol gőzeke lokomobilja, 
Kitson & Hewitson leedsi gyárából,141 Angliából jött elő. Egy Flower szabadalma szerinti 
eke, ugyanaz, amelynek teljesítményéről a schwechati és kittsee-i kísérleteknél beszámoltak a 
hírek. A kapuvári uradalom bérlője, Schullhof úr vásárolta. És éppen most szállítják a 
nevezett helyre. Tegnap vasúton érkezett ide. Az a baleset érte ezt a masinát, hogy a 
rakodóhíd a súlya alatt beszakadt és az egész tegnapi délután és mai délelőtt ráment a 
kiszabadítására.  Ennek a masinának a kerekei 16 coll szélesek és egy különleges szerkezet 
segítségével könnyen kormányozhatók. Amikor a masina dolgozik, akkor a helyzete 
változatlan, de azt időnként meg kell változtatnia, amikor az eke egy bizonyos szélességű 
földdarabot bejár és egy ezzel párhuzamos újon kell folytatnia munkáját. Ezért a lokomobilt 
úgy kell berendezni, hogy göröngyös szántóföldön is meg tudjon fordulni, mint egy lokomotív 
a vassíneken. És a gőzeke lokomobilja így haladt aztán ki a Pócsi-kapun, egyenest 
Kapuvárra, ahova megérkezett. A véletlen úgy akarta és úgy jött össze, hogy a gőzeke 
megjelenésekor tűzvész ütött ki, az ottani patikus enyvfőzőhelyén, amit máris bizottságilag 
megállapítottak. – Mégis igaz, hogy néhány nekikeseredett paraszt, feltételezve, hogy a 
masina volt az oka a tűznek, nekiesett a gépésznek és szétrombolta volna a masinát, ha egy cs. 
kir. vadász-szakasz, amely éppen Kapuvárott tartózkodott, közbe nem veti magát. Mire a 
lokomobilt tizenkét pár ökörrel bevontatták a várba. [...] 

 
 

g. Kisebb-nagyobb feljegyzések 
181. A szobák füstölése 
3. CD. 33. f., 137. múz. o. 

1786. A szobák január hatodiki füstölése és a háromkirályok éneklése kiment a divatból. 
Korábban, amikor a plébános és mások, akik vele mentek és segítettek, hogy ez a szertartás 

                                                
139 Bécsújhely. 
140 [A 286. múzeumi o. utáni számozatlan o.] 
141 Lásd a Kislexikont, Kitson ... 



85 
 

 

teljes legyen, sokminden tartozott hozzá. Ekkor írták fel az ajtófélfára ezt a három betűt: C. 
M. B.142 és a katolikus keresztény sokat tartott felőle. 

 
182. A milícia gyakorlata a Balfi kapu előtt (1827) 

4. CD. 2. f., 182. múz. o. 
1827. A Szentháromság ünnepe előtti vasárnapon kivonult a Balfi kapu elé a tűzben 

gyakorlott egyenruhás polgárőrség, le a szokásos gyakorlótérre, a legnagyobb parádéval. 
Ahova utánuk kocsizott Fabricius úr, a polgármester és Pátzill úr mint városkapitány, hogy ez 
a csapatszemle megtörténjen és miután a milícia három díszlövést leadott, csengő-bongó 
zenével visszamentek a városba.  

 
183. Széchenyi és a selyem (1841) 

4. CD. 3. f., 198. múz. o. u. 
1841. július 26-án a selyemkultúra előmozdítására részvénytársaságot alapítottak, 

amelynek Széchényi István az elnöke. Az Alsó-Lőverek felé, amerre az egyenes ösvény vezet 
ki, tíz hold szántót vettek, hogy szederfákból erdőt telepítsenek. Volt gyűlés a vármegyeházán 
és lakomát adtak a városi kaszinóban. Életre kelt a Takarékpénztár is. 
 

184. A Soproni Takarékpénztár (1842–1843) 
4. CD. 37. f., 200. múz. o. u. 

1842. Szeptember hónapban, itt, a zálogház mellett, a Takarékpénztár még nem teljesen 
[eröffnet=megnyitva kihúzva, majd lejjebb:] 

1843. január 2-án a Soproni Takarékénztár megnyílt és január végéig, tehát 25 napon 
belül, 18496 forint 27 krajcár C. M. összeget tettek be. Ketten, Hofer Péter úr, az igazgató és 
Flandorffer Ignác úr, az igazgatóhelyettes viszik az adminisztrációt. Hogy az ország távolabbi 
szomszédvárosai is részt vehessenek, 8 társbetétes helyet létesítettek. 

 
185. A későbbi nádor átutazik Sopronon (1847) 

4. CD. 48. f., 206. múz. o.  
1847. október 2. István ő császári felsége, a jövendő nádor utazott itt át. Tiszteletére két 

szép diadalívet állítottak fel, egyet a Pócsi kapunál, ahol bekocsizott, a másodikat a Bécsi 
kapunál. A Piactér összes ablakát és bent a városban az Előkapunál, egészen a Széchényi gróf 
házáig, ahol a főispáni adminisztrátor, Rohontzy úr lakott, az érdemes Magisztrátus 
parancsára szőnyegekkel és kis nemzeti zászlókkal kellett ellátni, fehér, zöld és piros143 
színben. A Várostoronyra sok nagy és kis zászló volt kitűzve a fenti színekkel. Minden 
egyenruhás polgárnak, az összes céhnek zászlai alatt a Pócsi kapu előtt kellett két sorban 
felállnia, egészen be a városba. Megérkezését a bástyáról ágyúlövésekkel jelezték. Bár  16 
ágyúlövést kellett volna teljesíteni, sajnos azonban a második lövésnél az ágyú magától elsült 
és négy munkást ledobott a bástyáról. Egyikőjük karját tépte le, amely a Promenádon át az 
utcára repült. A munkás azonnal meghalt, a többiek súlyosan megsérültek. A holtan maradt 
neve Lichtl Mihály, itteni nőtlen polgárfiú. – *Különös, hogy ahova a jó főherceg eljutott és 
egy városon keresztül hajtatott, mindenütt történt valami szerencsétlenség. – Itt is ez volt a 
második eset. 80 esztendeje, amikor Mária Terézia keresztülutazott, egy embert a bástyáról 
lelőttek. 

 
 
 
 
                                                
142 Magyarul: Gáspár, Menyhért, Boldizsár, a három királyok monogramja. 
143 Érdekes a sorrend ... 
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H. A FORRADALMi IDŐK   
a. 1848 Sopronból 

186. Választás (1848) 
4. CD. 53. f., 208. múz. o. u. 

1848. És a választást a városházán úgy vezették be, az új magyar törvény szerint, hogy 
csak az lehetett választó, akinek volt 700 forintja C. M., vagyis három ezüst huszast számolva 
egy forintra. Kapitalisták és állampolgárok is lehettek választók. A választáshoz kineveztek 
egy levezető elnököt, Idősebb Rupprecht János urat, aki az egész polgárságnak ismertetést 
tartott: a választás napján az érdemes Magisztrátusnak le kellett mondania hivataláról és 
aztán a Kaszinó termében nyilvánosan kezdődött a választás. Először 14 jó házból való 
férfiembert kellett megválasztani, akiket az aláhúzott listáról kellett levenni és megszámlálni. 
Mindenegyes választó fagolyókat helyezett el egy dobozba, amelynek három nyílása volt, ami 
által a három főtisztségre kerültek a jelöltek. Ez egy teljes hétig tartott, a nemzeti gárda éjjel-
nappal kettesével ő rködött a szobajtók előtt, nehogy a fenti 14 küldött csalárdságot 
követhessen el. [Más téma következik.] 

 
187. Kossuth (1848) 

4. CD. 49. f., 206. múz. o. 
Március hó. Nevezetes korszakot éltünk át. Új kor, hogy jó-e vagy rossz és szomorú, 

világít velünk szembe. Olyan dolgok történnek, amelyek a józan ész fogalmát túlhaladják.  
Egy Meteor bukkant föl Magyarország egén is, amely, mint mondják, Magyarország 
fejlődését egypár évszázaddal előretolta. Hogy ez és az utána következő igaz-e, idővel majd 
elválik. És ez a figyelemre méltó Meteor, Pest megye küldötte, Kossuth úr. Férfiú átfogó 
értelemmel és beszédkészséggel. Világismeret, statisztika, egy szóval az államtudomány 
minden szakával rendelkezik. Fellépése az országgyűlésünkben olyan hatást váltott ki, 
amelybe beleszédül az egészséges értelem. Fogalmunk sincs, mennyire kézben tartja az összes 
rendet és a főnemességet, előterjesztései, szava mindenkinek számít. Senki sem tud ellenállni 
neki, mert magával ragadó svádája úrrá lesz minden véleményen. Ezért most néhány nap 
alatt több döntés született, mint különben évek során? Sajnos azonban semmi jó. Javaslatai a 
sajtószabadságról, a nemesség megadóztatásáról, a robot és a dézsma megszüntetéséről, 
kevés ellentmondásra találtak, mert tudta, hogyan irányítson mindent a tervei szerint. 
Polgárság és nemesség egyenlő a törvény előtt. Európa csodálkozva nézi ezeket a reformokat, 
s minden állam hasonló alkotmányokat versengve vezetne be. Egy ország, egy országocska 
sem akar lemaradni és mindenfelé forradalmak törnek ki, hogy erőszakkal nyerjék el azt, amit 
szépszerével is biztosíthatnának maguknak. Úgy tetszik az emberiség egy pillanat alatt 
nagykorúvá vált és saját módszer szerint akar reformálni. Minden uralkodótól az 
egyeduralmat erőszakkal elvenni, s a despota minisztérium zsarnokságát megszüntetni. 
Boldogság és Jóság, ha az emberiség ezeket a jótéteményeket el tudná viselni. Mert a túl nagy 
szabadság a népet könnyen elbizakodottságra, át nem gondolt cselekvésekre, sőt undorító 
dolgokra csábíthatja. Mert milyen kevés ember bírja el az ő t megillető szabadságot, mert 
természetellenes fogalmakat gyárt belőle és erkölcsöt, törvényeket lábbal tipor. 
Magyarország most mint elsőrendű fényes csillag lép ki a fél világ elé. Amit mások más 
országokban karddal és vérrel csak fele annyira tudtak elérni, azt Magyarország nemessége 
nagylelkűen, hazaszeretetből és patriotizmusból144 áldozta, felszólítás nélkül. [...] 

 
188. A nemzetőrség (1848)145 

                                                
144 Lásd a Kislexikont, Vaterlandliebe ... 
145 Lásd Kislexikont, Nemzetőrség 1848 ... 
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4. CD. 54. f., 209. múz. o.– 
Október elsején Sopron városából 5 nemzeti gárdista masírozott ki. 8 C. M. zsoldjukhoz 

kaptak kiegészítésül még 20 krajcárt, tehát mindegyikük naponta 28 krajcárt, [Az oldal vége.] 
[4. CD. 55. f., 209. múz. o. u.] bécsi értékben 1 forint 10 krajcárt. A város, a rekruta-állítás 
helyett, 223 önkéntest toborzott. És minden egyes embernek 60 forint C. M. előleget adott, és 
ezen kívül egy pár topánkát, nadrágot, kabátot, csákót és puskát patrontáskával együtt, vagyis 
az egész felszerelést, amelyet az utóbbiaknak[?] a város kipótolt. Az első 5 embert a város 
éppúgy felszerelte. Századosuk Ihász úr volt. Ezek Csáktornyáig jöttek, a város három 
hónapra vette föl ő ket. Ezek azonban állandóan azzal folyamodtak Pertzelhez, a 
parancsnokhoz, hogy rájuk nagyobb szükség lenne a városban, mint éppen ott, ahol vannak, 
így aztán elengedte őket 1848. október 28-án. Ez év november 3-án szerencsésen hazajöttek. 

Szeptember hónapban megérkeztek a horvátok, Horvátország bánjának vezérletével. 
Jellachich báró marsall, mint aki helyénvalóan gondolkodik az osztrák uralkodóház 
érdekében, azért jött, hogy Kossuthnak a császár elleni bujtogatásait semmissé tegye. Mindkét 
oldal Székesfehérvárnál ütközött meg, ahonnan a magyarok vitték el a győzelmet. 
Fegyverszünet. Jellachich Győrön keresztül Mosonba vonult, a magyar sereg követte. Akkor 
Jellachich két részre osztotta seregét és a magjával Bécsbe ment, a többiek az Eszterháza 
melletti gáton146 haladtak tovább. Sopron megyéből a nemzeti gárda hatezer embere és 4 
lovas vonult hadba. Az egész parasztságot felszólították a népfelkelésre. 

 
189. Harangozás tilos (1848) 

4. CD. 56. f., 210. múz. o. 
1848. október 7-én jött a parancs, nem szabad harangozni semmilyen toronyban sem, 

sem itt, sem más helységekben. Még a húzós harangocskákkal sem. Ezekkel öt napig várni 
kell, október 12-én megint szabad 12-kor harangozni. 

Az is szigorúan tilos lett, hogy terményt, marhát, egyéb élelmiszert a városból 
kivigyenek és az osztrák határra szállítsanak. Mégis sok gabonaszállító kocsit és sertést is, 
mert kibeszélték, konfiskáltak. Sok kérésre mégis visszaadták. [Pótlólag beírva.] A 
gabonakereskedőknek is megtiltották, hogy akár egy mérő gabonát kivigyenek a városból. 

 
190. A Gárda Lövő felé147 
4. CD. 58. f., 211. múz. o.– 

1848. október 9-én a helybeli nemzeti gárda több mint 1500 emberének este félhétkor 
Lövő felé kellett kimasíroznia. Nagycenk alatt, az úgynevezett Schundergrabenben egy szekér 
közlekedett. És mivel nagyon sötét volt, megtámadták azt. A kocsis egy 12–15 év körüli fiú 
volt, aki feltehetőleg nagyon megijedt, hajtott oly gyorsan, ahogy csak bírt, majd leugrott a 
szekérről. Ebből azt következtették, hogy kém, ezért lőttek rá. Erre nagy zűrzavar keletkezett. 
Sokan, akik ezt nem tudták, azt hitték, az ellenség támadta meg őket. Erre menekülésre fogták 
a dolgot és már hamar hazaértek. Az a 300 ember azonban, aki már elöl járt, a velük tartó 
Ernő gyalogezredbeliekkel, megrohanta Lövőt. Azonban kartácstűzzel fogadták ők et. Akkor 
elszakadtak az ellenségtől és gyors futásnak eredtek. 

Október 11-én a magyar sereg egy része követte a horvátokat, megtámadta ő ket és 
ütközet alakult ki, amelyben a horvátok 500 halottat és sok foglyot vesztettek. 28 foglyot 
hoztak be ide a városba. Az ezt követő pénteken, október 13-án éjszaka négy ágyú és 2 tarack 
érkezett, amelyek a Schlipper Angeron148 vertek tábort. Az emberek egy részét oda, más részét 
kocsmákba kellett vinni. Szombaton, október 14-én erre rá jöttek még honvédek és nemzeti 
gárdisták, 5600 ember, akiket itt, Sopronban kellett elszállásolni. Vasárnap kora hajnalban 

                                                
146 Lásd a 8. sz. közlést és a Kislexikont, Gát ... 
147 Lásd ifj. Sarkady Sándor i. m., Csatkai Endre: Sopron 1848–49-ben. 
148 Lásd a Kislexikont, Anger ... 
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tovább masíroztak felszereléssel együtt Parndorfra, a fősereghez. A felállított huszárezredek: 
a 13. számú Hunyadi, a 15. számú Mátyás, a 16. számú Károly, a 17. számú Bocskai, a 18. 
számú Frangepán. 

Még 1848 októberében a kormánybiztos kihirdette, hogy a jövőben itt, Sopronban, 
további rendelkezésig sem heti, sem éves vásárokat nem szabad tartani. – Ennek ellenére az 
emberek nem tartották távol magukat és az Erzsébet-vásárra sokan jöttek el, vásároltak és 
eladtak terményt.  

 
 

b. Bécs a közelben 
191. A rekruták állítása, sorshúzása Sopronban (1830) 

4. CD. 12. f., 187. múz. o. 
Ezeket az újoncokat most először nem úgy kell összeterelni, mint a marhákat, hanem az 

összeírás szerint 18-tól 24. évig lesznek behíva, az alkalmasakat kikeresik és ezek 
sorshúzással egymás között döntik el a sorsukat. A megye kényszeríti arra a községeket, hogy 
fiaikat az újonc-sorsolásra kiállítsák. Ezeket mind zenével és kurjongatással vezetik elő, mégis 
minden falunak megvannak a maga önkéntesei, hogy a többiek megmeneküljenek a 
sorshúzástól. A mi polgáraink éppen arra törekedtek, hogy részt vehessenek a sorsoláson, 
ezért elkezdtek szegődni, hogy megkaphassák szőlősgazdáink fiaitól a foglaló nagyobb részét. 
A még hiányzókat mégis ki kellett sorsolni. Ez olyan lázadást okozott, sőt tüzilármát, hogy el 
kellett hagyni. Néhány szőlősgazda a fiai helyett annyit állított elő, hogy a hiányzó létszámot 
pótolták és így az egész szerencsés véget ért. Ezek az újoncok kaptak menlevelet, mindegyik a 
saját kezébe, hogy nem szabad tíz évnél hosszabb ideig szolgálnia, ami Magyarországon ilyen 
módon még sohasem történt meg. Ez az első állítás 1831 februárjában történt. 

 
192. A bécsi forradalom 1848. március 12.149 

4. CD. 54. f., 209. múz. o. 
A forradalomnak Bécsben március 12-én azon szabadság segítségével, amelyet a nép 

kivívott, kellett volna a népeket szorosan egymáshoz kötnie, a különböző tartományokat 
bizonyos mértékig átformálva egy hatalmas, közös hazába egyesítenie. Egyedül a legmetszőbb 
ellentét lépett a helyébe. Az egyesült erőt szétforgácsolták, a legnemesebb nedveket 
haszontalanul eltékozolták, tartományok, amint népek is romlásba dőltek, szemben a politikai 
hitványsággal, Ferdinánd császár trónja ingott, mert a népek hálája, amely a legerősebb 
támasza kellett volna, hogy legyen, mint mondják, megingott. Ugyanaz az uralkodó, akinek a 
lába elé borult a boldoggá tett nép, köszönetül a szabadság felbecsülhetetlen ajándékáért, 
ennek az évnek május napján kénytelen volt testvérével, Ferenccel és egész családjával a 
forrongások és követelődzések miatt Tirolba, Innsbruckba utazni és atyái székhelyét elhagyni, 
hogy kikerülje a brutalitást. De nem – nem akarjuk a nép nevét kihagyni. Nem ez volt az, 
amely elűzte a császárt a székhelyéről, hanem egy őrült csoport. Ez a jóhiszemű népet, amely 
a szabadság fennkölt értelmét még nem tette teljesen magáévá, mézesmázos szavakkal, álszent 
arckifejezéssel, ragyogó jövőt megcsillantva, elvakította.  

Ámbár voltak érdemes férfiak, igaz hazafik, akik az idő komolyságán túl úgy látták, 
tárgyalni kell, s megpróbálkoztak a betörő nagyobb veszélyek elé gátat vetni. Azonban az ő 
puszta karjuk erejét visszaszorította a hatalmas ellenállás, a rend érdekében hangos 
kiáltásukat túlharsogta a felizgatott szenvedély üvöltése.   

A fanatikus tömeg az úgynevezett jogára támaszkodott, a szabadság ajándékát másként 
értelmezte, a császár jótéteményét mint a tartozás részletekben való megfizetését tekintette, 
ennek a teljesítését pedig jog szerinti kötelezettségnek. 

                                                
149 Lásd a Kislexikont, A bécsi forradalom ... 



89 
 

 

Mivel a császár távollétében az anarchia azzal fenyegetett, hogy egyre inkább 
elharapódzik, úgy elfogadta Ferdinánd császár a nép jobbjainak jószándékú kérését és 
visszatért szeptember 7-én székvárosába, Bécsbe, abban a hamis hitben, hogy a jó szellem, 
ami korábban a népességet uralta, ismét beköltözött volna és a korábban a császári ház iránti 
pompásan kipróbált felfogás újra és maradandóan igaznak bizonyul.  

Sajnos ebben a várakozásban keserűen csalódnia kellett. Először ugyan a szenvedélyek 
bizonyos visszafogása mutatkozott, úgy látszott, törvény és jog a szükséges tekintélyét ismét 
kivívja. Ez bizony csalóka kép volt. Borzasztóbban dühöngött az anarchia, mint valaha. 
Gyilkosság, gyújtogatás és fosztogatások voltak a következményei a fékevesztett 
szenvedélynek. Fenyegetően fordult a vihar a császári ház ellen és a nemes uralkodó mélyen 
megsebzett szívvel húzódott vissza a véres dráma elől. Ismételten elhagyta lakhelyét, mint 
császár örökre, és elköltözött Ollmützbe 1848. október 7-én, nagyon erős katonai fedezet 
mellett.  

 
193. A bécsi anarchia 1848. október 6.150 

4. CĐ. 60–61. f., 212. múz. o. és u. 
Odébb a kéziratban a következőket találjuk: 
1848. november 25. Még ebben a végzetes évben IX. Piusnak, bíborosai rendelkezésére, 

el kellett menekülnie székhelyéről, Rómából és az egyházi államból. Spanner gróf151 volt a 
védelmezője. Álöltözetben ment vele a Szentatya a kocsihoz és szökött Gaëtába. A nápolyi 
király tárt karokkal, örömmel fogadta a sziklára épült városban és barátsággal, s szeretettel 
kísérte, mint gyermek az apját. Nemsokára rá elvitte ő t nápolyi rezidenciájába, ahol 17 
hónapot töltött. 

+ + +  
Borzalmas nap volt 1848. október 6. Amit én abból megtapasztaltam és magam láttam, 

azt akarom valósághűen átadni Bécsből, a fővárosból. Már napokkal előbb voltak jelei a 
nyugtalanságnak és mozgalomnak. Egy német gránátos ezrednek kellett elvonulnia 
Magyarországra, hogy segítségére legyen Jellachich bánnak. Ez feltűnt a népnek. Miért 
éppen ezt a katonaságot akarják eltávolítani, amelyik évek óta közöttük élt, Bécsben, a 
fővárosban. Egyedül a gránátosok engedelmeskedtek és október 6-án reggel kivonultak 
kaszárnyájukból a vasútra. Akkor szembehelyezkedett a nép, annál is inkább, mert látnia 
kellett, hogy jelentős lovasság és több század a lengyel földről verbuvált Nassau-ezredből152 
készen áll arra, hogy a gránátosok elvonulását erőszakkal is segítse. A nép nekikeseredett, és 
feltépte a vasúti síneket. Akkor most a gránátosoknak a nagy hídon153 kellett volna átmenni, 
de a népből gyorsabbak voltak, s letéptek két hídlábat. De sajnos eredménytelenül. Mert [a 
katonák] egy része már közel járt a túlparthoz, míg a másik rész, amelyik oldalvást állt, el volt 
vágva bajtársaitól. A lovasság hozzálátott, hogy jogainak érvényt szerezhessen, ám 
szembeszállt a nép és a bécsi nemzeti gárda.  

Egy szakasz utász 3 ágyúval felkészült arra, hogy miközben elkezdik helyreállítani a 
hidat, megtámadják a népet és a gárdát. A veszedelem nőttön nőtt, és lám, már megint a bécsi 
diákok voltak azok, akik a helyszínre érkeztek. Csakhogy a nassauiak tüzelni kezdtek. 

Most aztán rajta! Elkezdődött! – diákok, gárdisták és gránátosok bátorságot 
tanúsítottak, ahogy hősöknek dukál. A Tabor-vonal előtt, hol a csetepaté végbement, sokan 
szenvedtek a golyózáporban, hogy életüket mentsék, ahogyan látható volt, amint a 
sebesülteket kórházba154 vitték. Erre a nép visszahúzódott a Práter155 felé, mialatt egy szakasz 

                                                
150 Lásd a Kislexikont, A bécsi anarchia ... 
151 Lásd a Kislexikont, Spanner ... 
152 Lásd a Kislexikont, Nassau ... 
153 A Tábor-híd.  
154  Ez vlsz. a Duna-csatornától északra, a Tábor Strassen lévő Irgalmasrendiek kórháza lehetett. 
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dragonyos sietett a városból a Tabor-vonalhoz. Amikor elértek a Karmeliták teréig156 és át 
akarták vágni magukat, az ott elhelyezkedett Nemzeti Gárda sortüze fogadta ő ket. Ott sok 
dragonyos, közöttük tisztek buktak le a lovukról. 

Az órák déltől háromig nyugodtan teltek. Az utászok és a nassauiak visszavonultak. A 
német gránátosok a Stadtgutgasse157 mentén vonultak, a Praterból jött diákok és gárdisták és 
a nép hatalmas tömege kíséretében. Amikor odaértek, ahol a Stadtgutgasse a Taborstrasseba 
torkollik, váratlanul utászok és nassauiak törtek elő, akik egy ágyút hoztak magukkal. 
Hagyták tovább menni a gránátosokat és a Gárdát, s küldtek utánuk kartácstüzet és sortüzet, 
amely halottakkal és sebesültekkel fedte be az úttesteket. Most elhallgattak a lövések és a nép 
szétszéledt. Akadémikusok és gárdisták gyülekeztek a városban a helyükön, nagy 
csapatokban, ahogy a Wiedner National Garde felállt a Stephansplatzon. Egyesek meg 
akarták mászni a Stephans-turmot, hogy viharjelzést adjanak le, de az ott elhelyezkedett 
városi gárdisták ebben megakadályozták ő ket. – A csoportok harca felerősödött és tüzelt 
gárda a gárdára, testvér a testvérre. – A polgárháború kezdete. A Wiedner National Garde 
vissza kellett, hogy vonuljon. Miután megint összegyűltek és erősítést vontak magukhoz, meg 
akarták ő rizni a régi helyüket. Mégis a Stock im Eisen téren158 az utászok, akikhez 
csatlakoztak a városi gárdisták, ágyútűzzel fogadták őket. Gyilkos harc fejlődött ki, aminek 
következtében a katonaság fokról fokra elhagyta a várost, csak egy része húzódott vissza a cs. 
kir. Fegyvertárba. Ütött a szörnyű óra Bécs számára – az idegen pénzzel megvesztegetett és a 
végtelenségig fanatizált csőcselék meggyilkolta a hadügyminisztert, Latourt, a 
leggyalázatosabb módon.159  

Este a Fegyvertárat160 három oldalról ostromolták meg, a Wipplingi út felől, a 
főbejáratnál a Zeughaus utcáról, szemben az Arsenallal, és az Elendsbastei felől. Fél kilencre 
járt, ágyúlövések, és fegyverek tüze hozta Bécs lakosságát rettegő lelkiállapotba, amihez még 
hozzájárult a szakadatlan viharjelzés. Éjfél felé alábbhagyott a lövöldözés, ami azonban 
hajnalban ismét újra kezdődött. Ezeken az utcákon köröskörül számos halott és sebesült 
feküdt. – Végre átadták a Fegyvertárat. Gárdisták vonultak be és a nép az általánosan 
elrendelt népi felfegyverkezés következtében, vitte onnan a fegyvereket. A katonaság a 
Schwarzenberg-féle kertben összpontosult és a környező elővárosokban táborozott le. 

Az országgyűlés folyamatosan nyilatkozott, Bécs biztonságát szavatolta, az 
országgyűlés és a trón sérthetetlenségét éppúgy, mint a Monarchia jólétének védelmét és 
oltalmát. A császár erős katonai fedezettel elhagyta Bécset, mely fölött egyre több viharfelhő 
gyűlt össze, minden oldalról katonaság zárta körül, egy mindenfelől szorongattatott, megszállt 
várost mutatott. Windisch-Grätz herceg161 többszöri felszólítása, hogy adják meg magukat, 
eredmény nélkül maradt. Bécsnek el kellett viselnie egy ostromot, amely sokmilliós kárt 
okozott. Így ért véget Bécs részére az oly végzetes október, 1848-ban. Bár lenne ez magvetése 
egy egységes, erős Ausztriának és a kereskedelem és ipar számára örvendetes jövőnek!162 

 
194. A bécsi városfal bontása 
7. CD. 42. f., 383. múz. o. u. 

[Az 1865. évi munkák felsorolásával kezd. A kapuk és bástyák lebontásának árát 
egyenként veszi sorba.] Egyedül csak ezen bástyák bontási munkái körülbelül 1’020,000 

                                                                                                                                                   
155 A Prater a Tabor Strassetól keletre, a Duna-csatornától északra van. 
156 A Karmeliták tere a Taborstrasse mellett, attól nyugatra van. 
157 A Stadtgutgasse a Karmeliták terétől ÉK-re kb 800 m-re van. 
158 A Stock im Eisen tér a Szent István-dómtól 100 m-re délre van. Ez már igazán a Belváros. 
159 Lásd a Kislexikont, Latour ... 
160 Lásd a Kislexikont, Zeughaus ... 
161 Lásd a Kislexikont, Windisch- ... 
162 [A 212. múz. o. u.] 
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forintba kerültek. A kinyert téglák és más anyagok eladásából majdnem 400,000 forintot értek 
el. Ennélfogva a bécsi erőd régi Gürtel falát eltávolították. A rombolás munkája 1858. 
március 29-én annak a városfalnak a lehordásával kezdődött el, amelynek a helyén a Ferenc 
József rakpartot létesítették. Ettől az időponttól vették a bontási munkák szünet nélküli 
folytatásukat. [...] Egyébként mindezen bontási munkák, amelyek mintegy 30,000 köböl 
falazatot rontottak szét, és több mint 100,000 köböl földet hoztak mozgásba, legalább 
nyolcmillió forintot igényeltek. A létrehozás, a szabályozás, az útkövezés, és a teljes Ring 
csatornázása elismerten 1’294,444 forintos érték. Ugyanennek a beültetése 2558 fával 79,836 
forint értékben, tehát a teljes ráfordítás 1’374,280 forintot igényelt, amiből a város 735,186 
forintot kell, hogy saját bevételeiből fedezzen, mialatt a maradék költséget a császári 
Fejlesztési Alap fogja viselni. A Ringstrasse világítását 306 egészéjszakás és 564 féléjszakás 
lángokkal a város egymaga viseli.163 [...] 

 
195. Kilátás a Stephansdom tornyából (1864) 

7. CD. 20. f., 372. múz. o. u. 
[...] Még egy pillantás a toronyból fentről a kilátásra. A lábunknál terül el a székváros 

háztengere. Felismerhetetlen a hangyáknak látszó, fel és alá hullámzó embertömeg a tereken. 
Közelben kanyarog a Duna ezüst szalagja, megosztva a ligetek gazdag, sötét zöldjét, mellette 
síkság, számos faluval teleszórva, amelynek a hátterében északról keletre Morvamező 
(Marchfeld) terjeszkedik a maga milliárdnyi kalászával. Eslingen, Aspern – Ausztria hős 
fiainak sírjait látjuk ott –. Keleten mutatja magát Simmering és Ebersdorf, a harcászati 
gyakorlatok színhelyei. Petronell és Hainburg történelmi romjaival, nyugatról dél felé a 
Kahlengebirge, Döbling, Dornbach, Schönbrunn, S. Veit, Pertholdsdorf, Mödling, Brühl, 
Laxenburg, és a mi jelenünkben az új építkezések mind, és különösen a császári hadiszertár, 
amely az ötvenes évekig épült. Látványa madártávlatból, a toronyból nagyon szépnek látszik. 

 
 

c. Sopron és a szabadságharc 
196. Sopron megszállása 1848 végén. Első változat 

4. CD. 56–57. f., 210. múz. o. és u. 
November 6-án az 1-es magyar huszárok 250 embere jött ide, Sopronba. A polgároknak 

és lakosoknak maguknak kellett vinni jó ennivalót és bort a lovassági kaszárnyába, sőt jó 
pecsenyét és kávét követeltek a jobb háztartásoktól. A szegényebb osztályoktól hozott sovány 
kosztot nagyon nem szívesen fogadták. Akkor megérkezett négy Radetzky-huszár Itáliából 23 
Württenberg-huszárral együtt, akik cseh földről dezertáltak. Abban az időben a 
városparancsnok egy őrnagy volt. név szerint Schröder. Nagyon szigorúan bánt minden itteni 
polgárral, gazdaggal és szegénnyel, nagyon galádul, szinte mint kutyákat kezelte ő ket, 
mindenkinek az ő akaratához kellett igazodnia. Volt itt még két lovaskapitány is, cseppet sem 
jobbak, név szerint Uichtritz és Virág. 

November 17-én azok a huszárok, akik Bécsújhelyről Fraknón keresztül jöttek, 
Fraknóról Esterházy hercegtől 5 tarackot és hat ágyút hoztak magukkal ide és innen 
Szentmiklósra, onnan pedig Pozsonyba, a táborba irányították és a mi nemzeti gárdistáink és 
polgári huszáraink szállították. 

November 17-én behoztak fogolyként 21 horvátot az ogulini határőrezredtől és a két 
császári határvadász, aki a fentieknek mutatta az utat Ausztriából Magyarországra, 
Kremstorfra ment. 

December 15-én elvitték tőlünk azt a két ágyúnkat, amelyek a bástyán állottak és tűz 
esetén riasztó ágyúk voltak. A kisebb ágyú nyolc és fél láb hosszú, torkolata 2 és fél coll, 

                                                
163 Gázvilágítás. 
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második Rudolf király alatt Löffler Kristóf öntötte, nyolc mázsa a súlya, az 1583. évből. A 
nagyobbik ágyú 10 és fél láb hosszú, torkolata 3½ coll, 18 mázsa nehéz. Szintén II. Rudolf 
király alatt öntötte a fenti mester, Löffler János Kristóf, 1583-ban. A mozsárágyúk nálunk 
maradtak és 16 darabot számlálnak. Egyenként 139 fontot nyomnak és ezeket ma is még 
használják valamilyen ünnepi alkalomkor. – Ezek a huszárok vittek még itt keresztül 
puskaport és ólmot, pisztolyokat és kocsirakomány fegyvert. 

1848. december 16-án reggel négykor a Nádor-huszárok előőrsei Krenstorfból és 
Prodersdorfból lóhalálában belovagoltak és hozták a hírt, hogy a császáriak előnyomulóban 
vannak és azon nyomban valamennyi itt található Nádor-huszár kivonult ellenük. A csak 
nemrég felállított Német Légió (amelyet Halálfejes Légiónak neveztek, mert a kalpagjukon 
halálfejet viseltek megkülönböztető jelként) feladatuk: Pardont nem adni, Pardont nem kapni, 
ennek ellenére az elsők voltak, akik onnan elfutottak. Mindezek a császáriak ellen vonultak, 
tűzharcot kezdtek Klingenbachnál egészen a Birnwaldelig. Azonban a túlerő elől ki kellett 
térniük. Mert az a túlerő mintegy 4000 gyalogos volt, 400 horvát, lovasszázadok, 4 rakéta és 
ágyúk. Amint a Birnwaldelnél egy darabig küzdöttek, már korán reggel több sebesültet hoztak 
be. Egy kadét és egy huszár főhadnagy 24 emberével, részben huszárokkal, részben győri 
nemzetőrökkel, fogságba esett. A többiek a lehető leggyorsabban átmasíroztak a városon 
Győr felé. 

A főhadnagy-hadsegéd Türk (korábban cs. kir. főhadnagy) a császáriaktól 
pisztolylövésből eredő sebet kapott a homlokán. Ideiglenesen beköttette magát és ismét 
kilovagolt a császáriak ellen a Bécsi kapun. Eközben az itteni huszárok sebtében 
összecsomagolták a holmijukat, és ahogy szó volt róla, Győr felé vonultak. 

1848. december 16-án 9 órakor a császáriak letáboroztak a Bécsi kapu előtt és 
megüzenték a városházára, hogy a polgármester úrnak néhány tanácsúrral együtt ki kell 
jönnie. Ők azonnal kint is voltak és a Parndorfnál [Pándorfalu] harcolók fegyverropogásától 
kísérve tárgyaltak báró Horváth óbester úrral, a parancsnokkal. És mindjárt mindenben 
megnyugtatták. Így megtartották a császáriak békés bevonulásukat városunkba déli 12 órakor 
[délelőtt 11-ről jav.]. És elfoglalták a mi széles térségünket a Mária-oszloptól egészen le 
ágyúkkal, rakétákkal, lovasság és gyalogság körülbelül 5000 ember táborozott le. Impozáns 
látvány volt. Aztán a fő ő rhelyen fehér zászlót állítottak fel a felirattal: „Békét hoztunk 
nektek.” A katonaságot aztán elszállásolták. 

December 23-án a császári vadászok innét elvonultak Kőszegre. 
December 24-én a dragonyosok és a horvátok ugyancsak oda. És a hadsereg 

parancsnoka, herceg Windisch Grätz Pozsonyból Győrbe vonult seregével. 
 

197. Sopron megszállása 1848 végén. 2. változat. 
4.CD. 58. f., 211. múz. o. 

December közepéig a nemzetőrök erősen igénybe voltak véve az őrség ellátásával, és ki 
kellett menniük előőrsi szolgálatba is. A polgári huszárok vagy a lovasított nemzetőrök 
Pecsenyédig, Pordányig és még Sércig is lovagoltak, és egy ilyen huszárnak, aki a szolgálatát 
másra ruházta át, napi 5–6 f. C. M.-t kellett fizetnie. A nemzetőrségnek előőrsként ki kellett 
mennie Ágfalváig, a Birnwaldlig, a kőhídig és aki a szolgálatát másra ruházta át, annak 30–
40 krajcárt C. M. kellett fizetnie, igen, gyakran egy egész forintot. 

A Nádor-huszárok, akik november hónapban Csehországból dezertáltak ide, ahol egész 
Ausztrián át verekedték magukat és teljesen lerongyolódva értek ide, voltak előőrsként 
Pecsenyédben és Pordányban, és gyakorta keveredtek csetepatéba azokkal a horvátokkal, 
akik Bécsújhelyből Neudörflre jutottak. Többször hoztak ide elfogott horvátokat, akiket két 
transzportban vittek Győrbe. 

Dec. 16. Pitymallatkor azonban a császáriak köröskörül hét helyen betörtek 
Magyarországra és erős összetűzés keletkezett velük Pándorfalunál. Itt is sor került 
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Kelénpatak és a Birnwaldl között élénk tűzharcra a császári előőrsökkel és a mi Nádor-
huszárjainkkal, ahol több császárit vagdaltak össze. Egypár huszár megsebesült és egy a 
német légióból, mert lövést kapott. Őket városi kocsin behozták a városba. Mivel a császáriak 
erőfölénye velük szemben túl nagy volt, ki kellett térniük és Kapuvárig vonultak vissza.  

Pordányban a kocsmában fogtak el 28 huszárt, de hanyagságuk miatt. Mert 
figyelmeztették ugyan őket, hogy jönnek a császáriak és még éjszaka egy polgári huszárnak ki 
kellett lovagolnia hozzájuk a paranccsal: legyenek résen, de ő k azt hajtogatták: „Csak 
jöjjenek.” Derekasan iszogattak az éjjel, majd ágyba feküdtek. Akkor megrohanták ő ket a 
császáriak. Meg kellett, hogy adják magukat, mert valamennyien ágyban feküdtek, így nem 
tudtak védekezni. Páran még éjjel bejöttek, azok, akik őrségben álltak és jelentették a dolgot 
az ő rnagyuknak. Néhány pedig kereket oldott Meggyesen keresztül a városba. Az ő rnagyot 
Schrötternek hívták és a másik parancsnoklót Uichtrichnek. Reggel félnyolckor behoztak egy 
dragonyost, akinek a bal fülét levágták és 9 óra körül még egyet hoztak be. [4. CD. 59. f.] Tíz 
óra körül, égő kanóccal, egészen lassan közeledtek a császáriak a városhoz. És mivel 
mindenki elfutott, úgy gondolták, hogy akiket láttak, azok katonák voltak. – 11 órakor a 
magisztrátustól küldöttség ment ki, hogy beszéljenek a vezénylő óbesterrel, von Horváthtal. És 
a császáriak maguk előtt fehér zászlót vittek, amelyre magyar betűkkel rá volt írva az egyik 
oldalára: „Éljen a király”, a másik oldalára: „Védelem a hűségeseknek.” És mondták: „Nem 
mint ellenségek jönnek, hanem a köznyugalmat és -biztonságot akarják helyreállítani az 
országban.” Ilyenformán kaput nyitottak előttük a Bécsi kapunál és bevonultak déli 12 órakor 
a városba. Merthogy volt körülbelül 4000 gyalogos, 400 horvát és lovas századok, négy 
rakéta és ágyúk, mindösszesen 5000 ember. 

Az óbester úr ígéretet tett arra, hogy csapatai senkit sem fognak bántani, ámde ha netán 
azt tapasztalnák, hogy valaki ablakból vagy csak úgy rájuk lő, akkor bizony a város 
romhalmazzá válik. – Erreföl bevonultak a Mária-oszlopnál lévő térségre, ahol az egész 
legénység és valamennyi fegyver felállott és maradt a Platzon négy óráig. Utána 
elszállásolták ő ket, a fegyverzetet a kaszárnyába vitték és minden nyugton maradt. Csak 
azoknak a horvátoknak nem volt éppen kellemes, hogy nem fosztogathattak és 
parancsnokaiknak akadt elég dolguk velük, hogy visszatartsák őket attól. 

December 18-án több plakát jelent meg magyar és német nyelven. 
A december 22-i rendelkezés szerint huszonnégy órán belül minden fegyvert le kellett 

adni. Ezek ugyanis csupa magán kézben lévő fegyverek voltak, a nemzetőröknek a náluk 
lévőket már novemberben át kellett adniuk a vezetőiknek, és csak néhányan tartották vissza 
azokat, hogy azokkal elláthassák az őrséget, aztán azokból 700 darabot Komáromba küldtek, 
ahogy mondták azért, hogy megvédjék velük a hazát, amennyiben még mindig szükség volt 
fegyverekre. 

Dec. 23. Délután riadót fújtak és ember és ágyú mind mozgásba lendült, mert állítólag 
jönnek a magyarok. – De ez mind vaklárma volt. Mondják, hogy az óbester úr csak látni 
akarta, hogy emberei gyorsan készenlétbe állnak-e. 

December 25-én reggel nyolckor az egész legénység az ágyúkkal együtt Győr felé 
masírozott el. És a horvátok nagyon elégedetlenek voltak, hogy nem volt szabad nekik 
fosztogatni. Térden állva könyörögtek feljebbvalóiknak, csak fél órát rabolhassanak. 

Ezekkel a csapatokkal ment el báró Horváth óbester, Althann alezredessel. És mint 
városparancsnok itt maradt Schaffgotscher ő rnagy. December 27-én kijött egy felhívás az 
ideiglenes királyi komisszártól, Rohontzy Ignác úrtól. [...] 

 
198. 1849 Sopronban 

4. CD. 64. f. 214. múz. o. 
1849. április 27. A fővezérség Székesfehérvárról ide, Sopronba helyeztetett át, a keleti 

vidékek nagy zavargásai miatt. A magyarok egyre jobban nyomultak fel a mi vidékünkre. Úgy 
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lehet, hogy folyton-folyvást nagyobb a bizonytalanság. Egyházi és világi uraságoknak el 
kellett onnan menekülniük és Ausztriába települni. Még itt Sopronban is a májusi vásárt nem 
lehetett megtartani. Jött föl keletről sok-sok tiszt számos ezredtől, még tábornokok is voltak 
közöttük itt, rendetlen összevisszaságban, még több mint negyven szekér sebesültekkel és 
betegekkel, sok ló kocsival, mindenféle ezredtől és hoztak magukkal rengeteg felszerelést. 
Ezek az Anger-réten [Schlipper Anger] táboroztak le, néhány napig itt maradtak, aztán április 
26-ára Bécs felé elmasíroztak. A császár Ollmützből visszahívta a vezénylő marsallt, 
Windisch-Grätzet. Welden táborszernagyot pedig, aki eddig Bécsben katonai és polgári 
kormányzó volt, Magyarországra küldték mint főparancsnokot, Windisch-Grätz helyére. [A 
214. múz. o. u.] 

Május 6-án ismét jöttek császári vadászok és egy csapat dragonyos 3 ágyúval a keleti 
vidékekről. És a Kuruc-dombon táboroztak le, a Schönherr malomnál. Éppen ezen a napon 
élénk szóbeszéd kerekedett arról, hogy a magyarok már Kapuvár fölött nyomulnak előre. A 
császáriak aggodalmaskodtak, de nem történt semmi. A fővezérség alighogy megérkezett, 
máris ment Laxemburgba, ám összesen csak egyetlenegy napig maradtak ott, aztán magasabb 
parancsra megint visszatelepültek ide Sopronba. A vadászok megerősítésére néhány nap 
múlva 6 ágyúval pár zászlóalj ulánus és gránátos érkezett és mind megint kelet felé távozott. 

Május 19-én a marhahús mégis 24 krajcár o. é., mert sok, nagyon sok császári 
katonaság jön és masíroz el. Az oroszok a mi császárunk megsegítésére jöttek és a 
császáriakkal együtt harcoltak. Június 7-én, Úrnapján, sőt a rá következő vasárnap is 
elmaradt a körmenet a folytonos átvonulások miatt. A császáriak Pozsonyból jöttek és keletre, 
Nicola [Fertőszentmiklós?] felé mentek.  

Június 10-én és a rá következő vasárnap megint visszajött a katonaság. Mentek Sércre, 
ahonnan korábban eljöttek. Az elszállásolások gyötrően nagyszámúak, június 7-től 10-ig sok 
házba ötvenen-hatvanan voltak bekvártélyozva. Még a katolikus papság házai is, a 
kolostorok, a templomok, a konvent tele volt katonákkal. Az evangélikus lelkészeket 
megkímélték, mert átvette tőlük a Konvent, a házaiba, a szállásadás kötelezettségét. Sok ágyú 
és felszerelést szállító kocsi táborozott a Pócsi kapu előtt, a marhavásártéren is. 
Szerencsénkre az osztrákok és az oroszok hozták magukkal a húst és volt saját mészárosuk, 
különben a marhahús fontjáért akár 1 forintot is fizethettünk volna, ha egyáltalán kaptunk 
volna.  

 
199. Rémhírek Nagyszebenből (1849) 

4. CD. 61. f., 212. múz. o. és 214. múz. o. 
1849. márc. 26-án a következőket tették közhírré: A felkelők, akik Bem164 

parancsnoksága alatt Nagyszebenen rajtaütöttek, a városnak iszonyatos károkat okoztak, nem 
mint emberek, hanem mint barbárok viselkedtek, minden magántulajdont kifosztottak, a 
legszörnyűbb bosszút álltak teljesen ártatlan személyeken és odáig mentek, hogy egyes 
kozákokat, akik őket [korábban] foglyul ejtették, felakasztottak. Az oroszok, akik császárunk 
segítségére jöttek ide, állítólag most ez után segítséget kaptak. Megesküdtek rá, hogy Bemet 
és hordáját teljesen megsemmisítik.  

 
200. A megtorlás (1848–1849)165 

4. CD. 57. f., 210. múz. o. 
December 25-től nem várt szigorú számonkérés következett, amely csak hazug 

árulkodással vezethetett idáig. És éppen azok, akik korábban felhívással fordultak a közhöz, a 
volt polgármester, Pfeiffer Péter volt az, aki most köpönyeget fordított és azokat vádolta, akik 
azt gondolták, a kötelességüket teljesítették. Mégis bevitték Wurm Mihályt, és Grubert, 

                                                
164 Lásd a Kislexikont, Bem ... 
165 Lásd a Kislexikont, Megtorlás ... 
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Stettnert és Kolbenheyer M. tiszteletes urat és innen Pozsonyba vitték, ahol több mint három 
hónapot töltöttek fogságban. Akkor tisztelendő Kolbenheyer úr 1849. február 17-én visszajött 
ide kihallgatásra és február 23-án egészen elengedték. 

Ami azonban a pénzhiányt illeti, azt nem lehet leírni. [...] 
1848. december 29. Rohonczy kormánybiztos úr elrendelte a fekete-sárga császári 

zászló kitűzését a tanács- és a megyeházára, úgyszintén a Szent Mihály plébániatemplomra, s 
az evangélikus imaházra is. A fent nevezett komisszár úrtól jött kinyomtatva, minden házhoz a 
parancs a karácsonyi ünnepek alatt, hogy minden magánszemély magas büntetés mellett 
köteles a lő- és vágó fegyvereit bevinni a városházára. Ott jegyzőkönyvbe vették, hogyan 
néztek ki és kihez tartoztak. Senkinek sem kegyelmeztek, hercegek, grófok, bárók, vármegyei 
és városi tanácsosok, még maguk a lelkészek sem voltak kivételek. Mindent le kellett adni. 
Minden hercegnek, grófnak egészen a legszegényebb lakosig bezárólag hadiadót kellett 
fizetnie. A kereskedőknek minden ólmot be kellett szolgáltatniuk, a cégvezetőnek is, magának 
az üvegesnek az ablakhoz való ólmot is.  

 
 

d. Politika 
201. Keletről semmi, sok só Ausztriából 

4. CD. 67. f., 215. múz. o. u. 
1849. augusztus 16. Nem tudtunk magyar kősót sem felhozni keletről a zavargások miatt, 
ehhez képest rengeteg só került Ausztriából és augusztus 2-án be kellett raktározni Rupprecht 
úr Újteleki utcai házába, mert nem volt elég hely a Harmincad-hivatalban. Ott minden tele 
volt, minden hordó, finomított sóval. Ez a só 11 és fél krajcár bécsi értékben. De nem szeretik 
annyira vásárolni, mert – szemben a magyar sóval –, kevésbé „sós”. 

 
202. Rekviem arcképekkel 
4. CD. 68. f., 216. múz. o. 

[1849] Október 4-én itt, a Szent Mihály-templomban ünnepélyes rekviemet, és utána 
nagymisét tartottak. Szintén ehhez állítottak fel egy nagy harci erődítményt [?], az éppúgy 
Itáliában, mint Magyarországon elesett harcosokért. Az ezt követő vasárnap ismét ünnepi 
nagymisét tartottak a fenti templomban. És felállították, szemben a szószékkel, I. Ferenc 
József császár, Radetzky és Jellachich képét és zöld tölgyfakoszorúval pompásan 
feldíszítették. A város vezetősége is jelen volt az ájtatosságon. – [4. CD. 68. f., 216. múz. o.] 
December 9-én, ez vasárnap volt, a Szent Mihály-templomban felolvasták a szószékről a 
Konstitúciót166 és 8-tól 9-ig 101 díszlövést adtak le. Akkor prédikáció és nagymise következett. 
A templom bejárata előtt a kinyomtatott Alkotmány lapjait kiosztották. Ugyanezen a napon 
300 szegényt vendégeltek meg bőségesen a kaszinó nagytermében. Valláskülönbség nélkül 
katolikusokat és evangélikusokat, férfiakat és nőket. A képviselő urak (akiket azelőtt községi 
tagoknak hívtak) szolgáltak föl ez alatt. Az ebéd után mindegyik szegény 10 krajcárt kapott 
kézbe mint ajándékot konvertált értékben. – [4. CD. 68. f., 216. múz. o.] December vége. 
Minden egyes mérő gabona 1 f, sőt 1 f 30 krajcár volt bécsi értékben, jutányos áron. 
Egyébként jó közepes esztendőnk volt, csak szilvából termett olyan kevés, hogy alig lehetett 
látni belőle a piacon. 

 
203. Háborús károk (1849) 
4. CD. 69. f., 2. múz. o. u. 

A háborúnak vége, csak az ország kincsei, minden ezüstjével és ezüstpénzével, templomi 
felszereléssel és hasonlókkal együtt Kossuth kezében vannak, aki három brigádjával török 

                                                
166 Lásd a Kislexikont, Konstitúció ... 
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védelem alá menekült. Tábornokai is, vagyis a két Pertzel-testvér, Gion [=Guyon], Mészáros 
és Bem ott vannak vele. Hogy mi következik ezután, jó-e vagy rossz, csak Isten tudja. A pénz, 
amink van, legtöbbször papírpénz, [...] A rézfillérek és még valami maradék ezüst úgy látszik 
el van dugva. A Kossuth-bankók167 használaton kívül, illetve elégették és így ért véget a 
végzetes 1849-ik esztendő. 

 
204. Ferenc József Sopronban (1857)168 

4. CD. 104–106. f., 234–235. múz. o. 
4.CD. 104. f., 234. múz. o. 
1857. július 20-án ebben a városban már nagyszerű méretekben kezdtek hozzá az 

előkészületekhez a császári királyi Fenség ünnepélyes fogadására és a Helytartóság itteni 
épületében 16 szobát, amelyeket a Felségnek szántak, pompásan berendeztek, különös 
luxussal a fogadótermet. A Ritter-ház egész kicsinosítása többe került, mint 30000 f. C. M. A 
cs. k. helytartóság hivatalait az időközben éppen elkészült normál-iskola épületébe helyezték 
át. 1857. augusztus 8-án hétkor megérkeztek Őfelségéék Lajtaszentmiklósra, mint 
Magyarország határállomására, Őfőméltósága a főherceg-tábornok-kormányzó helyett a 
helytartótanács elnöke, Ambrózy báró és Sopron Vármegye cs. kir. elöljárója, Simon János 
köszöntötték hódolattal. A nevezett Legfelsőbb Pár, Albert és Ernő magasságos császári 
főhercegekkel és a kíséretet képező tábornoki karral, valamint a cs. k. udvari méltóságokkal 
nyolc órakor érkeztek meg a soproni vasútállomásra. Ott gyülekeztek már a Magas Klérus, a 
nemesség és a cs. k. tiszt urak, hogy Sopron vármegye nevében a legalázatosabban köszöntsék 
Őfelségét magyar nyelven. Mire Kurz András úr, Sopron polgármestere szerencséltetett a 
legmélyebb hódolattal elmondani Őfelségének a következő szavakat: Felség! Első az elsők 
között! Sopronnak, a leghűségesebb városnak a képviselői, a polgárság és az egész lakosság 
nevében örvendenek annak a legnagyobb szerencsének, hogy Felségedet, a legkegyesebb 
királyunkat és császárunkat a legbensőbb ragaszkodással, a legforróbb alattvalói hűséggel és 
hódolattal teljes engedelmességgel szívből üdvözölhetik. Annak ellenére, hogy Sopron városa, 
amely csupán Felséged dicsőséges uralkodása alatt kezdett felvirágozni, még sok kivánni 
valót hagy maga után, más tartományok hasonló rangú városaihoz nem mérhető, mégis 
Sopron megingathatatlan hűsége és odaadása, s ragaszkodása a Legfelsőbb Uralkodóházhoz 
egyik mögött sem áll. Méltóztassék Felséged ebből az alkalomból Sopron örömrivalgását mint 
az egész népesség legőszintébb érzését a legkegyelmesebben elfogadni. Mindkét beszédet a 
legkegyesebben fogadta Őfelsége és leereszkedő szavakkal válaszolta meg. 

Amikor erreföl Őfelsége kilépett az állomásépületből, dörgő éljen hangzott fel az 
összegyűlt tízezernyi tömegből, a Horváth-féle dragonyos ezred zenekara belekezdett a népi 
himnuszba, a mozsarak dörögtek, amelyek már a Felségeknek a határra érkezését is jelezték 
és az ünnepi menet az előírás szerint mozgásba lendült az ünnepien kivilágított város felé, a 
város vezetősége által felállított diadalkapu alatt. Sopron megye bandériumának első része 
képezte az előörsöt, a második a befejezést. 

A tömegre az uralkodó kegyes leereszkedése lelkesítő benyomást tett. Így jutott el 
Őfelsége a tömeg folytonos, félbeszakítatlan örömujjongásai közepette, a helytartótanács 
épületéig, a szállásához. Ez a tömeg állt diákokból, céhbeliekből és Sopron megye 
elöljáróiból. Mindenütt készen álltak a hivatalok a Felségek fogadására. Miután 
körbenéztünk, kijelenthetjük, hogy a város kivilágítása általánosságban mindenki számára 
impozáns képként marad a szívében. És azt a biztos bizakodást táplálhatja, hogy az 
áldozatkész ráfordítás, párosulva a választékos ízléssel, amely [Az oldal vége.] egyes 
magánházak díszkivilágításában és városi épületekében is megnyilvánult, olyan szándék a 
Felség tetszésének elnyerésére, amely nem volt tévedés. 
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A vármegyeház, a városháza, a városi színház, a Redout mellett, feltűnő volt a helybeli 
kereskedők által elkészített ünnepi oszlopcsarnok és a nyilvános, fényesen kivilágított Sétatér. 
Egyes magánszemélyek, akik házaik fényes kicsinosításával léptek elő, minden jelenlévő 
köszönetében részesültek. A császári lobogó, a magyar trikolór, a bajor királyi és városi 
színek pompáztak ezernyi zászlón, Őfelsége Ferenc József [az eredetiben Joseph Franz a 
sorrend] legmagasabb látogatásakor. Egy nappal később, augusztus 9-én, a Felségeknek 
méltóztatott reggel nyolc órakor a Dóm-templomban misét hallgatni. Utána templomi parádét 
rendezett a helyi garnizon, aztán fogadást tartottak a helytartótanács épületében. Mindenkit a 
legalázatosabban bemutattak, a cs. kir udvari méltóságokat, a katonaságot, a klérust, a 
hivatalnoki kart, az evangélikus papságot, a társulatokat, és hódoló küldöttségeket és a 
tanácstagokat. Sopron vármegye községeinek bemutatására, akik a helytartótanács épülete 
előtt, a Sétatéren, a szolgabíráik vezetésével álltak föl, a Felséges Úr kegyeskedett lemenni és 
nem csak a községek elöljáróit szerencséltette, hanem külön-külön nagyon sok tanácstagot is, 
kegyesen megszólított, részben magyarul, részben német nyelven. Aztán a Felséges Úr elment 
a helybeli kaszárnyák megtekintésére és a bánfalvi kórház meglátogatására. A magasságos 
estebéd után a Felséges Úr méltóztatott elhatározni, hogy megmutatja magát az ünnepi 
kivilágításban a városi Neuhof-kertben és hogy ott a nagy népünnepélyen részt vegyen és egy 
emelvényről megnézze a tűzijátékot. Ebből az alkalomból a Felséges úr a Neuhof-kertben 
huszárezredesi egyenruhában jelent meg. 

A nagyurat láthatóan szórakoztatták a népi mulatságok. Négy tánchelyet alakítottak ki 
magyarok, németek, horvátok, az egész Neuhof-kert sokezer lámpással volt megvilágítva. 
Ebből az alkalomból balra a kőfalat is lerontották, úgy hogy ezáltal nagyobbnak tűnt föl a 
kert, a külső természeti táj parkká varázsolódva látszott és mindezt Hofer úr rendezte, 
akkoriban tanácstag, ez azonban a rendezés következtében a városnak 30,000 forintjába 
került C. M., mert az egész kertet ehhez a fogadáshoz rendbe kellett hozni. A szántókat is, 
egészen a magaslatig, hasznosították. Ott volt ugyanis a tűzijáték és a szántón le a 
Seidenplantage-ig volt a kilátóhely felállítva és a további terület az útig és a Neuhof épületig 
átalakult Wurstel Praterré, ahol az aljanép szórakozott fára mászással, játékokkal, színházzal, 
Policinellen169 és bor folyatással és egy ökör megsütésével stb. Miután Őfelsége huzamosabb 
ideig időzött ott, elhatározta, hogy pihenni tér vissza, a helytartótanács épületébe. A többi 
közönség egész éjszaka a kertben maradt, lehettek vagy húszezren.   

Augusztus 10-én a lehető legkorábban a Balfi kapu előtt kivonulás és gyakorlat talált 
helyet. Ernő főherceg és Őfelsége előtt a 4. sz. zászlóalj. Közvetlenül ez után méltóztatott a 
Felséges úr az itteni hatóságokat, nyilvános intézményeket, az iskolákat, a betegápoldát, 
kórházat, árvaházakat sorra venni [Az oldal vége.] és befejezte az orsolyiták kolostorának 
meglátogatásával és a tisztilányok konviktusával. Az utóbbiban meglepetésre egy ünnepi 
beszédet hallgathatott végig, amelyet két kis növendék adott elő magyarul és németül. 
Hasonlóképpen látogatta meg a katolikus főgimnáziumot és az evangélikus Líceumot, ahol a 
Felséges úr egy tisztelettel teljesen előterjesztett albumot írt alá és az ott található könyvtárat 
megtekintette. A Felséges úr egy órától kegyesen audiencián fogadott küldöttségeket és egyes 
magánszemélyeket. A soproni polgárság hódoló fáklyásmenetének időpontját tűzték ki estére. 
Az öröm napját 800 fáklya zárta le.  

Augusztus 11-én kora reggel következett Ő cs. k. fenségének elutazása Kőszegen, 
Szombathelyen és Körmenden keresztül. A város határáig elkísérte Öfelségét Kurz András 
polgármester, a tanáccsal és a képviselő-testülettel. A megyehatárig pedig Simon János 
megyei elöljáró és egy lovas bandérium adta meg a tiszteletteljes kíséretet. 

A városi kísérő küldöttség legalázatosabb búcsújakor a Felség a legkegyesebben 
méltóztatott a következő szerencséltető szavakkal jóságosan megnyilatkozni: „Mondják meg a 
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soproniaknak, hogy engem nagyon megörvendeztetett oly rövid ittlétem alatt ez a lojális 
fogadtatás, amivel találkoztam.” Örökké élnek tovább ezek a szavak a soproniak szívében. 

 
205. A szellemes Müncheni Punchból (1861)170 

5. CD. 92. f., 287. múz. o.– 
A szellemes Münchner Punch-ból (Müncheni Punchból): 
A napóleoni özönvíz nemzé a Szent Szövetséget 
A Szent Szövetség nemzé az általános európai reakciót 
Az általános európai reakció nemzé a metternichi rendszert 
A metternichi rendszer nemzé a hivatali körforgást 
A hivatali körforgás nemzé a rendőruralmat 
A rendőruralom nemzé Karl Bääder határozatait 
Karl Bääder határozatai nemzék a rosszkedvet és a politikai éretlenséget 
A rosszkedv és a politikai éretlenség nemzé a forradalmat 
A forradalom nemzé a Fejedelmi udvart 
A Fejedelmi udvar nemzé a Közbiztonsági Bizottmányt 
A Közbiztonsági Bizottmány nemzé a kormányzat gyengeségét 
A kormányzat gyengesége nemzé az Alkotmányozó Országgyűlést 
Az Alkotmányozó Országgyűlés nemzé a nagy zűrzavart 
A nagy zűrzavar nemzé a császár elmenekülését 
A császár elmenekülése nemzé a nép felfegyverkezését 
A nép felfegyverkezése nemzé Windisch-Grätz megérkezését 
Windisch-Grätz megérkezése nemzé az Ostromállapotot 
Az Ostromállapot nemzé az Országgyűlés áthelyezését Kremsierbe 
Az Országyűlés áthelyezése nemzé a Dinasztia számára a veszedelmet 
A veszedelem a Dinasztia számára nemzé Ferdinánd császár lemondását 
Ferdinánd császár lemondása nemzé az államforma helyreállítását 
Az államforma helyreállítása nemzé az 1849. március 4-i Alkotmányt 
Az 1849. március 4-i Alkotmány nemzé a szabadelvű intézményeket 
A szabadelvű intézmények nemzék az ellenszenvet 
Az ellenszenv nemzé a reakciót 
A reakció nemzé ennek az alkotmánynak a felfüggesztését 
Az alkotmány felfüggesztése nemzé az abszolutizmust 
Az abszolutizmus nemzé a néprétegek elnyomását 
A néprétegek elnyomása nemzé a korrupciót a legmagasabb helyeken 
A korrupció a legmagasabb helyeken nemzé 1859 vereségeit 
1859 vereségei nemzék a hihetetlen pénzszűkét 
A hihetetlen pénzszűke nemzé az igényt arra, hogy megértessék magukat a néppel 
[Az oldal vége.] – [5. CD. 93. f., 287. múz. o. u. (folyt.)]  
Ez az igény nemzé az Októberi Diplomát 
Az Októberi Diploma nemzé a további követelményeket 
A további követelmények nemzék Schmerling kormányát 
Schmerling kormánya nemzé a Februári Pátenst 
A Februári Pátens nemzé az új osztrák alkotmányt 
Az új osztrák alkotmány nemzé a magyarok követelődző ellenállását 
A magyarok ellenállása nemzé a németek felháborodását 
A németek felháborodása azonban mostanáig nem nemzett semmit sem.  
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Ez az osztrák állapotok nemzedéki lajstroma, ahogy azok kialakultak és elterjedtek a 
napóleoni özönvíz napjaitól kezdve. De megvolt maga a birodalom, a sokféle beszédével és 
nyelvével. És ő k mondták: hagyjatok minket épületet emelni, és téglát égetni és habarcsot 
készíteni. És hagyjatok minket egy Országgyűlést építeni, amelynek csúcsa a legmagasabb az 
országban, s amelynek alépítménye széles és elég nagy legyen ahhoz, hogy valamennyiünket 
befogadhasson, s amelynek, mint nekünk, egy a neve és ne hulljon szét minden égtáj felé. És 
hagyjátok, hogy az ajtóhoz olyan portást állítsunk, aki minden nyelven beszél és mindenkit, 
aki oda be-, vagy onnan kijön, a saját nyelvén üdvözöljön: Jó reggelt, Fischer Úr! – Íratott az 
1861. esztendőben.171 [A kis oldal vége.] 

  
 

e. Még mindig háborúkról 
206. Radetzky a győztes (1849)172 

4. CD. 54. f., 214. múz. o. 
1849. március 26. Éppen most, este hatkor érkezett be néhány részlet Radetzkynek a 

nagy hadvezérnek a piemontiak fölötti ismételt győzelméről. Az osztrákok küzdöttek mint 
oroszlánok, megtámadták és megverték az ellenséget, mire azok ráeszméltek, hogy 
védekezzenek. Írásba lehet adni, hogy a szárd király serege mindenütt kedvét szegte. Radetzky 
neve elég, hogy megtörje az ellen bátorságát. 

 
207. Rekviem Radetzkyért173 
4. CD. 107. f., 235. múz. o. u. 

1858. január 14-én a helybeli Dóm-templomban Radetzkyért, a január 5-én elhunyt agg 
hős marsallért ünnepélyes gyászmisét tartottak, ahol az alkalomhoz illő jelképes díszes 
katonai ravatalt állítottak fel. És a cs. kir. örökös toszkán nagyhercegi 8. dragonyos ezred 
zenekarának rézfúvósai felemelő templomi zenét szolgáltattak. – A nagyméltóságú cs. kir. 
tábornoki kar tagjai éppúgy megjelentek, mint számos más itt tartózkodó tiszt és polgári 
hivatalnok. A templom annyira megtelt valamennyi felekezetből jött áhitatos részvevőkkel, 
hogy nem mindenkinek sikerült bejutnia. Az egyházi parádéra kivonult a 11. vadászzászlóalj 
és a cs. kir csendőrség. Az ide vezényelt 8. dragonyos ezred legénysége részt vett az 
istentiszteleten a templomban. A végső nyughely, amit Radetzky marsall kiválasztott magának, 
a Klein Wetzdorf-i birtok parkjában található, Alsó-Ausztriában, Stockerau mellett.  

A parkot egy dombra telepítették. Ennek közepén nagy piramis, mint a hős kriptájának 
dísze magasodik, ahol, ahogy az már ismeretes, a gróf máris nyugszik. Szemben a kriptával 
találhatók egy nagyszerű oszlopcsarnok a győzelem istennőjének szobrával ékesítve és a hős 
mellképei az 1848-as és 1849-es hadjáratokból. Radeczky él a világtörténelemben, s a mi 
tollunk gyönge ahhoz, hogy valamit hozzá tudna adni oda, ahol egy nagy férfiú legmagasabb, 
örökké tündöklő hírneve egyesül [t. i. a világtörténelemmel]. Ezek a sorok csak ennek a 
napnak az ünnepi hangulatát kell, hogy megörökítsék, azt, ami illendő egy ilyen férfiú 
gyászszertartásán. Aki tevékeny életpályáján, a katonai hivatás gyakorlása közben, réges-
régen városunkban, Sopronban is tartózkodott, melynek 1849 óta díszpolgára, s amelynek 
lakóiban a legkellemesebb emlékeket hagyta hátra. És még megjegyzendő, hogy 1861 
júliusában, a bécsi cs. kir. Arzenálban Radeczky marsall ereklyéi hiánytalanul össze vannak 
gyűjtve. Ezek egy fém asztalon pihennek, amely külön erre a célra lett öntve a zsákmányolt 
piemonti ágyúkból. Ezek az ereklyék állnak a marsall gála-egyenruhájából, valamennyi 
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rendjellel és kereszttel. Azután ott van még a kartácsgolyó, amely a hős életét veszélyeztette, s 
a marsallbot. 

 
208. Garibaldi elfoglalja Sestocalendét stb. (1859)174 

5. CD. 1–3. f., 243. múz. o. u.– 244. múz. o. u. 
1859. május 12-én a franciák királya partraszáll Genovában. [...] 
Május 16. Egy francia egység megjelent délután Velence előtt. [...] 
Május 18. [...] 12,000 osztrák a Po jobb partján nyomul előre. [,,,] 
Május 19. A piemontiak elfoglalják Vercellit. [....] 
Május 23. Napóleon herceg partraszáll Livornoban. Garibaldi átkel a Tessinen és 

 elfoglalja Sestocalendet, összetűzések a Sessiánál osztrákok és piemontiak között. 
Május 24. Garibaldi Vareseben. [...] 
Május 29. Az osztrák császár a Délivasúton Itáliába utazik. [...] 
Június 1. Garibaldi megtámadja Larenot, eredmény nélkül.  
[Június 1.] Urban tábornok beveszi Vareset. [...] 
Június 3. [...] A császár fegyverbe szólítja a vorarlbergieket és a tiroliakat. Garibaldi 

 megint Comóban. Az osztrákok a jobb partot is kiürítették. 
Június 4. Az osztrákok a Tessin bal partján gyülekeznek. A főhadiszállás Abbiate 

 Grasso. A franciák és a szárdok átkelnek a Tessinen, több ponton is. 
Június 4. és 5. Csata Magentánál. A franciák győznek. [...] 
Június 8. Napóleon császár és Victor Emánuel király bevonulnak Milánóba. [...] 
(A 3. oldalról:) 
Július 3. [...] Hatalmas Te Deum Párizsban és egész Franciaországban a Solferinói 

győzelemre. [...] 
 

209. A legrövidebb háború (1859. 4. 29–7. 10.) 
4. CD. j. 4. f., 245. múz. o.  

Most, hálistennek, számunkra, hű alattvalók számára véget ért a háború. És elkezdődött 
1859. április 29-én és befejeződött 1859. július 10-én. Ilyen rövid és nagy hadvezetés még 
sohasem volt. Hogy ilyen rövid idő alatt ennyi ember menjen veszendőbe, azt aztán 
elképzelhetjük. Egy francia tüzértiszt, aki jelen volt a Solferinói csatában, megerősíti, hogy az 
óráját kezében tartva mérte: a franciák és az osztrákok 12 és 2 óra között átlag 60 ágyúlövést 
adtak le percenként. – Onnan ide, Sopronba is sok sebesült katona érkezett és Bécsbe vitték 
őket tovább. Az 1859. június 9. óta a soproni közigazgatás területéről a küldeményeket, tépést 
(Charpie), lenvásznat és egyéb kötszereket a hadsereg tábori kórházai számára leszállítottak 
[Majdnem egész Dunántúlról beküldött kötszerek mennyisége.] Ágfalva község 12 sebesült 
számára rendezett be kórházat, Ruszt szab. kir. város 35-nek, Nagymarton 12-nek. Az ápolási 
költségeket Sopron megye közössége állja. [...] 

 
210. Tábori kórházak (1859)175 

4. CD. j. 4. f., 245. múz. o. 
[Folyt.] Városunk, Sopron is berendezett egy kórházat lábadozók számára – egy városi 
épületben egy 110 ágyas termet –, amelyet a képviselőtestület részben a város kasszájából, 
részben gyűjtésből és hozzájárulásokból rendezett be. Szeptember 2-ig 236 embert vettek föl 
és élelemmel, orvosi kezeléssel, borral, dohányadaggal és részben fehérneművel láttak el. A 
feljegyzések szerint azok a hazafias adományok, amelyek az ellátásra, a sebesült katonákra, a 
Sopronban berendezett kórház javára befolytak, készpénzben 1479 forint 80 2/4 krajcár, 
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értékpapírokban 560 forint C. M. És így egész Magyarországon és valamennyi örökös 
tartományban gyűjtöttek a sokat  strapált katonaság sebesültjeinek [fájdalmaik] enyhítéséért. 

Szept. 28. Azoknak a sebesült és beteg katonáknak a létszáma, akiket mostanáig Bécsbe 
szállítottak, fölmegy 10,500 emberre, ebből 3000 volt a sebesült. a többi beteg. A 
szabadcsapatok száma 1859-ben egészben véve 33,000 volt. Ennek a fele visszatért a 
hazájába, a többit az ezredekbe sorolták be. Ez a rövid háború sok-sok millióba került. [Az 
oldal vége.] 

 
 
 

I. VÁROSI HÉTKÖZNAPOK   
a. A katolikusok építkezései 
211. Kápolna az Előkapunál176 

3. CD. 18. f., 129. múz. o. [Az oldal utolsó sora, a ceruzás keret alatt.] 
1764. Ebben az évben építették föl a Nepomuki Szent Jánosnak szentelt kápolnát az 

Előkapuban. 
 

212. A domonkos templom tornyai (1773)177 
3. CD. 18. f., 129. múz. o. u. 

1773. A domonkosok templomának két tornya is ebben az évben épült fel. 
 

213. Az orsolyiták és építkezéseik178 
6. CD. 94. f., 349. múz. o. 

1858. A nemrég elmúlt évben is több minden történt Sopron városának 
szépítésére. Két bizonyítékot különösen ki kell emelni. 1858-ban ugyanis az 1747-ben 
alapított orsolyita apácák konventjének iskolaépítése 13,000 forintos tőkével 
elkezdődött. Hogy mégis a drága építkezés vagy befejezése lehetővé váljon, az 
Őfelségéhez küldött folyamodvány révén a Vallásalapból 21,000 forintot azzal a 
feltétellel adtak meg, hogy ezt a 4% kamattal terhelt tőkét 1861-től kezdve évi 1000 
forintos részletekben kell visszafizetni. Az iskolaépület 60,000 forintba került és a 
lemélyített földmunkák következtében a közelben álló régi templom nagyon sokat 
károsodott, így aztán azt is újra kellett építeni. Gyűjtéseket rendeztek, amivel egymaga 
Széchényi Em.-né grófnő közel 16,000 forintot gyűjtött össze. Mégis az egész építkezés 
igénybe vett 100,000 forintot. Akkor Flandorffer Ignác úr tárgysorsjátékot rendezett, 
amely majdnem 18,000 forintot hozott. Most már nem kételkedünk a szép munka 
befejezésében, melyet kecses gót stílusban tervezett meg az ifjabb Handler úr és az 
idősebb Handler a mesterien kidíszített tornyot kivitelezte. És ez kimagasló ékessége a 
városnak. Most jobbra az apácák iskolát építettek, balra van a zárda, és mindkét front 
közepén áll a templom. A téglát, ami az építkezéshez szükséges volt, ingyen adta hozzá a 
város. 

 
214. Az apácák kisdedóvó-intézete179 

6. CD. 94. f., 349. múz. o. 
A nagytiszteletű győri püspök ő excellenciája, Simor János, az Új utcában található 

házának nagyobb részét átadta a tiszteletre méltó Isteni Megváltó Leányainak. Ezeknek az 

                                                
176 Lásd a Kislexikont, Kápolna a Lőverekben ... 
177 Lásd a Kislexikont, Tóth J. ... és Domonkosok ... 
178 Lásd a Kislexikont, Orsolyiták... és Orsolyita-templom ... 
179 Lásd a Kislexikont, Isteni Megváltó Leányai ... 
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anyaházuk az elzászi Niederbronnban van. Hat éve behívták őket Bécsbe és azóta működnek 
ott, áldásosan és a legáltalánosabb tisztelet és elismerés közepette. Itteni feladatuk: 

Először. Betegeket, akik erre rászorulnak, ápolni a saját, mármint a beteg lakásában, 
rangra és vallásra való tekintet nélkül. A nővérek szolgálataikért nem kérnek díjazást, de 
átvesznek szeretetadományokat, mind a saját ellátásukra, mind az irgalmasság 
cselekedeteinek gyakorlására. 

Másodszor. A nővéreknek van egy kisdedóvó-intézetük., mindkét nembeli, 2-től 6 éves 
gyermekek számára. Továbbá egy munkaiskolájuk, ahol ők a fiatal lányoknak 
kézimunkaórákat adnak. Mindkét intézetben fizetnek a gyermekek. Szegény szülők semmit (a 
szegénységet a plébánia hivatalosan igazolja), a többiek alig értékelhető összeget. A nővérek 
a házukban fenntartanak egy konviktust, amelybe nem csak árvákat vesznek föl, hanem azokat 
a gyermekeket is, akiknek szülei rászorulnak arra, hogy gyermekeiket házon kívül egy 
keresztényi, vallásos és egyszerű polgári nevelésre adják át. Kevés fizetség ellenében ruhát 
kapnak a gyermekek, gondozást és nevelést. 

 
215. Az orsolyiták temploma (1864)180 

7. CD. 18. f., 371. múz. o. u. 
1864. Vasárnap, augusztus 28-án, az 1862-ben kezdett és most a befejezéséhez közelítő 

helybeli Orsolyita-templomot Simor János megyéspüspök szentelte fel. Szabadjon 
emlékeztetni a jótevőre, Széchényi Emma grófnőre, aki buzgó gyűjtőmunkával több, mint 
20,000 forintot hozott össze. Simor püspök úr saját költségén a három oltárt a szószékkel 
együtt (ami 6000 forintnál többe került) teremtette el ő. – Flandorffer Ignác úr a nagy 
vállalkozás hasznára életre hívott egy sorsjátékot, amellyel 16,000 forintot ért el. Ez a 
templom egyike Magyarország legszebbjeinek és élen álló dísze városunknak. Ma, augusztus 
28-án, a legünnepélyesebben szentelték föl és a nyilvános istentiszteletek számára átadták a 
híveknek. A templom kapuja előtt, a zárda és az iskola legfelső ablakaiból lobogtak Ausztria, 
Magyarország, Bajorország és a Habsburgok zászlai. A virágokkal gazdagon díszített 
kapuzatot felékesítették egy kis oltárasztallal. Az itteni papság ünnepi ornátusban várakozott 
a főpapra, élén Tauber és Rách apát urakkal, úgyszintén a városvezetőség képviselői, hogy – 
mindjárt a rövid fogadás után – az új templomot Santa Maria Immaculata névre szentelje fel. 
8-kor érkezett meg, egyházi díszben, infulával és bottal. A szentséges szertartás megkezdődött. 
Miután az új harangok összhangzó szavával kísérten az épület külsejének felszentelése véget 
ért, a megyéspüspök folytatta a templom belsejében. Mire itt is – a római katolikus gyakorlat 
szerint zárt ajtók mögött – lefolyt a szertartás, ennek végeztével a várakozó áhítatos nép előtt 
kinyitották a kapukat, aminek következtében egy szempillantás alatt telis-tele lett minden 
helyiség. A püspök itt, a főoltár előtt felemelő beszédet tartott német nyelven. – Egyesült 
erővel stb. Ezután csendes mise következett, csak kórus énekével kísérten, és valóban vallásos 
és jámbor módon hagyta el a hívők serege a templomot. És így fejeződött be az ünnep. [...] 

 
 

b. Vegyes 
216. Az évszázad bűnténye181 

3. CD. 59. f., 151. múz. o. 
1807. december 17-én, este fél kilenckor kegyetlenül meggyilkoltak három 

asszonyságot. A Várkerületen, Eigner kőfaragó valamikori házában, amely később Russ 
János posztósé volt, az első emeleti szobákban. Montlova grófnő, a társalkodónője és egy vén 
cseléd volt a három. A grófnő igen kövér asszony volt. Az öreg szolgálónő, amint meghallotta 
a kiáltozást, nyitotta az ajtót és segítségért akart sietni, de abban a pillanatban őt is leszúrták. 

                                                
180 Lásd a Kislexikont, Orsolyita-templom. 
181 Lásd a Kislexikont, Az évszázad ... 
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Azonnal szorult a hurok a feltételezett tettes, egy aranyműves segéd körül, aki néhány nappal 
előbb a grófnő ékszereit és ezüstneműit becsülte föl és minden tanú és a teljes bizonyíték 
ellene szólt, ő azonban kitartóan tagadott. És semmit sem ismert be. Ennélfogva hat év múlva, 
mialatt nehéz vasra verve utcát kellett söpörnie, elengedték a büntetését és innét a határon 
túlra száműzték. 

217. Tűz és cseréptető182 
4. CD. 2. f., 182. múz. o. 

1827. február 28-án és március 6-án megint két tűz ütött ki, ezeket azonban 
szerencsésen eloltották. Az utóbbi az egész városra nézve ismét hatalmas sorscsapás lehetett 
volna, ha nem sikerült volna még csírájában elfojtani. Mert naphosszat óriási szélvihar 
tombolt, amilyen jószerével még sohasem. Járókelő az utcán alig volt biztonságban a tetőkről 
lehulló cserepektől, hogy nem ütik-e agyon. 

Június 15-én itt, a Festetics-majorban, a patak felőli részen tört ki megint a tűz. A 
szerencsétlen véletlen úgy akarta, hogy miután a gróf több tűzifecskendőt szerzett be, az első 
épület egy részét megemeltette. Alul fecskendőszín épült, felül azonban két kocsisnak 
elkülönített szállás. Éppen egy tűzhely került a szomszédos alacsonyabb épület tűzfala mellé. 
Oda igen sok szénát tároltak, a korábbi állványok fészkei pedig [a tűzfalon] nyitva maradtak. 
A tűzhely erős tüze az egyik oldalon a fészek kétdiónyi nagyságú kövét kimozdította, s miután 
az asszonyság már ötödször tett rá a tűzre, azon nyomban beviharzottak a lángnyelvek a 
szénára, amely pillanatok alatt lángtengerré vált. Mivel azonban az egész major cseréppel 
van fedve, csak ezt a szénapadlást égette le belülről, s nem tudott másba belekapni a tűz. 

 
218. Sokadik felszólítás183 

4. CD. bal 2. f., 182. múz. o. 
Éppen abban a hónapban köröztetett Magistrátusunk egy iratot, amelyben minden 

háztulajdonos felszólíttatott, hogy házát, amennyiben lehetséges, cseréppel fedje be, mert 
eléggé belátható a számos tűzi veszedelem közepette, hogy a cseréptető jótétemény. 
Különösen érvényes ez a felszólítás a Belvárosra, mivel az, a keskeny utcáival, nem képes 
egyetlenegy cseréptetőt sem felmutatni. És ha ott netán egy sorscsapás sújtana le, védtelenül 
elveszne. A Külváros a nagy 1808-as tűzvész után eléggé el van látva cseréptetőkkel és ez 
által nem tud olyan könnyen veszélyessé válni, mint Anno 1808-ban. 

 
219. „Az ének és az élet harmóniája”184 

5. CD. 5. f., 245. múz. o. u. 
1859. november 13-án, a Bécsi kapu előtt, Issepp helyiségeiben történt, hogy az egyik 

helybeli dalos egyesület, a Dalfüzér három részre tagolt ünnepélyt rendezett. 1. Az egylet 
zászlóavatása, 2. Schiller-emlékünnep, 3. Az egylet énekműsora fehér asztal mellett. 

Az ének és az élet harmóniája a jelmondata a helybeli dalos egyletnek, a Dalfüzérnek, 
melynek jegyében ők már gyakran és régóta, mielőtt még kijárt volna nekik a lobogó zászló 
alatti masírozás, a kis ünnepi rendezéseiken széles körben derűs kedélyt és ő szinte örömöt 
terjesztettek. Ezen a Schiller-emlékünnepen is összeszedtek 54 forint 35 karjcárt osztrák 
értékben és ezt az adományt elküldték Bécsbe. Ez a Schiller-alapítvány fiókintézménye és ezt 
az adományt Bécsből, a határozatuk szerint, tovább küdték Németföldre. Továbbá azt a 
helyiséget, amelyben ezt a kellemes Schiller-ünnepet megtartották, ettől kezdve Schiller-
csarnoknak nevezték el. 

 
 
                                                
182 Lásd a Kislexikont, Cseréptető ... 
183 Lásd a Kislexikont, Cseréptető ... 
184 Lásd a Kislexikont, Isepp... „Dalfüzér”... 
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220. Legyen a Promenád Széchenyi tér (1861)185 
5. CD. 64. f., 273. múz. o. 

1861 február 13-án városunk képviselő testülete, tekintettel a holnapra kitűzött 
újjáalakulásra, a protokoll szerint lemondott. Ez a testület a választás befejezéséig 
hivatalában marad és akkor az új városvezetőség átveszi a helyét. Ezt az ünnepélyes aktust, 
mint ahogy a városvezetőség működését is, megpecsételték egy hazafias fogadalommal a soha 
el nem felejthető Széchenyi István gróf emlékére. A régi képviselő-testület ugyanis Kurz 
András polgármester úr javaslatára egyhangúlag a következőt határozta: 

Először. A jelenlegi Promenad tér, ahol a Halhatatlan családi háza áll, hívassék ezentúl 
Széchenyi térnek. [...] 

 
 

c. Városi hétköznapok 
221. Jégverem – Jégutca186 
4. CD. 28. f., 195. múz. o. 

1837. A jégveremre, ahonnan a Jégutca elnevezés származik, ebben az évben 
mészárszéket építettek. És mellette tárolót tűzifecskendőnek és tartozékainak. Lett belőle egy 
szabadon álló, kerek üzlet és egy hegyes tetős jégverem, amely egy korábban már leírt tűzben 
leégett és azóta tető nélkül maradt állva. Ebből az utca neve és a név keletkezése. 

 
222. Egy szélmalom (1847)187 

4. CD. 44. f., 204. múz. o. 
A Kurucdombon egy szélmalom építésébe kezdtek ebben az évben. 

 
223. A Kaszinó kaszárnya lesz188 

4. CD. 81. f., 222. múz. o. u. 
1853. Mivel itt annyi a bekvártélyozás a katonaság részéről és ezeket házainkban kell 

eltartani, ezért elhatározta érdemes Tanácsunk, hogy mindjárt a farsang után az egész 
Kaszinót kaszárnyának rendezi be. Esterházy herceg, az érdemes tanács megkeresésére 
hajlandónak mutatkozott arra, hogy a Szélmalom utcában lévő szénaraktáráról ideiglenesen 
lemond a katonaság javára addig, amíg más intézkedés nem történik. Mégis mindig van 
bekvártélyozás házról házra, váltogatva 15 vagy 16 napokra. [Ide kívánkozik: 7. CD. 71. f., 
398. múz. o. felső része.] 1866. november 26-án a déli órákban utólagos kitüntetésre került 
sor. Olyan legénység részére, akik itt állomásoztak a belga király gyalogezredében. Ezek 
részben fogságból jöttek, részben sebeikből gyógyultak fel és a kórházakból vonultak be. 
Ennek a bátor ezrednek az itt található zászlóalja vonult ki most zenével és zászló alatt. A 
kitüntetések kiosztása után felhangzott a Hoch-kiáltás és az ezred zenekara eljátszott egy 
részletet a népi himnuszból. – Mire a zászlóalj a Kaszinó térre vonult s a befejezés után a 
zászlóalj az ezredese előtt tisztelgett. [...]   

 
224. A Neuhof felújítása189 
4. CD. 100. f., 232. múz. o. 

1856. március 7. Az Újkertet [Neuhof] új létesítményekkel, több cserjéssel, 
virágágyásokkal megszépítették. Ezekhez az újonnan épített üvegház szolgáltat primőröket. 

 

                                                
185 Lásd a Kislexikont, Széchenyi tér ... 
186 Lásd a Kislexikont, Jégverem ... 
187 Lásd a Kislexikont, Kurucdombi ... 
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225. A képviselő-testület kiegészítése 
4. CD. 101. f., 232. múz. o. u. 

1857. Január hónapban a Helytartótanács soproni részlege a képviselő testület 
létszámát, amely 1848 óta csak hiányos volt, 30 tagban állapította meg. Miután a képviselő-
testület, amely 1851 óta 24 tagból állt, halálesetek és lemondások miatt 18 egyedre olvadt le, 
a helytartó tanács részlege, hogy a meghatározott harmincas létszám teljes legyen, az 1848 
óta meglevő 18-hoz Sopron szabad királyi városhoz 12 tagot kinevezett. Pótlólag azonban a 
cs. kir. Helytartótanács a képviselő-testület létszámát 32-re emelte, ezért még két 
háztulajdonost és polgárt neveztek ki hozzá. [...] 

 
 
 

J. HIVATALNOKOK ÉS HIVATALNOKOK   
a. Valami más 

226. Sopron körzeti székhely (1850)190 
4. CD. 78. f., 221. múz. o. 

Ebben az évben nagyon sok épület épült fel, mégis kevés volt a lakás, mivel Sopron 
körzeti fővárossá lépett elő. Kilenc megyéből jött az újonnan alakult hatóságokhoz mintegy 
700 hivatalnok. Ugyanis a következő hivatalok voltak itt  

cs. kir. Helytartótanács  cs. kir. Vidéki pénztárfiók 
cs. kir. Építésvezetőségi ügyosztály  cs. kir. Körzeti gyűjtőpénztár 
cs. kir. megyei hivatalok  cs. kir. Bélyegző-hitelesítő hivatal 
Szolgabírói hivatal  cs. kir. Postaigazgatóság 
  cs. kir. Postahivatal 
cs. kir. Rendőrigazgatóság  cs. kir. Körzeti Adó Bizottság 
cs. kir. Kerületi Felsőbb bíróság  cs. kir. Reklamáció–nyomozó- 
Főügyészség       felügyelőség 
cs. kir. Tartományi bíróság  cs. kir. Adófőkönyv-igazgatóság 
cs. kir. Államügyészség  s a Kereskedelmi Kamara 
cs. kir. Körzeti bíróság 
cs. kir. Pénzügyi kerületi igazgatóság Mindezen hivatalok berendezkedtek  
cs. kir. Katonai Kerületi parancsnokság és  itt és találhatók mind 1848 után 
 Hadparancsnokság a tábornokokkal együtt 
cs. kir. Sorozó Bizottság 
 

227. Merénylet a császár ellen (1853)191 
4. CD. 81. f., 222. múz. o. u. 

1853. február 18-án, amikor Ő császári és királyi Fensége Ferenc József sétálni indult 
a bástyán, szárnysegédjétől, az ezredes Odonnel gróftól kísérten, majdnem gyilkosság 
áldozatává vált. Libényi János, egy szabósegéd kétélű késsel hátulról a nyakán akarta 
megszúrni. De szerencsére a nyakkendő a csattal a szúrást feltartotta, mialatt a kés a csaton 
lecsúszott. Aztán máris a gyilkos felé közeledtek a járókelők, különösen egy hirtelen odaugró 
bátor bécsi polgár, név szerint Etenreich, aki lefogta – erre mindjárt megjelent a rendőrjárőr 
is, aki a gyilkost ártalmatlanná tette és elvezette. Őfelsége kezével hátul a vérző sebre tartotta 
a fehér kendőjét, s határozott léptekkel ment Albrecht főherceg palotája felé, ahol eltűnt a 
szemek elől. A gyilkost kivégezték kötél által a kivégzőhelyen a Spinnen am Kreuznál 1853. 
február 26-án. 
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Őfelsége Ferenc József szerencsés megmenekülése és felgyógyulása alkalmával 
Bécsben és egész Ausztriában és egész Magyarországon és minden örökös tartományban 
március 12-én Te Deumot és Hálaadó imákat tartottak. Itt március 12-én a Dóm-templomban 
és a domonkosoknál. Ágyúkat sütöttek el, minden templomban harangoztak és este nagy 
kivilágítás volt. Március 13-án a Szent Mihály-plébánitemplomban és a bencés templomban 
ünnepi nagymisét mondtak és a végén Te Deum-ot is. Az evangélikus templomban is 
szentbeszédeket és hálaimákat mondtak, hogy Isten a császárunkkal és a drága békével még 
sokáig ajándékozzon meg minket. Amen. 

 
228. Az ostromállapot megszűnt (1854)192 

4. CD. 96. f., 230. múz. o. 
1854. május elsején az egész országban megszüntették az ostromállapotot, anélkül, hogy 

ez valami nagy örömöt váltott volna ki. Mert már hozzászoktunk öt év óta. Maradtak is még a 
törvények a felségsértésről, a katonák és a rendőrség megsértéséről, a hazaárulásról. 

 
229. Amnesztia (1862)193 

5. CD. 97. f., 289. múz. o. u.  
1862. Őfelsége kegyesen megengedte, hogy a cs. kir. magyar kancellária javaslatára 

októberben minden olyan magyar menekült, aki még Itáliában tartózkodik, és szeretne 
visszatérni hazájába, ezt büntetlenül megtehesse és hogy azok, akiknek segítségre lenne 
szükségük, el legyenek látva útiköltséggel az állami kincstárból. És ez az amnesztia november 
19-én Magyarországon általános, örömteli meglepetést okozott. – Ez a megadott császári 
amnesztia magába foglal közel 200 esetet, közöttük 150 személy 2 hazaárulási perét, akik 
vagy büntetésüket töltik, vagy előzetes letartóztatásban vannak. Ezek az amnesztia 
következtében visszanyerik szabadságukat. 

 
230. Gyújtogatások (1862)194 
5. CD. 97. f., 289. múz. o. u. 

1862. A gyújtogatások szaporodnak. Mert a sok tűzvész közül, amely Magyarországon 
megtörténik, az biztos, hogy 100 eset közül 90 gyújtogatás következtében keletkezik. Sopron 
vármegye egyik ülésén is kihirdették a statáriumot. Mindig szomorú a mi századunkban, ha az 
annyira elharapódzó útonállások, rablógyilkosságok vonatkozásában ilyen rendszabályokat 
kell hozni, mint ahogy Magyarországon a keleti megyékben mindenütt kihirdették a 
rögtönbíráskodást. 

 
 

b. A Bach-korszak vége 
231. Magyar akták a bécsi Zeughausban195 

5. CD. 54. f., 269. múz. o. 
1860. November hónapban nagy aktaszállítmányokat figyeltek meg Bécsben. Ugyanis az 

összes aktát, amely a magyar udvari kancellária ügykörébe tartozik, az államminisztériumból 
oda adták át. A valamikori Zeughausban a Renngasseban lévő magyar iktatót is átveszi az 
udvari kancellária. [5. CD. 69. f., 275. múz. o. u.] 1861. Március hónapban Bécsben a 
Legfőbb Bíróságon az összes még el nem intézett aktát, amelyet Magyarországgal 
kapcsolatosan tettek folyamatba, összecsomagolták, hogy Pestre, a Hétszemélyes Táblához 
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194 Lásd a Kislexikont, Gyújtogatások ... 
195 Lásd a Kislexikont, Aktaszállítmányok ... 
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küldjék. Valószínűleg 30–40 ládát fognak postázni. Apponyi gróf kérte a küldemény 
megsürgetését. 

 
232. Őfelsége apostoli király196 

5. CD. 55. f., 269. múz. o. u. 
A magyar tisztviselők és hatóságok azt az utasítást kapták, hogy a legfelsőbb 

rendeletekkel kapcsolatos szolgálati levelezésükben a bevezető szavak helyett „Őfelsége a mi 
apostoli királyunk” szavakat alkalmazzák. Azon kívül sok külső, elégedetlen magyar, aki más 
országokban tartózkodik, megkapta a hozzájárulást ahhoz, hogy szülőföldjére visszatérjen. 

[5. CD. 91. f., 286. múz. o. u.] 1861. (Túlkínálat hivatalnokjelöltekben.) A Magyar 
Királyi Udvari Kancellárián Bécsben most, decemberben körülbelül 3000 folyamodvány 
fekszik. A folyamodók célja, hogy az újonnan szervezett magyarországi hivatalokba felvételt 
nyerjenek. 

 
233. Vörös festék 

5. CD. 54. f., 269. múz. o. 
1860. nov. 30. A tegnapról virradó éjszaka itt Sopronban is a legtöbb hivatali épületen 

a hivatali névtáblát a császári sassal, aztán különböző kereskedőcégek német feliratát 
bemázolták vörös festékkel és a cs. kir. rendőrparancsnokság 1861. május 4-én az ő 
sasmadarát levettette. 

 
234. A sasok eltűnnek 

5. CD. 54. f., 269. múz. o. 
1860. dec. 10. Mivel a kinevezett főispánt197 széles körben felkérték, hogy mielőbb 

kezdje el hivatalos tevékenységét és a vármegyei hatóságok elkezdtek berendezkedni, úgy a 
megyei, városi és más középületekről eltávolították a császári sast, és a korábban használt 
címerekre cserélték. A katonai és kincstári épületeken továbbra is megtartották a császári 
sast, és minden ez ellen irányuló, botrányt keltő kihágást komolyan megakadályoznak. Itt 
Sopronban is levették a sast a vármegyeházáról, volt rajta csak a homlokzatán öt darab, és 
így minden más olyan épületről, hol császári hivatal székelt, levették a sast. 

 
235. A még Sopronban maradt hivatalok 

5. CD. 56. f., 270. múz. o. 
1860. A még Sopronban található cs. kir. hivatalok – politikai hatóságok 1. sz. 
cs. kir. Helytartótanácsi részleg Sopronban 
cs. kir. Állandó Tartományi Orvosi Bizottság 
cs. kir. Számviteli ügyosztály a Soproni igazgatási területre 
Sopron szab. kir. város érdemes Magisztrátusa 
A cs. kir. hivatalok Sopron vármegyében 
cs. kir Úrbéri Bíróság Sopronban 
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K. AZ UTOLSÓ ÉVEK   
a. Városszépítés 

236. Dobner faültetése198 
2. CD. 79. f., 98. múz. o. 

1701. Ebben az évben Dobner Nándor polgármester úr programja szerint hársfákat 
ültettek a Várkerületen a tónál. Ugyancsak ebben az évben a kőkaput, amely közel volt a 
Festőközhöz, lebontották. 

 
237. A Promenád vadgesztenyéi (1860)199 

5. CD. 8. f., 246. múz. o.  
1860. Sétaterünkön ebben az évben megint folytatták a még hiányzó fákkal további 

gesztenyefák kiültetését, ennél fogva egészen kész lesz. 
 

238. A Felső-Lőverek (1864)200 
7. CD. 6. f., 9. f., 366., 368. múz. o. 

1864. Március hónapban is elültettek egy fasort akácfákkal a Neuhoftól a [Folyt a 9. f., 368. 
o.-n, közben kis cédulák.] Felső Lőverig, amely megint néhány éven belül ékessége lesz a 
városnak. Ebben az évben a vízvezeték kútjának házikóját is felszámolták a Neuhof parkban a 
nagy fasortól balra a gesztenyefasorban, a Lőver felé. És ezzel egy szép allé végig sétálható. 
Pedig 1783 óta mindig útban volt. És ezt a kútházikót áthelyezték és felépítették az újonnan 
létesített Lőver-fasor végére. Közel ahhoz, ahol a vízvezeték bejön. – Ez a vízvezeték még 
ebben az évben készen lesz, és kellett hozzá 72,000 tégla, most sokba került a városnak, de 
ezzel szemben jobb és célszerűen épült, mivel, hogy amikor tisztítani akarják, egy ember 
kiegyenesedve jár benne, míg korábban, ha javításra került sor, mindig fel kellett törni a 
talajt, mert a csatornázás kőlapokkal volt burkolva. – Ennek a vízvezetéknek következtében a 
Neuhof parkban létrejött a szökőkút is. 

 
239. Önkéntes városszépítés (1865)201 

7. CD. 41. f., 383. múz. o. 
1865 áprilisában. Az önkéntes városszépítők bizottsága máris valóban és láthatóan 

bizonyította eredményességét, a rendelkezésére álló eszközök szűkössége ellenére. A 
Neuhofkert háta mögött már kettős hársfasort telepítettek, sóderral szórt gyalogösvénnyel 
együtt és a földek felőli oldalon a Nándor-magaslatig második fasort ültettek, amely az amúgy 
is közkedvelt városi park (Neuhof) új díszéül szolgál – köszönet az önkéntes Városszépítő 
Egyesület alapítóinak és vezetőinek –, s egyre inkább és inkább nagyobb vonzó hely lesz a 
minden rendű és rangú városiak számára. 

 
240. A Városszépítők felhívása és programja (1865) 

7. CD. 41. f., 383. múz. o. 
Ezért 1865. április 29-én a Magánszépítő Egylet az itt következő felhívást bocsátotta ki:  
Szülővárosunk néhány polgártársa hivatalos jóváhagyással egyesületet alakított, hogy 

saját anyagi eszközeiből a város környékét létesítményekkel és fasorokkal szépítse, ezzel 
Sopron más városokkal összehasonlítva se maradjon le és azon kívül, hogy neki így 
kényelmes, több idegent csábítson letelepedésre. 

A társaság tagjainak létszáma mostanáig azonban nem nagy ahhoz, hogy hosszabb időn 
át az eszközök szűkössége miatt lényeges teljesítményekkel számolhatna. De hogy a kitűzött és 
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oly szép és közérdekű célt gyorsabban el lehessen elérni, engedtessék meg nekünk, hogy 
mélyen tisztelt polgártársainkhoz felhívással fordulhassunk. Az aláírási ívek Flandorffer 
Ignác és Pachhofer Lajos egyesületi tagoknál találhatók. A legkisebb havi hozzájárulás 10 
krajcár o. é. Ekkor nagyobb hozzájárulást is köszönettel vesznek. 

Csak együttes működéssel lehet nagy célokat kitűzni, és mivel ez az érdeke 
szülővárosunknak, ezért reméljük, hogy kellően nagy számban szíveskednek belépni! Itt 
következik a program. A munkálatokat még ez év őszén el akarják kezdeni.  

Először. Egy fasor a Neuhof mögött, Raffensperger kertész úr újonnan épített háza előtt 
a vasúti ő rházig. Már készen van a fák sora a jégveremtől ugyancsak az ő rházig, a 
Pejacsevich-rét oldala mentén. 

Másodszor. Egy fasor a Neuhoftól a Nándor-magaslatig már készen van. 
Harmadszor. Egy fasor a Balfi kaputól az Angernál már álló fákig. 
Negyedszer. Fasor a Balfi kaputól balra, a Mihály és Bécsi kapuig, jobbra az úttól 

ugyancsak egy sor fát elültetni és a kis dombról még többet lehordani. 
Ötödször. A Neuhoftól jobbra, ahol a Kereszt áll, a bejáratig a földekhez kettős allé. 
Hatodszor. Szép nagy térség lenne a Balfi kapu előtt és a katolikus temetővel szemben. 

Amely most puszta kőrakás, nagy pázsitos hellyé alakulna át. 
Hetedszer. Egy fasort létesítenének a nagy Pócsi kaputól a Balfi kapuig. 
Nyolcadszor. Egy allét ültetnének a Mihály kaputól a homoklelőhelyig. 
Kilencedszer. Maga a homokbánya védőfalazást kapjon, tetején közök nélküli álló 

téglasorral, az egész leöntve hidraulikus mésszel. [...] 
Ezek azok a munkálatok, amelyek részben már ősszel készen lesznek, és a másik része 

átkerül 1866 tavaszára. 
 
 

b. Orgonaszó 
241. König, az orgona-építő202 

3. CD. 99. f., 174. múz. o. 
1815. Ebben az évben a Szent Mihály-templomban egészen új orgonát építettek 22 

változattal. Elkészítője egy itteni születésű, név szerint König Fülöp polgári orgona- és 
hangszerépítő mester. Ehhez az orgonához Paintner Mihály címzetes püspök 1700 forintot 
adott. Ezen az összegen kívül az orgonát felül befoglaltatta és bearanyoztatta, ami további 
1300 forintba került. És az Érdemes Tanács a kincstárból adott hozzá és a többit az egyház 
pénzéből fizették. – És König orgona-építő mint soproni és mint az orgona megalkotója 
nagyon sok mindent adott hozzá és készített ingyen. [...] 

 
242. Zeneegyesület alapítása (1829) 

4. CD. 8. f., 185. múz. o. 
1829. Itt Sopronban létrejött a Zeneegyesület. Ennek a szép egyletnek a szerzője Tóth 

József úr volt. Ehhez rögvest csatlakozott minden uraság, tisztek, és itt tekintélyes polgárok. 
És hozzájárultak erejükhöz képest. Az első zeneigazgató Kurzweil Ferenc volt, ebben az 
időben a Szent Mihály városi plébániatemplom kórusának vezetője és a Szent Györgyé is, a 
Dómkáptalanban. És úgy tűnik, ez az első zeneegylet Magyarhonban. 

 
243. Dalosünnep 1863203 

6. CD. 113. f., 358. múz. o.  
1863. – Megjelent a június 28-án és 29-én tartandó dalos ünnepély műsora.204 Az 

ünnepség már megkapta hivatalos hozzájárulását, és emez ünnepség vonatkozásában az [a 
                                                
202 Lásd a Kislexikont, König ... 
203 Lásd a Kislexikont, Dalosünnep ... 
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kérés], hogy a Neuhof-kertet205 június 28-án és 29-én használatba vehetik-e, az Érdemes 
Városi Tanács legliberálisabb előzékenységével találkozott. 

1. nap. Az idegenbeli egyletek fogadása az állomáson,206 bevonulás a városon keresztül 
a Sétatérre,207 üdvözlés rövid beszéddel és énekkel, néhány dal eléneklése, szállásutalványok, 
délután hangversenypróba és este hangverseny a városi színházban.208 

2. nap. Korán reggel kirándulás a hegyekbe, délben visszatérés közös ebédre a Neuhof-
kertbe. A dalosok elutazása éjszaka – különvonatokkal.  

Ehhez meg van híva minden magyar daláregylet, Pestről, Pozsonyból, Temesvárról, 
Győrből, Kőszegről, Pécsről, Szekszárdról, Veszprémből, Lugosról, Kanizsáról stb. 

Miután a magyar egyletek a nagy távolság miatt mind nem tudnak eljönni, ezért a 
választmány meghívta a szomszédos osztrák és a bécsi nagyobb énekkari egyesületeket és így 
erre az ünnepségre 570 dalos fog megérkezni. 

Nos, miután már előző este [27-én] a pozsonyi dalárda egy része, más magyar egyletek 
pedig a nevezett napon [28-án] kora reggel megérkeztek, a magyar dalosok fogadása a 
soproni dalosok által reggel hétkor lezajlott. 11-kor pedig a fujtató mozdony szállította német 
egyesületeket üdvözölték szívélyesen. Ez után az első fogadtatás után ünnepélyes bevonulás a 
városba, katonazenekar kíséretében, a Széchenyi térre, miközben a Bécsi Férfidalkör jogos 
büszkeséggel vitte elöl a trófeákat, amelyekért megküzdöttek, vagyis a több dalosversenyen is 
elnyert díjakat. Itt zajlott le az ünnep vendégeinek tulajdonképpeni üdvözlése rövid 
beszédekkel és német dalos köszöntéssel – magyar kórusok előadásában. Mint ahogy fehérbe 
öltözött hajadonok [egyleti] zászlókat koszorúztak meg.  

Ekkor Herbeck209 felemelte győzelemhez szokott vezénylőpálcáját és Kreutzer kórusát, 
az „Ez az Úrnak napja” címűt,210 közösen elénekelték. Ez minden jelenlévőt lelkesített, sőt 
olyan áhítatos hangulatba ringatott, amilyen maga az opera első felvonása.211 Amikor 
befejezték, az énekeseket a fáradhatatlanságukért már itt elismeréssel emlegetett soproni 
tornászok212 kijelölt szállásukra kísérték.  

Konyhára és pincére egyetlenegy idegen dalosnak sem volt oka panaszra, és ami még 
megbízhatóbb volt, mint ezek [a dicséretek], a vendégek arckifejezése örömtől átszellemült. 
Ameddig a tudósítások szólnak, a soproniak nem hagyták, hogy csúfolják ő ket.213 Bauer 
doktor országgyűlési képviselőnél meg lehetett érezni, hogy izzó beszéde szívből jön, amikor a 
következő napon kint a Neuhof-kerti közös ebédnél a legteljesebb joggal dicsérte a magyar 
nép vendégszeretetének otthonról hozott természetességét. 

Miután a kedves vendégek étellel és itallal felfrissítették magukat, három órakor 
megtartották a hangversenypróbát a városi színházban. Ennél meglepőbb volt a fő ütközetnek 
minden várakozást felülmúlóan fényes kimenetele. Minden túlzástól mentesen állapítható 
meg, hogy ahhoz hasonló, mint az 1863. június 28-i hangverseny, még nem fordult elő a mi 
Tháliának szentelt templomunk helyiségeiben. Mi valóban a legkevésbé sem vagyunk 
zavarban, ha azt akarjuk eldönteni, hogy az előadott énekszámok melyike bájolt és ragadott el 
jobban, vajon a valamennyi magyar egylet összkara által előadott Erkel-féle Kölcsey-
Himnusz, vagy a német dalosok összkarának előadásában Mendelssohn-Bartholdy: A jámbor 
vándor c. műve, vagy Franz Schubert Az éj, vagy a másik összkari előadás, Heine Loreley c. 

                                                                                                                                                   
204A kinyomtatott műsort Schuster a kéziratához mellékelte, megvan a CD-felvételen.  
205 A mai Erzsébet-kert akkori neve. 
206 Lásd a Kislexikont, Az első vasútunk. 
207 A Promenád, 1861 óta viseli a Legnagyobb Magyar nevét. 
208 Lásd a Kislexikont, Színház ... 
209 Lásd a Kislexikont, Herbeck ... 
210 Lásd a Kislexikont, Kreutzer ... 
211 Lásd a Kislexikont, Kreutzer ... 
212 Lásd a Kislexikont, Soproni tornászok... 
213 Valószínűleg a poncichter = Bohnen Züchter elnevezéssel. 
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népdala Silcher214 megzenésítésében. Vajon Altdörfer215 magyar férfikarának „Szántó legény 
dala”,216 vagy a Keserű bordal,217 avagy Madernek az „An die Sänger” [a dalosoknak], vagy 
a Bécsi férfidalkör magánszáma, a „Vineta”,218 gyakorolt-e a publikumra varázslatosabb 
hatást? Egy biztos, hogy a Vándordal tenorszólójánál – Olschbauer Károly karnagy úr adta 
elő – az örömrivalgásnak és lelkesültségnek nem volt határa és viharosan követelték az 
ismétlést, miközben nem hiányzott a koszorú-dobálás sem. [Vége az oldalnak.] 

 
[A két oldal között Kolbenheyer Mór alább említett versének nyomtatott példánya.] 
 
[6. CD. 118. f., 361. múz. o.] 
Befejezésül a Herbeck-féle összkari produkció, a „Zum Walde” [Az erdőhöz], annak 

ellenére, hogy hiányzott a négy vadászkürt mint kíséret, ez nem számított, nem mérsékelte a 
minden talpalatnyi helyet sűrűn elfoglalt közönség lelkesedését. Ez alatt taktusról taktusra 
még inkább növekedett a hallgatóság elragadtatása, és amikor az utolsó hangzat is elszállt, 
olyan viharos tetszésnyilvánítás tört ki, ami ezen a helyen még sohasem zúgott. A legnagyobb 
megelégedettséggel távoztunk onnan, a dalosok azzal a felemelő öntudattal, hogy meg van 
mentve a nap becsülete, és a korábban kivívott diadalhoz egy újabb adható hozzá, a 
hallgatóság a fejedelmi élvezeteken keresztül a csodálatig volt elragadtatott, telve örömmel és 
köszönettel, amit ilyen gazdag bőségben nyújtottak neki. Mi soproniak emelt fővel, végre 
büszkék lehetünk, hogy a mi városunkban a dalosok erejének ilyen összefogása, a Herbeck 
vezette Férfidalkör közreműködésével, megtörténhetett, és első volt a nagy hazában. 

Az út a színházból a Magyar Király219 kerthelyiségébe vezetett, ahol a gyönyörű 
gesztenyék alatt a trópusi hőségtől elcsigázottak valamennyien arra gondoltak, hogy ott 
kellemes hűvösség lesz és kiszáradt torkuknak dicsérendő ital. Itt azonban a kedves vendég 
iránti kellő figyelmesség annyira hiányzott, lévén a körülményekhez képest szűkös helyiség 
már korábban nagyrészt foglalt volt, mielőtt, 10 óra körül, a pihenésre, felüdülésre vágyó 
dalosok megérkeztek. Következménye ennek az lett, hogy nagyrészük, vagy más vendéglátó-
helyeken kereste azt, ami itt nem volt várható, vagy a szállásához sietett, hogy az előtalált 
vendéglátóknak, még lefekvés előtt, szerenádot adjon. Mégis azonban azok a szerencsések, 
akiknek sikerült benyomulniuk a kerthelyiségbe, zenénél és pohárcsengés közepette egészen 
kellemesen töltötték el az órákat éjfélig. 

Ez az első nap története, a második reggelen már a korai órákban ébresztette fel a 
fáradt alvókat a vadászzászlóalj zenekara. Arról volt szó, hogy a Széchenyi téren lesz a 
találkozó, onnan a kirándulásra egyesülten haladnának a Nándor-magaslatra,220 s a bánfalvi 
gesztenyés dombon át a Warisch-hegyre221 és a nagy kőfejtőhöz.  

Valóban nagy tömegben találkozott idegen és helybeli 6 és 7 között, a megjelölt 
helyszínen. És az impozáns menet elindult. Aki, előbb a nyílt helyen, mint a Neuhof és a 
Nándor-magaslat között és aztán a Warisch-magaslaton, a seregnyi zarándokon végignézett, 
azt kellett gondolnia, hogy egész Sopron és még többen talpon voltak. Az első pihenőpont a 
Bánfalvától balra fekvő dombon volt található, ahol körülbelül egy óra hosszat tartózkodtak, 
frissítőket vettek magukhoz, és felváltva hol az egyik, hol a másik egylet adott elő vidám 
dalokat. 

                                                
214 Tévesen Stilcherként, helyesen Silcher, lásd a Kislexikont. 
215 Lásd a Kislexikont., Altdörfer ... 
216 Czuczor Gergely versére. 
217 Mosonyi Mihály műve. 
218 Lásd a Kislexikont, Vineta ... 
219 Lásd a Kislexikont, Magyar Király ... 
220 Lásd a Kislexikont, Nándor ... 
221 A később Károly-magaslatra keresztelt hegyre. 
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Már küldte alá legtüzesebb nyilait a magasra emelkedő nappali égitest222 és még jókora 
távolságot kellett maguk mögött hagyniuk, a részben árnyék nélküli, meredek útszakaszból, 
mégis az előre húzódott cigányzenekar hangjai mellett és élénk beszélgetéssel észrevétlenül 
sikerült elérni a valóban afrikai nyári hőségben, kb. délelőtt 11 órakor, a hegy legmagasabb 
pontját. Itt történt, ahol Király professzor223 rövid bevezetőben jelentette be, hogy a Soproni 
Dalosünnep örök emlékezetére a hegy ezen túl a „Dalár-hegy” nevet viselje. Örömrivalgás és 
lelkesültség. A hegy keresztelőjének helyszíne nyílt, a perzselő napsugaraknak túlságosan 
kitett hely volt. Leereszkedtek hát a nagy kőfejtőhöz, ahol a fák lombsátrának védelmében 
Gambrinus és Bacchus finomságokat szolgáltak fel. Itt lehetett méltatni az ünnep jelentőségét 
Kolbenheyer költői köszöntésével, amit élőszóban adott elő és kinyomtatva224 osztott szét, s a 
legbarátságosabb fogadtatásban részesült. A serlegek csengtek, a dalosok daloltak.  

Vidám, ünnepélyes pillanat? Ámde ez is gyorsan elillant, és a már régen túlhaladott 
ebédidő figyelmeztetett arra, hogy lassan el kell indulni lefelé. Fellazulva, kis csoportokban a 
magasból a völgybe. [Az oldal vége.] [6. CD. 119. f., 361. múz. o. u.] 

 És nemsokára a Neuhof-kert sűrű árnyas útjai vették körül a kimerült és éhes 
vándorokat. Itt fogyasztották el az 1-es szalonban az ebédet, ahol nem hiányoztak a különböző 
pohárköszöntők sem. – 

Bauer doktor adózott, mint már említettük, a magyar vendégszeretet megszolgált 
elismerésével. Hogy voltak magyar pohárköszöntők is és jóleső összhangban keveredett 
testvériesen Éljen és Hoch, erre nem kell külön emlékeztetni. Így tudták a vidám énektestvérek 
egymással közölni szívük óhaját. Egyre inkább közeledett az este és a Neuhof-kert a látogatók 
mind nagyobb számát fogadta be. Nevezetesen az énekesek emelvényéhez közel hullámzott az 
ünneplőbe öltözött tömeg fel és alá, helybeli művészünk, Storno Ferenc mesterkezétől a 
városok és kórusok jelvényeivel díszített Szent Cecília értékes képe előtt.225 Ekkor következett 
a műsorban meghirdetett nagy szabadtéri zenei és énekes produkció. Az ünnepséget a 22. 
tábori vadászzászlóalj zenekara nyitotta meg L. v. Beethoven Egmont-nyitányával, amelyet 
Neumann karmester226 személyesen vezényelt. Ezt követően 18 számot adtak elő, közöttük volt 
Beethoven: Die Ehre Gottes [Isten dicsősége – kórusmű],227 Kücken228 Normann éneke, 
Előjáték és a nászinduló a Lohengrinből,229 Szász Ernő herceg himnusza, Egressy [Béni]230 
Beteg leány, Kalliwoda231 A német dal, Abt232 Májusi éj, kórus tenorszólóval. Ezekben a 
darabokban Olschauer ismét elkápráztatott minket, [továbbá] Lorenz János233 Honfidal és 
Altdörfer [K.]: Huszár dala, Lachner Ferenc234 kórusműve: Harcos imája, a rézfúvósok 
kíséretével 

Ezen a napon feljegyzésre érdemesek voltak – a hangverseny alkalmából már felsorolt 
egyleteken kívül – amazok Badenből, Bécsújhelyről, Neunkirchenből és Fünfhausból, részben 
az előadás pontossága, részben a tüzes, lendületes mód okán, mint ahogyan a győri és a 
kőszegi egyletek. A magyar elem méltón és lelkesülten szerepelt. A zenekar befejezésként O. 

                                                
222 Az eredetiben: „Schon sandte das hoch empor gestiegene Tagesgestirn seine feurigsten Pfeile 

hernieder...” 
223 Lásd a Kislexikont, Király József Pál ... 
224Lásd a Kislexikont, Kolbenheyer ... 
225 Lásd a Kislexikont, Szent Cecília ... 
226 Lásd a Kislexikont, Osztrák katonazenekarok ... 
227 Lásd a Kislexikont, Beethoven ... 
228 Lásd a Kislexikont, Kücken ... 
229 Lásd Kislexikont, Wagner Richárd ... 
230 Lásd a Kislexikont, Egressy Béni ... 
231 Lásd a Kislexikont, Kalliwoda ... 
232 Lásd a Kislexikont, Abt ... 
233 Lásd a Kislexikont, Lorenz János ... 
234 Lásd a Kislexikont, Lachner ... 
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Nicolai: A templomos lovag c. operájából 235 a kavatinát játszotta el. – Így múlt el ragyogóan 
a nagy dalosünnep, két óráig, a búcsúzásig, amikor a vasúton felvette őket a különvonat, és 
mindegyiküket épségben és szerencsésen hazavitte szülőföldjükre. 

Röviden szólva, aki Péter és Pál napjának estéjén Sopronban, a Neuhof-kertben volt, 
maga előtt a fényesen megvilágított színpad, a négyszáz hangú énekessereg, köröskörül a 
hasonlóképpen megvilágított utak, az elragadtatott hallgatók ezrei, felette az azúrkék mezőben 
az aranyló csillagok kórusa, mintha Polyhymnias ünnepe jött volna el, annak meg kellett 
állapítania, hogy a létezés itt a földön azért még most is egészen elviselhetően szép és jó, és 
ha valami, akkor éppen az ilyen ünnepek kezeskednek az emberi faj égi eredetéről és 
magasabb rendeltetéséről. [Más téma következik az oldal hátralevő részében.] 

 
244. Emlékünnepély 1863-ra (1864)236 

7. CD. 14. f., 370/a. múz. o. u. 
1864. június 22. délutánján lesz az utolsó igazítás a monumentális emlékkő falán, az 

előző év dalos ünnepére való visszaemlékezésül ott, ahol a hegyet a Dalár-hegy névre 
keresztelték. Szerényen emelkedik az erdő virágaival koszorúzott és a magyar–német: 
Dalárhegy/Sängerberg 1863. június 29. felirattal ellátott emlékmű a nevet kapott hegyen, és 
sok-sok éven át fogja emlékeztetni a vándort a nagy ünnepségre. Nyírfából készített két pad 
hívja a vándorlót pihenésre.  

A Dalos-találkozóra emlékező ünnepség Sopronban. 
1864.– [1863.] Június 28 és 29 ritka színjáték volt Sopron lakosai számára. A Soproni 

Dalfüzér kezdeményezésére gyülekezett össze falaink között 19 férfidalkör Ausztriából és 
Magyarországról, hogy részt vállaljanak a nagy és első dalos ünnepből, amelynek meg kellett 
alapoznia az egész Monarchia nemzetiségeinek egyetértését és testvériségét. A kedélyesség, a 
társasági élet, a dal és az élet közötti harmónia, a Soproni Dalfüzér jelmondata szerint 
valósult meg. És ezzel az óriási léptekkel közeledő jövő nem törölte ki emlékezetünkből azt, 
hogy a testvéri dalkör, az akkor jelen volt „Frohsinn” (Derű) Wiener Gesangs Verein (Bécsi 
énekegylet) feladatául tűzte ki magának: a feledhetetlen nap emlékezetére alapkövet helyez el. 
– Ez az egylet eljuttatott a Dalfüzérnek egy lapot kelheimi márványból237 „Dalárhegy” 
felirattal, angol vésett betűformában és „Sängerberg” 1863. június 29. német gótikus arany 
betűkkel. [Ezt] egy emlékkőbe kell illeszteni, amely az emlékezés díszéül szolgálna ott, ahol a 
soproni tájban az egybegyűlt vendégek két vidám napot töltöttek el örömben és jó szándékkal 
telve. Az itteni Dalfüzér az évforduló emlékére ezt a táblát egy közönséges piramisformájúra 
fejtett kősziklába helyezte el, amelyen a művészet még nem kísérelt meg semmit sem, alig 50 
lépésre a várisi kőfejtőtől, egy kiemelkedésen. És azt szerette volna, hogy 1864. június 29-én, 
a nagy és első soproni dalos ünnepély évfordulóján legyen annak az ünnepi felavatása. Az Ég 
azonban – az elégtelen emberi szándékkal szemben – másképpen rendelkezett. Az eleredt eső 
ugyan meghiúsította az erre a napra kitűzött rendezvényt, de nem a Dalfüzér szilárd 
elhatározását, és a Dalár-hegy avatásának ünnepségét 1864. július 17-ére halasztották. 

A nap derült volt és a meleg napsugarak tudtul adták, hogy a Mindenható kegyes a 
szegény dalosokhoz. Reggel félhétkor gyülekezett a Dalfüzér, számos vendéggel és a városból 
sokan másokkal a Széchenyi téren, és zászlaival vonult a szép Szálas-erdő mellett és fel a 
várisi kőfejtőnél a Dalár-hegyhez, ahol már messziről díszlett magasztos méltósággal az 
egyszerű emlékkő, amelyet gyengéd női kezek virágokkal és tölgyfalomb-koszorúkkal 
csinosítottak ki, hogy az érkezőkkel szembe mosolyogjon. Főhomlokzatával komolyan néz a 
békeszerető városra és úgy tűnik, jelzi lakóinak: ne menjen feledésbe a testvéri egyetértés, 
ami itt köttetett. 

                                                
235 Lásd a Kislexikont, Otto Nicolai ... 
236 Lásd a Kislexikont, Emlékünnep 1864 ... 
237 Lásd a Kislexikont, Kelheim ... 
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Az énekesek félkört képeztek az emlékmű köré, Altdörfer Keresztély karnagyuk, Braun 
Nándor úr, elnökük és Király professzor egyleti igazgató úr vezetésével, mialatt a többi 
jelenlévő társaság, a polgári sereg minden osztályából, a zöldben telepedett le. Nyolc óra 
után Kölcsey Himnuszával magyar nyelven kezdődött el a felavatás ünnepi aktusa, levett 
kalappal. Mire Braun Nándor úr, egyleti elnök lépett elő, s röviden, de szíves szavakkal 
üdvözölte a társaságot, megjelölte a mai ünnep célját. És hangsúlyozta, hogy miképpen 
kínálta a mai ünneplés alkalmát Bécsből a „Frohsinn” férfidalkör testvéri küldeménye, a már 
a kőbe illesztett márványlap. Éppen úgy fejezte ki magát Király úr, rövid, de meleg érzülettel 
magyarul, miközben a Dalfüzér egészen fennkölt ünnepélyességgel zendített rá az avatódalra. 
Alig szálltak el az utolsó hangok a levegőbe, mikor Király ismét az emlékkő emelvényére 
lépett és egy felemelő, nagyon buzdító, egészen az ünnephez és a fontos naphoz mért 
avatóbeszédet tartott, amely nem egy jelenlévő dalosban és vendégben felejthetetlen marad. 

Beszéd abból az alkalomból, hogy a „Dalfüzér” elhatározta a Dalárhegy-emlékkő 
felavatását. Elmondta Király József Pál 1864. július 17-én:[...] [Az oldal vége.] [7. CD. 15. f., 
370/b. múzeumi oldal.] Szép, vidám nap hozott össze minket ismét, Mélyen Tisztelt Ünneplő 
Társaim, azért, hogy a tavalyi Dalosünnepre való visszaemlékezés szelíden lengjen körül 
bennünket és keljenek föl utóhangjai, melyek szárnycsapásai keblünkben soha többé ne 
enyésszenek el. Bár még most is érezzük azt, amire akkor rátaláltunk, amikor ezen a 
magaslaton lelkesült avatódal harsant fel és a hegy örök időkre elnyerte a Dalárhegy 
(Sängerberg) nevet. Azzal mégis, hogy bár a hallás által közvetített elragadtatás a szem 
segítségével a lélekhez közelebb került, akkor ugyan úgy látszott, hogy ennyi elég, de legbelül 
bizony a hála megkövetelte, hogy ezen a helyen a testvéri érzületnek és az általános 
harmóniára való törekvésnek emléket kell létesíteni. Itt áll most egyszerűen, szilárdan, 
felemelőn és ez a három szó jelenti valamennyiünk számára azt, hogy amit régóta várva-
vártunk, felavathatjuk ezt az emlékkövet. 

Dicsőségre szomjas, világot felszántó és szívtelen néphódítók valamikor a távoli Délen 
a szabadság és emberi méltóság romjain egeket ostromló piramisokat s obeliszkeket 
építtettek, amelyeket nyers erőből feltornyoztak és rabszolganők könnyeivel áztattak, s 
amelyek sok évszázadig kellett volna, hogy dacoljanak az idővel. Azonban az embertelen 
zsarnokok látszathatalma a semmibe veszett, és a mauzóleumokat folyton-folyvást 
bomlasztotta a romlás mérges lehelete, hogy egyre inkább pusztítsa a gyáva önkényuralom és 
a szabad szolgaság szégyenoszlopait.  

Hála istennek! más a mi kövünk. Egyszerűen és szerényen áll itt. Jelképe annak, hogy az 
ének meghódítja a szívet. Díszeleg a szabadság és emberi méltóság napfényében és – úgy 
reméljük – durva, galád rohammal sohasem rombolják szét. És mint fent Északon a rúnák238 
kövei a maguk természetes nagyságukban és nagyságuk természetességében dacolnak az 
ostromló tenger tomboló hullámaival, úgy az egyszerűen szép és hatalmas énekszó emlékköve 
az idők forrongó változásait és a rosszakarat cikázó villámait is túléli.  

Őt védi az egyszerű tábla. Számunkra és az utókor számára mint Tell kápolnája239 a 
szabadság táblája lesz dalban és életben és egy kedves német dalostárs küldeményeként 
mindig figyelmeztessen arra, hogy a mi szülőföldünk elbájoló dalai mint férfikórusok a német 
dalban lelkesítő példaképet találtak. És mint az élet ártatlan élvezete, az egyszerűségében 
mutatkozik meg a legnagyobb dísze, úgy csendüljenek fel mindig egyszerű és bensőséges 
melegséggel dalaink és ezen egyszerű, szerény, férfias önzetlenséggel ajándékozott és hűséges 
kezekkel koszorúzott szikláról visszhangozzanak a legtávolabbi időkben is! 

Az egyszerűséggel ebben az esetben azonban a szilárdság is együtt jár, és mivel a 
dalnok a Mindenható kitörölhetetlen nyomát látja meg benne, keblében legyen 
megingathatatlan a törekvés, megőrizni az emberi szépséget, hogy az – az isteni tökéletesség 

                                                
238 Lásd a Kislexikont, Rúnák ... 
239 Lásd a Kislexikont, Tell Vilmos ... 
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képmásaként – sohasem eshessen a mulandóság áldozatául. Szilárdan, mint ennek a kőnek 
minden darabja, mint amely a szilárdság jellemvonásának jelképeként jelenik meg, 
valamennyi énekesnek legyen az a törekvése, hogy széthúzás és rigolyás makacsság férge ne 
rágja szét a Harmónia építményét. És ha lehet a hangok világában férfiassággal győzni, csak 
akkor jöhet létre tisztességes verseny, ha a fennköltség fénykoszorúját az az éneklés kapja, 
amelynek érzelmeit csüggedetlen, néha megszenvedett próbák árán fejezik ki.  

Itt a város szeme előtt, amelynek áldozatkész és műértő lakosai a dalosünnep idején a 
tősgyökeres hazai vendégszeretetnek olyan készségesen engedtek szabad kezet, itt, ahol az 
úgynevezett Tó240 mint az éneklés hanghullámainak tükörképe fényesen szemünkbe csillog. Itt, 
ahol az ember oly szívesen mond le a világ nyüzsgéséről, hogy az erdő hűvösében üdüljön fel 
a remény színére, itt, ahol a legmélyebb fájdalom eltompul, a legnagyobb öröm lehiggadni 
látszik, itt, ahol a mindennapok béklyói lepattannak, és zsenge virágkoszorú kerekedik, itt, 
ahol a völgy mélabús könnyei az Ég iránti gyermeki bizalom által a vigasztalás harmatává 
válnak, itt, ahol a kebel a tiszta étert szívja be, és a lélek a sóvárgás szárnyain a végtelent 
sejti meg, itt, ahol az erdő jókedvű énekesei az istenség örök tevékenységét dalolva hirdetik, 
itt kell, hogy felfogja az emberi kebel a természet fenségességét, és áradnak a hangok, 
amelyek az istenségnek és az emberi méltóságnak boldogan mondanak fennkölt köszönetet és 
mutatnak be áldozatot. Nos, akkor éppen most megkondulnak a harangok [Az oldal vége.] [7. 
CD. . f., 370/b. múz. o.] a völgyben és hívnak bennünket az avatásra! Te Kőszikla, légy a mi 
főoltárunk, Te Hegy, légy a mi templomunk, Te Ének, légy a mi imánk, és a Kegyes Ég 
felfrissítő harmata légy a ránk hulló áldás! Egyszerűen, ünnepien magasztosan, mint amilyen 
ez az emlékkő, csendüljön fel az avató ének: „Testvérek nyújtsatok kezet a szövetségre” – és 
így legyen ez az emlékmű nálunk és a jövő nemzedékeinél „A Dal és az Élet Harmóniája” 
tanulsága, megőrzése és befejezője. 

Te Kőszikla! Mint hegyi kápolna vess mindig árnyékot, / Az ének szeretete avatott fel. / 
Isten rendelte ezt! A legtisztább forrás, / az örök mindenség harmóniája. 
Befejezésül német imát énekeltek, mire sok Éljen és Lebe hoch következett, közben több 

kis mozsárból üdvlövések ropogtak.  
A természet szép szabad temploma átalakult az áhítat ünnepe utáni mindennapos 

kedélyes szalonbeli társalgássá. Rögtönöztek egy vándorlóknak alkalmas asztalt, számos 
csinos hölgy és a mi kedélyes földijeink szolgálták fel a dalosoknak és a vendégeknek Sopron 
közismerten jó szőlőlevét, hozzá hideg ételt, és tréfával fűszerezték az élvezetet. Miközben 
sóvárgó tekinteteket vetettek egyikre vagy másikra. Nem hiányoztak a pohárköszöntők, 
amelyekben a német és a hazai tájakon élő minden dalos testvér közötti örök testvériséget 
fejtegették. Tíz órakor elérkezett az általános fellazulás ideje, a dalosok belekezdtek a Búcsú 
az erdőtől c. dalba és elhúztak hegynek le a vasútállomáshoz, hogy a vendégként érkező 
bécsújhelyi férfidalkört várják ott meg. 

A délutáni ünnepség július 17-én a Neuhof-kertben kedvező időben zajlott. – A pénztár 
már délután egy órakor nyitott, és a kertet, amennyire csak lehetett, jól lezárták a lőverek 
felől.241 Csinos megvilágításról gondoskodtak. A dalosok emelvényét elmésen a közelről és 
távolról jött különböző dalárdák zászlaival és jelvényeivel díszítették fel és nem kevésbé 
ékesítették virágfüzérekkel és koszorúkkal. A hangverseny-dobogót is a zenekar számára. És 
jelentős számú asztalt is felállítottak. Már semmi sem hiányzott, csak a vendégek. Akik aztán 
nem várattak sokáig magukra. És özönlöttek oda megszakítatlan sorokban. Öt órakor 
bevonult a helybeli „Dalfüzér” Férfidalkör. Teljes számban jelentek meg az elöl vitt zászlójuk 
alatt és kísérték őket a kedves vendégek: a bécsújhelyiek egy részlege, 20 énekes és Kismarton 
küldöttsége.  

                                                
240 Az emlékkő akkoriban nyílt térségéről látható volt a Fertő, köznyelven: a Tó. 
241 Hogy távol tartsák a jegy nélkül belopakodókat. Schuster nem szól a rendezőségről, bevételről stb. 
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A zenei mutatványok sorát először egy induló nyitotta meg, a Stadion grófról elnevezett 
vértes ezred zenekarának előadásában. Így aztán a Dalfüzér, meg a zenekar, egymást váltotta, 
és ilyenformán, élvezet és jókedv közepette, máris elérkezett a naplemente. A szerencsésen 
megosztott kellő világítás, üvegben lángocskákkal és szabadon lebegő léggömbökkel, s a 
valamennyi asztal közepén posztoló gyertyák bevilágították az egész kertet. – Ezalatt kétezren 
a legvidámabb és legfesztelenebb módon nevetgélve, énekelgetve, a szalonban zongoraszó 
mellett táncolva ettek és ittak, egészen kötetlenül és nagy barátságban szórakoztak. Aztán a 
napi menetrend szerinti eső úgy féltíz tájban kis zavart okozott – ami sok vendéget elriasztott 
–, de a zápor hamar elvonult. Alig törte át a sűrű lombokat. A félbeszakadt ünneplés újra 
kezdődhetett. – Még néhány kórusszám, még egy induló-egyveleg és azután elhallgattak a 
hangok. – Már csak egyes csoportokban és a szalonban folytatódott az élénk jókedv, amíg az 
éjféli óra a vidám társaságot fel nem oszlatta. [Az oldal további részén már más téma 
következik.] 

 
245. Új orgona a Szent Mihály-templomban (1865)242 

7. CD. 45. f., 385. múz. o. 
1865. November hónapban. Az új orgona a Szent Mihály-templom részére Bécsből 

Sopronba szerencsésen megérkezett és fel lesz állítva a helyére. Ezt a mesterremeket Hesse 
Károly készítette Bécsből, a Művészeti kiállításra, amelyik sajnos nem jött létre Bécsben. Az 
orgona áll a felső szerkezetből, a fő szerkezetből és a pedálból. A felső szerkezetben található 
516, a fő szerkezetben 972, és a pedálban 250, összesen 1738 síp. A többi Regiszter, lefelé 
futva a legkisebb méretig. És 12,000 forintba került osztrák értékben. A négy ádventi 
vasárnapon lesz ez az orgona felavatva és az istentiszteletekre átruházva. Szentestén kísérik 
majd először ezzel az istentiszteletet és Karácsony napján először a nagymisét. 

 
 

c. Emlékezés nagy időkre 
246. Kórházkápolna243 

1. CD. 61. f., 28. múz. o. u. 
[...] Kiegészítésként található még a jelentésben valami a kórházkápolnáról, ott ahol 

most a sarkon kávéház van, ahol lemegyünk a Balfi utcába. Az alapítás ugyanebben a házban 
már 1339-ben található, a pénzalap 1428-ban, és a fenntartásra a vám harmadrésze tartozott, 
de magáról a templomról csak 1443-ban esik szó. 
 

247. Lackner Kristóf halála 
1. CD. 61. f., 28. múz. o. u. 

1632. Lackner Kristóf polgármester úr meghalt. Korábban nagyon sok kegyes 
alapítványt tett a szegényeknek. Különösen jótétemény az utókor számára a Tábornok-ház a 
Belvárosban, amelyet ő  hagyományozott a városra, és ahol az óbester lakik. Az egész 
lovassági kaszárnyát is a városra hagyta, hogy a polgároknak ne kelljen a 
bekvártélyozásokkal annyi terhet elviselniük. Önzetlen jellem. Kívánságára december 28-án a 
György-templomban temették el. Ábrázolása máinapiglan látható az evangélikus konvent 
szobájában, amint a halottas ágyon fekszik, mielőtt eltemették volna. 

 
248. Gamauf Teofil (Gottlieb) halála 

4. CD. 33. f., 198. múz. o. u. 

                                                
242 Lásd a Kislexikont, Új orgona ... 
243 Lásd a Kislexikont, Kórházkápolna ... 
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 1841. Február 14-én meghalt itt Tisztelendő Gamauf Gottlieb úr és a helyére 1841. 
március 31-én Tisztelendő Schwartner urat választották, és aki kezdő beszédét 1841. június 6-
án tartotta. [Folyt. a terményárak és a szőlők, szüret, egerek.] 

 
249. Gróf Széchenyi István temetése244 

5. CD. 8. f., 246. múz. o. 
1860. április 11. Széchenyi István gróf, Magyarhon csillaga, nincs többé. A temetés 

délután négy órakor történt Nagycenken, a családi kriptában. Nagy tömeg kocsizott le 
Sopronból és sokakat hozott el a vonat Pestről is, és az ország más helységeiből is, akik tanúi 
voltak a fennkölt gyászszertartásnak. 

 
250. Negyvennyolcasok hatvanegyben 

5. CD. 57. f., 270. múz. o. 
[...] A viszontlátás pillanatai boldog pillanatok. És így érezték magukat boldognak 

ennek a gyűlésnek a tisztelt tagjai is, hogy 12 nehéz, szomorúsággal teli év múltán, mint ennek 
a szabad királyi városnak törvényesen újjáalakult képviselő-testülete viszontláthatják 
egymást. Örömünk az által fokozódott, hogy ezen az első összejövetelen lehetőségünk adódott, 
hogy az első alkotmányos szót a mi királyunk szájából tudhattuk meg. Ha azonban csak ennek 
a szónak a tartalmára ügyelünk, akkor kell, hogy keserű Vermouth-csepp245 hulljon a 
serlegbe, mert abban egy hang sem árad szembe velünk itt a megelégedettségről, a biztatásról 
Őfelsége szájából, hanem a helytelenítés szava, a megrovás, a fenyegetés. 246 [...] 

 
 

d. A végére besorolt feljegyzések 
251. Lipcsei tornászünnepély (részlet)247 

6. CD. 120. f., 362. múz. o. 
A tornászdobosok testülete. 
Tompa dobpergés szól a városon keresztül. Közelebb jön és mindig közelebb, mindig 

hangosabban és hangosabban visszhangzik velünk szemben. Az ablakok halkan 
beleremegnek, az ajtókat feltépik és százak rohannak kiváncsian Lipcse utcáira. A fél ifjúság 
összegyűlt és tombol és ujjong úgy, hogy a rendőrség hiába próbál rendet és csendet 
teremteni. – A tornász egylet ide nyargal, ötven ember és előttük a Tambúrmajor, kezében a 
pálcával, amelyet magasra dob a levegőbe és jobbjával ismét megragadja anélkül, hogy 
lépteit megzavarná, mintha bálban lenne, semmi más. A dobok némák, a csapat elmasíroz. 
Akkor a tambúrmajor felvillantja pálcáját és száz dobverő száz kézben pergetve esik le ötven 
borjúbőrre. Ha egyszer majd megszólalnak az Utolsó Ítélet harsonái, azok csak gyengéd 
fuvolahangok lesznek ahhoz a lármához képest, amit ez az ötven dob csap. A Népek Csatája 
ágyúdörgése óta ilyen lármát még nem hallott Lipcse. A tornászünnep reggelén fogja ez az 
ötven dob az ébresztőt pergetni és az alvónak nem emberi fülének kell lennie, ha akkor nem 
ugrik fel és nem dobol vidáman velük. Ötven tornászdobos egy csapásra és egy állj-ra! Van 
rend és közösségi szellem a csapatban! Önként jöttek össze és saját költségükön képezték 
magukat. Fáradhatatlanul gyakorlatoztak az ünnepi téren és doboltak és pergettek, mintha a 
doboláson múlna az egész német haza felébresztése. Tekintélyt akarnak maguknak szerezni és 
tekintélyre találnak. A sokaság tevékenykedik és aki ezt nem hiszi, annak maga a sokaság 
fogja azt a fülébe dobolni. Nem kell, hogy közelebbről leírjuk ő ket, valamennyien tetőtől 
talpig üde jelenségek – Hatalmas tetszést fognak aratni a tornákon minden német 

                                                
244 Lásd a Kislexikont, Gróf Széchenyi ... 
245 Lásd a Kislexikont, Vermouth ... 
246 1861. jan. 3.  
247 Lásd a Kislexikont, A lipcsei ... 
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tartományból és megérdemlik. Megtanulták a kezeket és karokat mozgatni és meg fogják 
tartani rugékonyságukat, hogy elöl doboljanak, ha ez talán egyszer majd számít a hazáért 
való nagy győzelmes vonulásban. 

Itt, a Lövészház pompás kertjében volt talán a legszebb és legzavartalanabb ünnepi 
pillanata az egész ünnepségnek. Itt köszöntötték egymást a tornászok először Észak és Dél, 
Kelet és Nyugat, képviselve volt egész Németország. És amikor a zene hangjai zúgtak a kerten 
át, amikor a lobogó ezernyi gázláng sugárzott, amikor minden szív erősebben dobogott az 
örömtől és elragadtatástól, akkor megremegett minden kebel a gondolattól, nem hiú ábránd 
egy egységes, erős Haza, mert fiai szilárd egységben állnak és hogy ez itt valósággá vált, az 
milliók számára is valósággá kell, hogy váljon – hullámzott még sokáig a kellemes kertben, 
mert még késő éjszaka is érkeztek tornászok, mire minden lecsendesült. [...] 

A búcsúzás. Még egy pillanatra vissza. – A város minden helyszínén gyülekeztek még 
egyszer az egymástól elválók. [...]  Mindenütt, minden este társaságok jöttek össze és egyesült 
Észak Déllel és Schleswig-Hollstein s Tirol örök barátságot kötöttek, ott nyújtott kezet 
egymásnak bécsi és berlini, ott borult egymás keblére Kelet és Nyugat. Ez az egész Ünnep 
szent hozadéka, hogy Németország fiai megismerték egymást. Könnyel a szemében szakadt el 
némelyikük a barát kebeléről. Lipcsébe jőve tanulta meg: egy erős kézszorítás, és el, el, hogy 
a szív meg ne szakadjon.  Auf gut Heil! [Tornászköszöntés.] 

 
252. Miksa császár (1867)248 

7. CD. 11. f., 369. múz. o. Kis cédula 
A császár talán még megmenthető lett volna. A megfigyelő sereg, amely a mexikói 

határnál táborozott, csak ki kellett volna bontsa a gondterhes zászlót és még mielőtt a Rio 
Grande hullámai a lovainak patáit megnedvesítették volna, biztosítva lett volna a császár 
élete és meg lett volna mentve a nyugati civilizáció becsülete. A mexikói hóhérok, akik a 
császár vérét ontották, azzal vádolták ő t, hogy az országot mint bitorló foglalta el és a 
kormányzás gyeplőjét jogtalan módon ragadta meg. Erre a történelem ad majd választ, hogy 
az ország előkelői és egyházfejedelmei voltak azok, akik 1863-ban felajánlották a főhercegnek 
a mexikói császári koronát a Miramare-kastélyban. Ő akkor még vonakodott elfogadni a 
koronát, amíg a nép maga császárrá nem választja. Eltelve a legnemesebb előítéletektől 
kezdett uralkodni, és teljes lélekkel szentelte magát annak, hogy Mexikót felemelje a mély 
lezüllésből a civilizált nemzetek közé, egy megbecsült helyre. A sors megtagadta tőle ezt a célt 
és Mexikó érdemtelennek mutatkozott arra a sorsra, amelyre ő  vezetni akarta. A 
barbárságnak ezzel az utolsó tettével maga fölött mondott ítéletet. Mint az én hivatalos 
kötelezettségeim utolsó ténykedését a meggyilkolt császárral szemben, kérem ezt az 
ünnepélyes tiltakozást ama nagy köztársaság népének átadni. B. Estván.  

+ + +  
A mexikói hadsereg romjainak összefoglaló áttekintése. Azokról az osztrákokról, akik a 

császár halála után visszajöttek Európába és Bécsbe 1867 augusztus havában: 4 vezénylő 
főtiszt, 2 ezredes-hadnagy, 14 őrnagy, 2 törzskari orvos, egy lovassági törzsorvos, 2 lovassági 
őrnagyi segédtiszt, 25 főtiszt, 39 főhadnagy és 99 hadnagy, 3 második segédtiszt, 5 egyéb 
segédtiszt, 2 állatorvos, 49 őrmester és fogatos rendfokozatú, 62 őrvezető, 80 tizedes és 376 
közlegény. Összesen: 198 tiszt és őrvezető, 567 tagú legénység, mindösszesen 765 ember. 
Pecsét: Puebla, 1867. július 10. NB: A Quereterránál elfogottak ebbe a listába nincsenek 
beszámítva. 

 
253. Az evangélikus templom órája249 

7. CD. 40. f., 382. múz. o. u. 
                                                
248 Lásd a Kislexikont, Miksa ... 
249 Lásd a Kislexikont, Az evangélikus templom órája ... 
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1865. Hát végre az itteni evangélikus gyülekezet régóta dédelgetett kívánsága 
teljesedésbe ment, mert az újonnan épített torony órája közhírré tette ennek az évnek március 
11. napján, déli 12-kor csengő harangütése által, hogy a szerkezet működésben található. Az 
óra beszerzésének közelebbi adatai a következők: toronyóra beszerzésére a helybeli 
asztalosmester, Petschacher Samu250 ezer forintos hagyományt tett, osztrák értékben. Ez 
ugyan a kincstári illeték levonása után 900 forintra csökkent, mégis mindig a magas szerkezet 
beszerzésének alapját képezte. – Magát az órát Stiehl Vilmos úr, nagy órák gyárosa 
Speisingben, Bécs mellett, készítette megállapodás szerint 1130 forintos árban o. é. Ebből a 
számlapok már 1864 december elején a toronyra kerültek, a szerkezetet magát csak 
eredményes összeállítás után március 11-én hozták mozgásba. Ez az óra a modern világ 
műremeke. Áll egy kis járóműből és a tulajdonképpeni óraszerkezetből. A járómű valóságos 
üzem egy ingával, amely pontosan óránként lendül egyet. Az óraszerkezet maga áll az 
ütőszerkezetből, és a percműből. A járómű dolga az inga hatvan lengés utáni szabályozása, 
vagy 60 másodperc után a percszerkezet mozgásba hozása, mert a percmű éppen úgy, mint az 
ütőszerkezet egy kettős gáttal van elzárva és csak egy perc múltán jön mozgásba, amely egy 
emelőkarnak a járómű által okozott kiemelésével következik be. Ez a gát azzal az előnnyel jár, 
hogy az órán a mutató semmilyen vihartól sem áll meg, még kevésbé hajtja az előre. Ezért 
látja az ember a számlapon csak percenként, hogy a mutató előremozdul. Az ingának a 
járművön nem csak a szerkezet által nehezített súlya van, hanem egy rugó tartja folytonos 
mozgásban, úgy, hogy a súly hatásának akadályozásával, ami a szerkezet mindenegyes 
felhúzása alkalmával szükségszerűen bekövetkezik, az óra szabályos működését egy 
másodpercre sem tudja megzavarni, mivel ez alatt az idő alatt, amely nem szabad, hogy két 
percnél tovább tartson, a rugó az inga lengésére hat. Az inga száraz puhafából készült és be 
van vonva borszeszben feloldott pecsétviasszal, aminek az az előnye, hogy az inga a fagy és a 
hő hatására nem húzódik össze, vagy tágul ki úgy, mint a vas vagy más anyag méretében 
összehúzódna vagy kitágulna, ami a lengéseket lassúbbá vagy gyorsabbá tenné. Ez az óra a 
rendeltetése szerint a város többi órájának szabályozójaként is szolgálna, amit nagyon 
könnyű elérni, ha néha alapos vizsgálat alá veszik és nem hanyagolják el. Ezzel az 
ellenőrzéssel egy helybeli órásmester van megbízva. Ennek az órának adományozójára, néhai 
Petschacher Samura hálás emlékezetül az óraműre a torony belsején egy feliratot erősítettek. 
Ez egy ablakon át [...] látható, mivel Petschacher Samu végrendeletében kifejezett végakarata 
volt ennek a feliratnak az óraműre helyezése. 

 
254. Szilveszter és Újév Sopronban 1866 

7. CD. 71. f., 398. múz. o. 
1866. Szilveszter estéjén szórta először fényét az immár szerencsésen befejezett 

gázvilágítás. Ez arra a szempontra mutatott rá, hogy a mindenhová kiterjedő fény, szemben az 
eddigi világítással, nem hagy maga után semmi kívánni valót. A részvénytársaság 
választmányának és különösen Flandorffer Ignác úrnak egy Éljen! – Mert csak neki, 
fáradhatatlan buzgalmának, tevékenységének és kifejtett energiájának, a választmány által 
támogatva, köszönhetjük ezt a meglepő látványt, ami éppen olyan kellemes, mint hasznos 
Újévi adomány. És az 1867-es Újévkor este nemcsak az összes laterna világított gázzal, 
hanem számos transparens nagyszerű gázlángokkal jelent meg, közöttük a Mária-oszlopnál a 
Várkerületen „Éljen a haza!” gázlángokkal volt olvasható. Ezért aztán a séta. A város 
lakosságának fele éjfélig sétált. 

 
255. Visszapillantás 1866-ra 

7. CD. 71–72. f., 398. múz. o. és u. 
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Visszapillantás az 1866. évre 
Az év végén állunk, mit hozott mindez nekünk? 
Kevés jót – sok rosszat – így tudja a kérdést megválaszolni még egy megrögzött 

optimista is. – 1866 megtölti a történelem könyvét, egy vörös lapot, de nem rózsaszínt, egy 
vérvöröset. Semmi megnevezhető a boldogulásunkra, ezzel szemben névtelen bajjal 
ajándékozott meg az elmúlt év, gazdagon a megrendítő, szegényen az örvendetes 
pillanatokban, zúgott el mellettünk és valóban semmi okunk ezt az évet, benne az elfolyt 
rengeteg könnyel, a búcsúkor elsiratni. 1866 hozott árt és apályt az idő tengerén – azonban a 
nyomor árját, a jólét apályát. Az államadósság óriásira szökött fel, az értékpapírok rendkívüli 
módon zuhantak, az ázsió magas, vagy magasra kellett emelkednie egészen 30-ig, hitelünk 
nullára süllyedt. Kereskedelmünk annyira senyved, iparunk az utolsó szakaszban hever, a 
bizalom meghalt. Egy végzetes háború feldúlta rónáinkat, a lassú halódás gyümölcsei, 
amelyek a zöld remények vetőmagjait a jövőre széttaposták. – A pénz millióit emésztette föl. 
Az emberéletek ezreit ragadta el. Németországból kitaszítottak minket. Velencét, az Adria 
gyöngyszemét kitépték Ausztria fejékéből. Igen, a Custozzánál és Lissánál aratott ragyogó 
győzelmünk ellenére nekünk magunknak kellett a vas koronát a fejbevert szárd király fejére 
tenni. A mi hatalmunk kifelé ugyanúgy, mint erkölcsi fölényünk befelé csaknem megtörni 
látszik, igen, Ausztria létezésének kérdése ellenségeink véleménye szerint már csak idő 
kérdése. A véres kaszás, a háború mellé lépett a járvány fojtogató angyala, a könyörtelen 
kolera, az országon keresztül pusztítva – valóban az egyetlen – bőven foglalkoztatott 
munkásembere volt ennek az elvetélt 1866-os évnek a sírásó. A külföldre vetett pillantás 
mutatja nekünk a választási jelszó: „A jog hatalma” uralmát. A lelkiismeretlen Vér és Vas 
politikája győzelmét. – Trónfosztott uralkodók, dühöngő forradalom,[...] majdnem minden 
európai vitás kérdés, amely eddig a hamu alatt izzott. Krisztus helytartója maga sem ül 
biztosan Péter székén, az Örök Városban, Rómában. Nyers erőszak látszik a törvényes rend 
helyébe lépni, csalás és ámítás látszik diadalmaskodni Igazság és Jog felett, és csak egyetlen 
vigasz marad meg számunkra a Káoszban, ebben az állami és erkölcsi zűrzavarban – az –, 
hogy a világ feletti uralom végül mégsem az irigy hatalmasok kezében van, hanem a 
Mindenható Isten akaratában. Megválni sokmindentől, ami kedves és értékes volt számunkra, 
ez volt a jelszava az 1866-os évnek.– Így némelyek, akik még vidáman ünnepelték velünk 1865 
karácsonyát és szilveszterét, örök álmukat alusszák a távoli harcmezőkön vagy a halottak 
sírdombjai alatt, amelyekkel a tomboló járvány szórta tele temetőinket. – De nemcsak az 
egész esztendő, minden egyes hónap többnyire leverő vezérszóval bírt Ausztria és a hazafiúi 
lelkület számára. [...] 

Így múlt el ez a vészterhes 1866-os év a felejthetetlenség [!] tengerében. [Az oldal 
vége.]  
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UTÓSZÓ 

 
Eddig tart a válogatás. Ennek több oka is van. Gondolom, arra ennyi elegendő, hogy 

bemutassam az üveges mester hátrahagyott feljegyzéseit, anélkül, hogy az olvasó belefáradna 
az olvasásába. A teljes anyag áttétele és lefordítása, jegyzetelése nem hiszem, hogy közelebb 
vinne a bizonyára felmerült kérdések megválaszolására, viszont most úgy látom, nem 
használna a jó értelemben vett érdekességnek. Jelzés, dátum nélküli névsorok, statisztikák, a 
soproni evangélikus egyházközség életének részletekbe menő megörökítése, a vége felé 
Miksa császár szerencsétlen próbálkozásai Mexikóban, az 1850-es, 1860-as évek harcai 
Itáliától Schleswig-Holsteinig inkább csak azzal a tanulsággal járnának, hogy Schuster nem 
sajnálta a fáradságot lemásolni feltehetően a Wiener Zeitung közleményeinek ide vonatkozó 
aprólékos részleteit. Talán egy ottani jó tollú újságíró leírása a lipcsei tornásznapokról a 
kivétel, bár amit közlök belőle, rámutat az egész lényegére. Már akkor kezdődött valami 
német földön. Még talán rokonszenvesnek is tűnik az egymásra találás nagy lelkesedése, de 
nekünk ma már nehéz ezt felhőtlen gondolatokkal olvasni. A dobszó mögött felsejlik az 
Übermensch képe. 
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A Sopronban használt bécsi mértékegységek 
(Lechner Jen!—Warga László: Épít!k zsebkönyve 1904 adatai alapján): 
 
Hosszmértékek: 1 bécsi öl (Klafter) = 6 bécsi láb = 72 bécsi hüvelyk = 1,896484 m;  

1 bécsi láb (Schuh) = 12 bécsi hüvelyk = 144 vonal = 31,6081 cm;  
1 bécsi hüvelyk (Zoll) = 12 bécsi vonal = 2,63405 cm;  
1 bécsi vonal (Linie) = 12 pont = 2,19505 mm;  
1 bécsi r!f (Elle) = 29,58 hüvelyk = 0,777558 m;  
1 osztrák postamérföld (Postmeile) = 4000 bécsi öl = 7,585936 km. 

Területmérték: négyszögöl, "öl (Quadratklafter) = 26 bécsi láb = 3,596652 m#. 
Súlymértékek: 1 bécsi mázsa (Zentner) = 100 bécsi font = 56,006 kg;  

1 bécsi font (Pfund) = 32 bécsi lat = 56,006 dekagramm;  
1 bécsi lat (Lot) = 4 nehezék = 1,75019 dekagramm;  
1 bécsi nehezék (Briefbeschwerer?) = 4,3755 g.   

!rmértékek: 1 (bécsi) köböl (Kübel) = 216 köbláb = 6,820992 m$;  
1 pozsonyi mér! = 2 véka (Scheffel) = 62,53 liter;  
1 bécsi mér! (Metze) = 0,9833 pozsonyi mér!;  
1 német akó (Eimer) = 40 pint = 26,5890 liter;  
1 bécsi pint (Pinte) = 4 messzely = 1,41472 liter;  
1 bécsi messzely (Seidel) = 0,35368 liter;  
1 köböl (Kübel, gabonamérésre) = 2 pozsonyi mér! = 4 véka = 125,6 liter. 

H"mér": Réaumur, René Antoine Ferchault de (1683—1757) francia fizikus skálája 
szerinti 1 °R = 5/4 °C. Hét-nyolc évtizede a szobah!mér!kön még mind a két skálát 
ábrázolták. 

Helyi id": a ma használt zónaid! nálunk 1890. 10. 01-jén lépett életbe. Addig a prágai 
(és bécsi) id!t mérték. Ez Budához képest 18 perccel van ténylegesen hátrább. 

 
 
F!bb rövidítések 
Bp. = Budapest, SSz. = Soproni Szemle, o. = oldal,  
x = krajcár, f. = forint,  
f. (közlés helymeghatározásában) fotózott, u. = után, múz. = múzeumi, o. = oldal, 
v. = von nemesi névnél, H. = Herr (úr), M. = Meister (mester), M. = Magister 
(presbitereknél),  
u. s. w. = und so weiter = etc. = satöbbi. 
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KISLEXIKON 

 
1849 Sopronban. (A 198. közléshez.) A témával foglalkozik Csatkai Endre: Sopron 

1848–9-ben. Sopron, 1948., továbbá mint szemtanúk Geiger Márton, Michel János és a 
Bruckner család krónikája is. Lásd még ifj. Sarkady Sándor: A soproni nemzet!rség 1848-
ban. Sopron, 1998. 

A „krónikát” (a Bevezet!höz) 7 db CD-re fényképezve kaptam meg. A fóliánként 
általában két-két s"r"n teleírt oldalt tartalmazó, csúnya, gótbet"s szövegnek eredeti 
oldalszámozása nincs. A leltárba vételkor csak a fóliák kaptak sorszámot (1–419.), 
fényképezéskor viszont (s ez csak a CD-n látható) minden egyes felvétel kapott sorszámot, 
CD-nként újra kezd!d!en. A 4. CD-n az 5. CD is rajta van, az 5. CD-n lev! anyag ennek az 
ismétlése. Lásd még a Bevezet!t. 

A bécsi anarchia 1848. október 6. (A 193. közléshez.) Szemtanú leírása. Lehet, hogy 
Johann Karl Schuster is ott volt az els! két napon, de a szöveg Geiger krónikájának végére 
mellékelt bécsi, számos metszetet tartalmazó röpirat lelkes felkel!barát bevezet!jének 
áthangszerelése a rend féltésének hangjaira. Az eredeti röpiratot kiadta Franz Barth Wien, 
Mariahilf, Kleine Kirchgasse, Nro. 28. Schuster ismerte, de nem vette meg. Ez olyan óvatos 
feltételezésre ad lehet!séget, hogy Geigert!l kapta kölcsön. (Újabb feltételezés: a másik 
kapcsolat a két krónikaíró között: Schuster 8 uniformisos képet másolt Geigert!l?) (XXXII., 
XXXIII. TÁBLA.) 

A bécsi forradalom 1848. március 12. (A 192. közléshez.) Valószín", hogy újságból 
másolt szövegek. A pápára vonatkozó közlés feltehet!en katolikustól származik.  

A gyógyszertár (a 161. közléshez). A Storno-ház délkeleti sarkán volt gyógyszertár 
1642-ben költözött a szemben lév! házba, s mint Fehér Angyal m"ködött tovább, míg 
Patikamúzeumot nem szerveztek bel!le 1968-ban. Ez ma a F! tér 2. Elég messze esik a 
várostoronytól. Ha igaz a közlés, 1678-ban a toronytól idáig egyensúlyozta magát a 
kötéltáncos. Kései utóda – ha jól emlékszem – a körerkélyt!l a patikaház tet!párkányáig 
feszítette ki a kötelét. Strohschneidernek hívták (lásd ott).  

A hármas t!zvész. (A 136. közléshez.)  A t"zvészekr!l részletesen (Hárs József): 
T"zvész a franciák árnyékában. Az 1808. július 19-, 22-, 24-i soproni t"zvészek története. 
Pályamunka a Szül!földünk 2007 c. pályázatra és az országos helytörténeti gy"jt!pályázatra 
2008-ban c. munkában, összefoglalóan a Honismeret 36. évf. (2008), 5. számában és a SSz. 
62. évf. (2008), 30–46. o.-n. Schuster a szöveget nagyon valószín", hogy Geiger krónikájából, 
! pedig Michel János krónikájából másolta. Lásd a német szöveg lábjegyzetét. 

A két mór ház. (A 13. közléshez.) A két mór ház. Lásd Thirring Gusztáv: Sopron házai 
és háztulajdonosai 1734–1939-ig. Sopron, 1941. c. 159. o., 445. sz., 1850-tól szerepel 
tulajdonosként Keller Vilmos 18 n. ölön, Bauer Anna 11 n. ölön. Még 1869-ben is, de akkor 
már 9. a házszám. Heimler Károly: Sopron topográfiája. Sopron, 1936., 152. o. szerint ennek 
a részháznak (9. sz.) az udvari, emeletes szárnya zsindelytet!s. 

A komáromi földrengés. (A 37. közléshez.) A hazánk területén ismert egyik 
legnagyobb földrengés volt a komáromi 1763. június 28-án, Péter-Pál napján. 63 halott, 102 
sebesült a hivatalos közlések szerint. Hét templom, 279 épület teljesen, 353 részben összed!lt. 
Csak 9% maradt épen. A nagyobb házak sínylették meg jobban. Varga Péter: Földrengések a 
történelemben. 

A lipcsei tornászünnepély. (A 251. közléshez.) Lipcsei újságíró cikkének lehet a 
másolata. A Napóleon ellen 1813. október 16–19-én gy!zelmesen megvívott Népek csatája 
50. évfordulójára emlékm"vet avattak Lipcsében, s erre az alkalomra szinte az egész német 
föld tornászai összegy"ltek érzelmi egységben, hangulatilag megel!zve a poroszok és 
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Bismarck vezette Német Birodalom létrejöttét. A hosszú szöveg közlése annak a jele, hogy 
Schuster egyetértett minden németek lelkes egységével. Lásd Utószót. 

A mai Széchenyi István Gimnázium (a 170. közléshez.), Templom u. 26. Tervez!je a 
bécsi Georg Unger. Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században. Bp., 1988., 85. o. 
Lásd még Normalschule. 

A Rózsához c. vendégfogadó (A 48. közléshez). A Várkerületen, Fehér Rózsa néven 
Csatkai i. m. 208–210. o. Kés!bb Molnár Szálló. 1944. dec. 6-án lebombázták.  

A soproni evangélikus egyházközséget Gerengel Simon szervezte meg. Az 
egyházközség pecsétjén is az 1565-ös évszám szerepel. (Az 56. közléshez.) Lásd Friedrich 
Károly: Gerengel Simon lelkész, a soproni evangélikus gyülekezet megszervez!je (1518–
1571). SSz. 46. évf. (1992), 2–31. o. 

A Soproni Városszépít" Egyesület tagtoborzói sorában találjuk az id. Schustert, 1864-
ben, lásd Dávidházy i. m. Az egyesületr!l lásd Szabó Jen! i. m.-t. 

A szárazmalom. (A 160. közléshez.) Thirring Gusztáv: Sopron házai és 
háztulajdonosai 1734-t!l 1939-ig. Sopron, 1941, 27. o., a Liszt Ferenc utca házszám nélküli 
telke, 1766-ban városi szárazmalom, 1769–1830. Városi színház, 1850-ben Régi városi 
színház megjelöléssel, mint amelyet az új színház építésekor lebontottak. Ennek a régi 
színháznak 1789-es átalakítási terve a XXIII. TÁBLÁN.  

A Szentháromság ünnepe pünkösd utáni vasárnap. A protestánsok is átvették. (A 150. 
és a 182. közléshez.) 

A városi fegyvertár. (A 102. közléshez.) A fegyvertár 1692. évi leltárát lásd Szabó 
Jen!: Pellican Ignác L!rinc városi fegyvertáros számadása 1692. évr!l. SSz. 35. évf. (1981) 
331–343. o. 

Az els" vasútunk, lásd: vasút. 
Abt, Franz (1819–1885), 3000, f!leg kórusm"vet írt. (Internet.) (A 243., 244. 

közléshez.) 
Aktaszállítmányok Bécsben. (A 231. közléshez.) Sem Geiger, sem Michel akkor már 

nem jöhet szóba, feltehet!en újságközlés alapján. 
Alapító. conditor = alapító... épít!, de felügyel!, kulcsár is lehet. (A 43. közléshez.) A 

nagy számban el!kerül! római emlékek feler!sítik a Sempronium és a Scarbantia 
elnevezéseken való vitát. 

Albert (Albrecht) Frigyes Rudolf Domokos, Habsburg–Tescheni f"herceg (a 227. 
közléshez.) (1817–1895), 1843-tól Ausztria és Salzburg katonai parancsnoka, de az 1848 
máriusi forradalom miatt err!l le kellett mondania, 1848–1849. Itáliában harcolt, részese volt 
több gy!zelemnek. Az abszolutizmus híve, a liberalizmus ellensége. 1851–1860. 
Magyarország polgári és katonai kormányzója. A custozzai gy!z! (1866). Palotája a Karintiai 
kapu közelében volt. A vérz! császár oda ment be az ellene balul sikerült merénylet után. 
Lásd Merénylet... Ern! f!herceggel együtt szerepel I. Ferenc József 1857. évi magyarországi 
utazásán (a 204. közléshez). 

Alboin (a 41. közléshez). Longobárd uralkodó, 572-ben megölték. 
Alexandra Pavlovna Romanova, a cár lánya (a 185. közléshez), (1783–1801. március 

16., Szentpétervár) Habsburg József nádor els! felesége (1799), megszült leánygyermekével 
együtt még a gyermekágyon meghalt. Javaslatára lett piros-fehér-zöld a magyar zászló. 

Altdörfer Keresztély (1825–1898) az ev. templom orgonistája, zeneszerz!. (A 219., 
242., 243., 244. közlésekhez.) Hárs József: Aranykönyv 2005, Kézirat. 

Amnesztia. (A 229. közléshez.) Az 1862. nov. 19-én adott közkegyelem – nem az els! 
– azokra vonatkozott, akiket a provizórium haditörvényszékei ítéltek el politikai 
cselekmények miatt, ill. akik engedély nélkül tértek vissza, de nem követtek el 
b"ncselekményt. 
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Anger (Schlipper-Anger). Mez!. Mára csak mint Anger szerepel a köznyelvben. A 
Balfi út és az Ikva mellett. (Mint Anger: a 240., mint Schlipper-Anger: a 190., 198. 
közlésekhez.) 

Apponyi György gróf (a 231. közléshez).(1808–1899), a bécsi magyar udvari 
kancelláriánál 1844-t!l alkancellár, 1852-ben f!kancellár, 1849-ben Bécsben a magyar 
f!urakból alakított ellenforradalmi csoport elnöke, 1861-ben királyi biztosként nyitotta meg 
az országgy"lést, 1863-ig országbíró. 

Arany angyal-fogadó. (A 49. és 53. közléshez.) A legrégibb. Thirring i. m. Várkerület 
56. Lásd Csatkai i. m. 

Árvizek jelzése a falon. Rózsa u. 1. Lásd Csatkai–Dercsényi: Sopron és környéke 
m"emlékei. Bp. 1956. II. kiad., 372. o. (A 17. és 18. közléshez.) 

Augester-sz"l". Az Augester-fajtáról Rácz János: Kétszáz magyar sz!l!név. Bp. 1997, 
58–59. o. Szerinte a gohér régi magyar eredet" hegyaljai sz!l!fajta.– Neve mellé a ma 
használatos elnevezésként adja meg az Augstert, de nem fogadja el többek között Mollay 
állítását, a német eredetet sem. Mollay Károly: Német–magyar nyelvi érintkezések a XVI. 
század végéig. Bp. 1982, 288. o. 1590: laza fürt", hosszúkás bogyójú, korai csemegesz!l!. 
Art frühreifende Tafeltraube, Augstertraube. Jakab apostol napja  körül (júl. 25.) érik. Jó 
lenne tudni, hogy Schuster honnan írta ki az 1749. évi adatot. (A 23. közléshez.) 

Augustus uralkodásának kezdete.. (A 43. közléshez.) Az évszám csak úgy 
értelmezhet!, hogy az talán a zsidók id!számításából következhet. Augustus i. e. 27-t!l 
császár, vagyis Róma alapításától számítva a 727. évt!l kezdve. A zsidó id!számítás kezdete, 
vagyis a világ teremtésének dátuma 2010-hez képest 5770 év. 5770 – 2037 = 3733 évet írtak 
Augustus császárságának kezdetén a zsidók. Már nem akkora az eltérés, hogy ne lehetne 
elképzelni. A különbség adódhat abból, hogy a valószín" eredeti forrás, Josephus Flavius 
idején még nem alakult ki a végérvényes zsidó dátum, vagy pedig olvasási hiba történt a 
kés!bbiek részér!l. Mindenesetre nem Schuster olvasta Flaviust.  

Az els" vasútunk. Perkovácz Bódog–Kubinszky Mihály: Széchenyi István és a 
Sopron–Bécsújhelyi vasút építése. SSz. 10. évf. (1957), 44–64. o. Eszerint (56. o.) már 
márciusban (1845) elkezdték az építkezést. (A 172., 247. közléshez.) 

Az evangélikus templom órája. (A 253. közléshez.) Lásd: Csatkai: Majdnem száz évet 
ért száz év alatt (az ev. templomtorony órája). Kisalföld 1965. nov. 12. 

Az évszázad b!nténye. (A 216. közléshez.) Többen leírták, a ház a Színház u. 12., 
akkor a Várkerület 12., lásd régi tulajdonosa, Eigner k!faragó címszavát. 

B. Estván (a 252. közléshez). Estván, Béla „Hungarian cavalry colonel in the 
Confederate Army” (Magyar lovas ezredes a Konföderációs Hadseregben). 1827-ben 
született, részt vett 1861–1865-ben a polgárháborúban. 23 oldalas tanulmányt írt róla 1961-
ben András H. Pogány. (Internet.) 

Barkóczy gróf (a 126. közléshez) Csak 1687-t!l gróf. 1704. csatlakozott Rákóczihoz, s 
lovas ezredet szervezett, élén ezredesként. Aztán kilépett. †Heckenast Gusztáv: Ki kicsoda a 
Rákóczi-szabadságharcban. Életrajzi adattár. 2005.  

Batthyány Lajos (a 193. közléshez). Gróf. Magyarország els! felel!s miniszterelnöke 
(1807–1849). Mártír. 

Beethoven (1770–1827). (A 243., 244. közléshez.) Említve az Egmont-nyitány op. 84., 
Goethe darabjához 1809-ben írt kísér!zenéb!l és Die Ehre Gottes aus der Natur (Himmel 
ruhmen des ewigen Ehre) op. 48. Nr. 4. Az egyik leghíresebb dala énekhangra és zongorára 
1803-ból. Hat Chr. F. Gellert-vers megzenésítése, ezt a negyediket 2 perc 15 másodpercesnek 
jelzik. A fenti cím" költemény els! két versszaka. Kórusm"ként több CD-kiadásban is 
hirdetik – többek között a Presto Classical Oh, wie schön ist deine Welt c, lemezén, Kreutzer: 
Das ist der Tag des Herrn c. kórusával együtt – az Interneten. 



132 
 

Bél Mátyás (1684–1749) (a Bev. és a 2. közléshez). – A 18. századi és korábbi Fert!r!l 
sokat ír Bél Mátyás, Sopron vármegye leírása I. kötetében. A latin eredetit és magyar 
fordítását számos kiegészít! tanulmánnyal adták közre 2001-ben, a Soproni Levéltár 
kiadásában. A II. és III. kötet 2006-ból. 

Bem József (a 199. közléshez), a szabadságharc lengyel és egyben magyar altábornagya 
(1794–Aleppo, 1850). „Bem sokat tett a magyar–román megbékélésért, az irreguláris 
csapatok kölcsönös bosszúhadjáratait azonban nem sikerült megel!znie.” (Wikipédia) 

Benedek pápa, e néven a tizennegyedik (a 123. közléshez) (1675–1758). Hathónapos 
konklávé után választották meg 1740-ben. Jó kedély", tudós pápa volt. 

Berghoffer Mihály apát-kanonok – 1804-t!l városplébános (*Sopron, 1769–†Gy!rött 
nagyprépostként, 1835) (a 81. közléshez). Apja zsinórosmester a Balfi u. 6.-ban. A hármas 
t"zvészben ! is károsult, mint fia. Lásd: Hárs József: T"zvész a franciák árnyékában. Az 
1808. július 19-, 22-, 24-i soproni t"zvészek története. 2007. Kézirat. 

Braun Nándor (a 9., 59., 243., 244. közléshez) Dávidházy István: Egy érdemes soproni 
polgár élete: Braun Nándor (1802–1877). SSz. 48. évf. (1994), 348–361. o. 

Brennberg (a 171, közléshez). Zoller el!tt is próbálkoztak a szén kibányászásával, de 
ráfizettek. Zoller Ferenc is 1786-ban. A szakszer" termelés 1792-ben kezd!dött. Nyitray Elek: 
A szénnel való téglaégetés megindulása Sopronban. SSz. 10. évf. (1956), 268–276. o. 

Chlodwig (latinosan Clodoveus), a frank birodalom megalapítója (482–511). A 3. 
közléshez, lásd I. Frank Klodvig. 

C. M. = Conventions Münze. Ezüst forintban számoltak 1816-tól, röv.: fl. 
Contumaz (Kontumaz, die) = járvány elleni zárlat. (A 25., 151., 152., 153. 

közlésekhez.) A latin contumaciából. (Wahrig.) 
Cseréptet". (A 217. és a 218. közléshez.) Lásd Fabricius János András i. m. Mint 

városvezet! is szorgalmazta a t"z ellen véd! cseréptet!t. 
„Dalfüzér” dalos egylet. (A 219. közléshez.) Csatkai: Schiller és Sopron SSz. 13. évf. 

(1959), 358–359. o. Az egyletr!l Csatkai Endre: A soproni Zenei M"vel!dés 1848–1850. In: 
A Soproni Képz!m"vészet és Zenei M"vel!dés története 1848–1948. Sopron, 1962, Soproni 
Szemle kiad., 43. o., lásd még: Altdörfer Keresztély és Kurzweil Ferenc címszavakat. 

Dalosünnep 1863. (A 243. közléshez.) Csatkai Endre: A soproni Zenei M"vel!dés 
1848–1850. In: A Soproni Képz!m"vészet és Zenei M"vel!dés története 1848–1948. Sopron, 
1962, Soproni Szemle kiad.. Százéves jubileumát megünnepelték. 

Dobner Nándor faültetése. (A 236. közléshez.) Lásd Szabó Jen!: A Soproni 
Városszépít! Egyesület története 1869–1984. Különlenyomat a SSz.-b!l,  2. o. 

Dobner Nándor háromszor városbíró, négyszer polgármester (1659–1730) (a 128., 
236. közléshez) Aranykönyv 2000, 32. o. 

Domonkos templom – tornyok. (A 212. közléshez.) Csatkai–Dercsényi: Sopron és 
környéke m"emlékei. 2. kiad. Bp. 1956, 329–332. o. Az 1674-ben Sopronba települt szerzet 
templomának tornyai csak 1775-re lettek készen, Tóth János József adománya révén. #t lásd 
címszaván. 

Draskovits gróf (a 126. közléshez).  Draskovitsok cs-vel vagy ch-val hol a császári, hol 
a kuruc oldalon t"nnek fel ezen a tájon, a 17. század végén és a 18. század elején. Valószín", 
hogy Barkóczy csak blöffként mondta a nevet. Higgyenek róla, amit akarnak. 

Eggenberg hercegné, Anne Marie, Brandenburg-Bayreuthi !rgrófn! (1609–1680) (a 
149. közléshez) Johann Anton Eggenberg hercegnek, a császár bizalmasának özvegyeként 
telepedett le Sopronban, s mint evangélikus, a legnehezebb id!kben pótolhatatlan támasza 
volt a helybeli gyülekezetnek. Aranykönyv 2005. Kézirat. 

Egressy (Egresy Galambos) Béni (1814–1851) (a 243. közléshez) zeneszerz!, 
librettista, színm"író és -fordító. A Szózat és a Nemzeti dal megzenésít!je, Erkel-operák 
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szövegkönyvének írója. A Klapka-indulót is ! szerezte. A Beteg leány a Négyes dalok c. 
kéziratban maradt kötetében, az OSZK-ban van. 

Eigner k!faragó (a 216. közléshez) Házi: isz. 4230. Richárd (polgár: 1775), fia 4231. 
József (polgár:1802) katolikus k!faragók. A Színház u. 12. (Várk. 13.) tul. Thirring i. m. 
1790-ben még Richárdé, 1798-ban Jozefáé, 1810-t!l Rusz János posztósé 111. számon 1840-
ig, 1850-ben Rusz Máriáé. 

Eitler ácspallér (a 82. közléshez) Háziban nincs, Thirring i. m.: András városi pallér 
1830–1850. társtulajdonosa az Újteleki u. 18.-nak. Ez az ún. Matschakerhof. 

Éles szög. A Hosszúsor nyugati végén volt az Éles szeglet 1836, 1841. Ma körülbelül a 
Szög utca. (A 128. közléshez.) 

Elsüllyedt falvak (a 3. közléshez). A térképeken (persze) nem szerepl! helységek 
nevének magyar fordítása arról tanúskodik, hogy Schuster tudott valamennyire magyarul. 
Érdekes a Schwarzteich–Schwarzlaken párhuzama. Ma is -lacke végz!déssel több kisebb-
nagyobb sós tavacska létezik a nagy Fert!t!l keletre, a Fert!zugban. 

Emlékk", emlékünnepély 1864 (a 244. közléshez). A dalosok emlékezése az el!z! évi 
találkozóra és az emlékk! avatása. 

Ern" f!herceg (a 204. közléshez) a Habsburg-Toscanai házból (1824–1899). Édesapja 
Rainer osztrák f!herceg, II. Lipót király fia, I. Ferenc király testvére. Édesanyja olasz 
hercegn!. A nyolc gyermek közül Ern! a negyedik. Katonai pályán mozgott, f!leg Itáliában. 
Garibaldi elleni sikeréért megkapta az altábornagyi rangot 1849-ben. Az 1850-es évek végén 
Bécsben élt együtt egy elvált asszonnyal, akit 1858-ban titokban feleségül vett. A rangon aluli 
házasság miatt lényegében szám"zték az udvartól azzal, hogy budapesti székhellyel 1859-ben 
hadtestparancsnokká nevezték ki. Az Internetes forrás szerint 1857-ben amikor az 
uralkodópár el!ször látogatott Magyarországra „Ern! f!herceg és Scitovszky esztergomi 
érsek együtt üdvözölték !ket.” 

Esterházy herceg-nádor. Esterházy Pál (1635–1713) 1681-t!l nádor, 1687-t!l herceg, 
1693-tól Sopron örökös f!ispánja. (A 63. közléshez.) 

Ev. tanítóképz". A mai Csatkai Endre u.–Frankenburg u. sarkán állt lebontásáig. 
Emlékére a mai házon emléktábla van. (Az 58. közléshez.) Lásd a Pálfy címszót. 

Expedíció a tófenékre. (A 9. közléshez.) Ha nem is aktaként, de az újság révén 
bekerült a Levéltárba. Az Oedenburger Localblatt (früher Harmonia) 1865. október 8. (328. 
o.) számában közli Actenstück ... címen Kolbenheyer Mór aláírásával az expedíció leírását, b! 
kiegészítéssel. A rá vonatkozó befejezést is egyesszám harmadik személyben! A témára a 
legközelebbi Soproni Füzetekben szándékozom visszatérni. 

Fabricius a Líceum-b"vítés alapk"-letételér"l. Részletesen számol be az eseményr!l 
mint az ev. konvent elnöke és polgármester Fabricius János András: Töredék Nemes Lipchei 
Fabricius családnak történetéb!l. c. kéziratos krónikájában (latinból magyarra fordította 
András nev" fia 1844-ben). (Az 57. közléshez.) 

Fabricius J. András (1770–1847). (az 57., 123., 182. közléshez), Aranykönyv 2005. 
Kézirat. 

Fandler Kristóf (a 27. közléshez) Thirring i. m.: ifj., Magyar u. 3. 1840-ben 67°-lel a 
kisebbik rész az övé. Fandler Kristófné 1840-ben viszont a Kis u. 1. felét (157°, kert 76°) 
tulajdonolja. Házinál Pfandlerként szerepelnek eredend!en iparos családból apja és fia. 
Mindkett! Kristóf és földm"ves. 1799-ben, ill. 1835-ben lettek polgárok (isz. 976 és 977.). 

Fels"-L"verek. (A 238. közléshez.) Lásd: Hárs József: Mesél! utcák Sopronban. 2. 
kiad. Sopron, 2006, a Fels!-L!verek határa és közútjai a 26. o.-n, a L!ver szóról a 49. o.-n. 

Ferdinánd császár (a 192., 205. közléshez) a sorban az ötödik magyar király ezen a 
néven, még apja életében 1830-ban. (Lemondott 1848. dec. 2.) I. Ferenc császár és második 
felesége a szül!k. 12 gyermekük közül hét érte meg a feln!tt kort. Ferdinánd a 2. gyermek 
(1793–1875), Annak ellenére, hogy hat nyelven beszélt, szellemi képességeit nem tartották 
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sokra, különösen Metternich, aki bábként kezelte. „Az 1848 márciusi bécsi forradalom idején 
az utcai tüntetéseket és zavargásokat látva Ferdinánd érdekl!dött segédtisztjét!l: – Miért 
zajong ez a sok ember? – Forradalmat csinálnak, felség. – Ahá, és szabad ezt nekik?” 
(Szilágyi Sándor: A magyar nemzet története. Bp. X. köt. 1898.) N!vére, Mária Lujza, I. 
Napóleon második feleségeként ismert. Egyik húga portugál királyné lett. Testvérér!l, Ferenc 
Károly f!hercegr!l lásd lejjebb. 

Ferenc császár (az 55., 193. közléshez) édesapja a Habsburg–Lotaringiai házból való 
Lipót toszkánai nagyherceg, a kés!bbi II. Lipót magyar király, anyja spanyol infánsn!. A 16 
gyermek közül Ferenc a második, a fiúk közül a legid!sebb (1768–1835). Ausztria uralkodó 
nagyhercege. I. Ferencként Budán koronázták magyar királlyá 1792-ben, Hónapokkal kés!bb 
Frankfurtban német-római császárrá. Err!l azonban a sorozatos vereségek miatt le kellett 
mondania. 1804-t!l osztrák császár. A felvilágosodás ellensége, rend!rállam m"ködtet!je. 

Ferenc József Sopronban 1857-ben. (A 204. közléshez.) A koronatanács 1857. 
március 21-én döntött a megszakításokkal hosszan elhúzódónak tervezett magyarországi út 
el!készületeir!l. Az uralkodó május 4-én kezdte meg az utat. Ennek során, május 9-én 
részleges amnesztiát hirdetett. Az Ödenburger Intelligenz- und Anzeige Blatt 1857. júl. 20-án 
az el!készületekr!l tudósított majd 24-i számában átvette a Pest–Ofner Zeitung közleményét a 
Sopronban induló következ! szakasz programjáról. Eszerint aug. 8-án, szombaton, kés! este 
érkezik a császár vonattal Sopronba és kedden, 11-én, reggel utazik kocsival (mert mi mással 
lehetett akkor arrafelé utazni) tovább Körmendre, szombathelyi tartózkodással. Onnan 12-én 
Keszthelyre, zalaegerszegi tartózkodással. 13-án Keszthelyr!l Veszprémbe, „über den 
Plattensee” (nem volt lehetetlen Keszthelyt!l Balatonfüredig a Kisfaludy g!zhajóval). 14-én 
már – Zircen át – Székesfehérvárra érkezik #felsége (az egész közleményben más 
személyekr!l nem esik szó). Onnan másnap tovább Kisbérre, ahol zárójelben Diner várja. 
Ebéd után Sz!nyre hajtatnak, ahol kés! este végre megint vonatra szállhatnak és irány haza 
Bécsbe. Néhány napos otthoni elfoglaltság (vagy pihenés?) után Pozsony két napos szervezett 
ünneplés, aztán a Felvidék, Kassa (2 nap), Miskolc rendezvényei várják az uralkodót. 
Szeptember elsején robog #felségével vissza a különvonat a császárvárosba. Ez a nagy hajsza 
adja a keretet a soproni lap igen részletes beszámolójához, amely a 12-i számban zárul, 
mégpedig hosszú hódoló verssel. Érdekes viszont, hogy a népünnepélyr!l kevesebbet írnak, 
mint Schuster. Viszont az üveges mester a távozásról igen sz"kszavúan ír. Az újság szerint 
azonban kora reggel indult #felsége (a szállásáról a Ritter-háztól) „über den 
Dominikanerplatz, durch die Silber- und große Potschygasse”. Lásd még: Csatkai: Különös 
hang Ferenc József els! soproni látogatásával kapcsolatban. SSz. 16. évf. (1962), 70. o. (A 
cikk alatti L. E. szignó feloldása Csatkai Endrére Környei bibliográfiájában. A kis közlemény 
a gyermek Ferenc József soproni látogatásáról állapítja meg, hogy nem kellett különös 
ünnepélyes fogadtatás.) 

Ferenc Károly (1802–1878) f!herceg. V. Ferdinánd öccse, I. Ferenc kilencedik 
gyermeke. 1824-ben feleségül vette a bajor király lányát, Zsófiát. Az er!s akaratú asszony 
elérte, hogy az öröklési rend szerint soron következ! férje ellenében legid!sebb fiuk legyen az 
uralkodó 1848-ban – az alkalmatlan V. Ferdinánd utódjaként. 

Flandorffer Ignác ifj. borkeresked! (1816–1891). (A 184., 213., 215., 254. közléshez.) 
Aranykönyv 2000. 74. o. Fáradhatatlan, önzetlen közéleti férfiú. Schuster következetesen 
Fladendorfernek írja a nevét. 

Fodor János polgármester (a 135. közléshez). A római katolikus nemest Házi szerint a 
magyar királyi kamara 1780. ápr. 21-én városi tanácsossá nevezte ki azzal a meghagyással, 
hogy a legközelebbi tisztújításkor annak meg is válasszák. Megtörtént. Ez év május 5-én teszi 
le a polgáresküt. 4921 az irányítószáma. Szülei: néhai Fodor István és Stark Anna Zsuzsanna. 
1797–1801 között polgármester. 1801. aug. 9-én öngyilkos lett (Fasc. XIV. Nr. 1986.). 



135 
 

Förster, Ludwig (az 59. közléshez), „a bécsi historizmus egyik legismertebb, sokoldalú 
egyénisége volt” (1797–1863). Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században. Bp. 1988, 
109–111. o. Az ev. templom tornyának az olasz reneszánszon alapuló tervét dicséri. Más 
soproni munkájáról nem szól.  

Gabriel Lajos polgármester (a 141. közléshez). Házi adatai: 1751. nov. 25. esküszik 
meg Zsuzsanna Erzsébettel, Artner Lipót városbíró és Ertl Mária Klára lányával. 1757-t!l 
„vormund”, 1783-ban bels! tanácsos és polgármester, 1790-ig. 1792-ben lemond bels! 
tanácsosi állásáról. Ügyvéd és ügyész. Isz.: 5281. 

Gamauf Teofil (1772–1841) (az 55., 57., 248. közléshez). A nagy tudóson kívül több 
Gamauf is volt presbitere részben a k!szegi, részben az ágfalvi és a soproni evangélikus 
gyülekezetnek. Schuster számba veszi !ket. (Lásd a XXI. TÁBLÁT.) 

Garibaldi, Giuseppe (1807–1882), (a 208. közléshez). Igazán híressé akkor vált, 
amikor vörösingeseivel, a „marsalai ezerrel” partra szállt Szicíliában és ezzel 1860. május 11-
én elindította az olasz egységre vezet! változatos harcot. Több magyar is harcolt seregében. 
Nyughatatlan, forradalmi lélek „munka nélkül is”. (Lásd a XVIII. TÁBLÁT.) 

Gasometer. A Gázm" történetét lásd Baumann József: A Soproni Gázm" története 
(1865–1978). SSz. 35. évf. (1981), 3 folyt, Molnár József: A százéves Soproni Gázgyár 
története. SSz. 21. évf. (1967) (A 49. közléshez.) 

Gát Pomogy–Eszterháza között. Korabinsky úgy tudja, hogy a gát (Damm) a 
Hanságon át Eszterházától Pomogyig 1777-ben épült drága pénzért és „Fürst Eszterházy ... ist 
1780. Sept. samt seinem Gefolge zum erstenmal drüber gefahren. Herr Traut hat über die 
Gegend ein Kärtchen in 4to gestochen.” Korabinsky, Johann Mathias: Geographisch-
historisches und Produkten Lexikon von Ungarn ... Preßburg, 1786., Pomogy címszó alatt az 
548. o.-n. (A 8. közléshez.) – A hercegi majorátust akkor Fényes Miklós gyakorolta haláláig, 
1790-ig. Fia, Antal 1794-ben már meghalt. Schuster forrása (vagy forrásának eredetije) tehát 
1794 el!tti. – „A Nádasdyak 1658-ban Sarród és Pomogy között a Hanyon át töltést építenek, 
a rajta közleked!kt!l pedig ún. száraz vámot szednek. [...] A Nádasdyak által emelt töltésen 
az Esterházyak az 1777. és 1780. években országutat építettek s ezzel megteremtették az 
összeköttetést Sopron és Moson vármegye között” – idézet Zádor Alfréd: A Fert! táj múltja 
és jöv!je. SSz. 29. évf. (1975), 324–325. o. Zádor forrásként Drinóczyt jelöli meg. – Kiss 
Andrea: Sopron vármegye természeti viszonyainak változása a XVIII–XIX. században. In: 
Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása I. Sopron, 2001., 282. o. szerint a pomogy–eszterházai 
töltés 1777–1779 között épült. 

Geiger és a földmozgás. Ezt a földmozgást Geiger Márton is észlelte, s leírta 
krónikájában. Lásd: (Hárs József): Geigerék színes krónikája. Kosárfonók várostörténete a 19. 
század Sopronában. Szül!földünk-pályázat 2008., 27. o. és a 11. Tábla a krónika ide 
vonatkozó szövegének fotójával. (A 40. közléshez.) 

Gerstmeyer, Joseph (*Bécs, 1801. márc. 6– †Bécs,1870. szept. 14.) nagyon nevesnek 
tartott tájképfest!, a Bécsi Képz!m"vészeti Akadémián tanult. Osztrák, olasz és német tájakat 
is festett. Lásd a IX. TÁBLÁT. 

Gilétusz (a 3. közléshez). A f!h!shöz még legjobban Smaragd-nembeli Gilétfi Miklós 
hasonlít, aki a III. István (uralk. 1162–1172) alatt betelepedett Gotfrid nemzetségének kés!i 
leszármazottja, Nagy Lajos király nádora volt 1342–1356. Részt vett a francia származású 
király nápolyi hadjáratában és egyben a kunok kapitánya is. Hogy harmadik? A nádorok 
közül Miklósként a harmadik. Különben Fraknóhoz, s a környékünkhöz semmi köze. A 
család, a király halála után nem sokkal, kihalt. 

Gizella (a 44. közléshez) Szent István bajor származású felesége (984 k.–1059), az 
esküv! német földön 996-ban történt.  Az a miseruha, amelyet ! és udvarhölgyei készítettek, a 
magyar királyok koronázási palástja lett, rajta az !, a férje és Imre herceg ábrázolásával. Két 
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fiuk született: Ottó és Imre. Özvegyként kés!bb a passaui apácakolostorba lépett és 
f!nökasszonya lett. 1975-ben boldoggá avatták.   

Gramapfel (Kramapfel) (az 52. közléshez) Házinál: Ádám, György, János és Mihály 
keresztnev"ek tették le a polgáresküt különböz! id!kben. Isz. 2859-t!l a K-nál. Thirring i. m.: 
K-val a 24. o.-n: a Templom u. 10. alá írva. „Eredetileg két telek, melyekre utóbb az 
evangélikus templom is épült.” Kramapfel-ház és Schubert-ház között oszlik meg 1766-tól, 
addig csak K.-ház. Lásd még Dávid Ferenc–Goda Károly–Thirring Gusztáv: Sopron 
belvárosának házai és háztulajdonosai 1488–1939. Sopron, 2008., 136–137. o. 

Greilinger Nándor (a 169. közléshez) Házi: G. Kristófnak Zsuzsanna nejét!l származó 
fia Nándor molnár 1830, dec. 28. lesz polgár. Isz. 5769. 1848-ban közgy"lési tagnak 
választják meg. Horváth Zoltán: A soproni és a sopronbánfalvi molnárcsaládok és malmaik 
története (1767—1950) Sopron, 1993, 384. o. + 4 melléklet. 

Gróf Széchenyi István (Bécs, 1791 szeptember 21–Döbling, 1860. április 8.). 
Közismert életrajzából csak annyit, hogy az alábbi gróf Zichy Károly özvegyét vette 
feleségül. (A 249. közléshez.) 

Gróf Zay Károly cs. k. kamarás, ev. egyházkerületi f!felügyel! Sopronban született !si 
családból 1797-ben. Az 1825-re összehívott országgy"lést!l kezdve a f!rendi táblán a 
szabadelv" ellenzék tüzes képvisel!je. Számos cikke jelent meg. 1871 a halála éve. Egyik 
írásában – összehasonlítva egy 1864. évi pápai enciklikával – közli II. József imáját. (A 80. 
közléshez.) 

Gróf Zichy Károly (1753–1826) országbíró (az 54. közléshez).  
Gruber Károly hentes (a 200. közléshez) a megszállás utáni megtorlás egyik 

letartóztatottja Sopronban. ifj. Sarkady Sándor: A soproni nemzet!rség 1848-ban. Sopron, 
1998, Kronológia, dec. 19., 152. o. 

Guyon Richárd gróf (Bath, Anglia 1813–Konstantinápoly 1856) (a 203. közléshez) A 
branyiszkói hágó elfoglalása 1849. február 5-én meghozta Guyon Richárdnak a hírnevet és 
ezredesr!l tábornokká való kinevezését. A felvidéki hadjáratnak ez a gy!zelme pedig 
Görgeinek a lehet!séget, hogy levonulhasson az Alföldre, s egyesülhessen a f!sereggel, s 
ezzel elindíthassák a gy!zelmes tavaszi hadjáratot. A szabadságharc bukásakor a törökökhöz 
menekült, ahol Hursid pasaként tábornok lett. 

Gyújtogatások. (A 230. közléshez.) A 20. században is gyakorlat volt falun a cs!d 
kivédésére, a segély, vagy kés!bb a biztosítótól várható kártérítés reményében felgyújtani a 
házat. 

Háborús károk. (A 203. közléshez.) Mindenkit érint! kár volt a Kossuth-bankók 
kártérítés nélküli elégetése. Sopronban a F! téren. Lásd Csatkai Endre: Sopron 1848–49-ben. 
Sopron, 1948. 

Hany Istók. (Az 5. közléshez.) Honti Pál: Hany Istók nyomában. Gy!r, 1972. A 
Kisfaludy Károly Könyvtár Füzetei 1. sz. tanulmányt Mollay Károly pozitívan – az eddig 
legelfogadhatóbb magyarázatként – értékeli a Soproni Szemle 28. évf. (1974), 192. o. 
könyvismertet!jében. Az 1749. márc.17-i keresztelés tény. Schuster a kapuváriak kés!bbi 
összefoglalóját valahonnan idézi. 

Hátsókapu (a 93. közléshez). Mivel Hasenauer 1822-ben lebontotta a Hátsókaput, 
Schusternak ez a forrása 1822 el!tti volt. 

Házak az evangélikus templom helyén. Dávid Ferenc–Goda Károly–Thirring 
Gusztáv: Sopron Belvárosának házai és háztulajdonosai 1488–1939. Sopron, 2008. Benne: 
Két ház az evangélikus templom és iskola helyén címen, a 133–137. o.-n. A templom helyén 
állt Johann Andre Schuberth (Házi isz. 9963) háza, az iskolaépület és egyházi hivatal helyén 
állott ház tulajdonosa Johann Kramapfel (Házi: 2856 isz.) volt akkor. (Az 52. közléshez.) 

Heideboden (Haideboden) (a 3. közléshez) elnevezés Bécst!l keletre els!sorban 
növényföldrajzi. Heide = puszta, boden = föld. „a heide fenyérpusztát jelent, olyan területet, 
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melynek vízjárta mélyedéseiben vékony szálú réti f", a fenyér (hanga) terem. [...] A német 
elnevezés az 1730-as évekb!l, Bél Mátyás leírásából való...” (Thullner István: A Moson 
megyei Heideboden és a heidebauerek. Internetr!l.) A pusztai parasztokat a sok nyúl miatt 
nyulasoknak csúfolták. Vagyonos réteg a magyar és a horvát lakosok között. 

Herbeck (a 243. közléshez), Johann Franz lovag *1831–Bécs †1877, 1859-t!l a 
Gesellschaft der Musikfreunde karmestere. 

Hercegi pallosjog. Esterházy herceg beiktatása 1834-ben azért érdemel közlést, mert a 
hercegnek pallosjoga volt. 1845. október 14-én Kismartonban karddal kivégezték Lorenz 
Alfonz gonosztev!t. Az ezzel kapcsolatos nyomtatványok, a Geiger Krónika mellékleteként a 
628. oldalhoz csatolva. (A 99. közléshez.) 

Hewitson, William (a 180. közléshez) angol lokomobil- és lokomotívgyáros. Lásd Hárs 
József: Johann Karl Schuster üvegesr!l és feljegyzéseir!l a 19. század Sopronából. 
Szül!földünk pályázat 2009. Lásd még a lokomobil címszót. 

Hild György (a 158. közléshez). Épít!mester, a soproni k!faragó céh tagja 1835-t!l. 
Csepregen született 1805-ben, soproni polgár 1835. Meghalt 1864 után. Lásd Winkler Gábor 
i. m. 63–67. o. 

Hivatalnokok. (A 232. és 235. közléshez.) Az idegenb!l, f!leg a csehekt!l jötteket 
hívta a nép Bach-huszároknak, mert el!írás szerint magyaros ruhát kellett hordaniuk. 

Hofer Péter, ifj. (a 184., 204. közléshez). Házi: 6536. isz. katolikus f"szerkeresked!, 
1837-ben lett polgár. Az eredetileg de Corte vezetéknev" családnak ez a tagja nagy érdemeket 
szerzett a Soproni Takarékpénztár alapítása körül. Közgy"lési tag. Új Svm. 1942. dec. 31 és 
1943. jan. 2. Flandorffer sógora. 

Horváth, von, báró (a 197. közléshez) a Sopront megszálló osztrák dandár ezredesi 
(óbesteri) rangban lév! parancsnoka. Lásd Petrichevich-Horváth János. 

Höller György (az 59., 90. közléshez). Házi: 6732. isz. k!faragó, katolikus, 1820-ban 
lett polgár. Apja k!faragó volt Szentmargitbányán. 1842-ben küls! tanácsos, 1848-ban 
közgy"lési tag. 

I. Frank Klodvig (Clodoveus, 482–511. uralk.) (a 3. közléshez) a Meroving dinasztia 
és egyben a Frank királyság megalapítója a nyugatrómai birodalom romjain. T!le egyenes 
ágon leszármazni, az már valami. Igaz, nem ritkaság f!úri családok genealógiájában az 
ilyesmi. 

I. Jakab angol király (a 123. közléshez) (1566–1625), Erzsébet utódjaként 1603-tól 
uralkodott. Államügyekben nem volt szerencsés, de mint tudóst elismerték. 1604-ben írta a 
dohányzás elleni könyvét, címe: A Counterblaste to Tobacco. 

Id"meghatározás (a 3. közléshez). Ez az id!meghatározó öt és fél évszázad (az 
eredetiben kaum = alig...) a kézirat keletkezési idejét becsüli meg: 1850, de közelíthetne az 
utolsó bejegyzéshez, 1867-hez is. Mindenesetre Gamauf 1841. évi halálánál jóval kés!bbi, 
tehát a Mester már nem segíthette. Legvalószín"bb, hogy az újságból írta le 1856 januárja 
után. 

Id"meghatározó: most. (A 3. közléshez.) A másolt kéziratra vonatkozik. Ugyanis a tó 
1854-t!l kezdett apadni és 1868-ra tökéletesen kiszáradt. Tehát Schuster utolsó éveiben már 
nem volt jellemz! a Fert!re, hogy „hullámait veti és fodrozza”. 

Ihász Rudolf (az 57., 188. közléshez) (1817–1886). F!jegyz!, az ún. Zöld-, kés!bb 
Caesar-ház tulajdonosa, 1848-ban a nemzet!rség kapitányaként csapatával Csáktornyáig 
nyomult el!re. Házi: 6858. isz. Aranykönyv 2000, 76. o. 

II. József (Az 53. közléshez.) A minden ünnepélyességet kerül! látogató akkor még 
nem volt magyar király, viszont megkoronázott német császár igen. Az Arany angyalról és a 
látogatásról ír Csatkai Endre: A soproni vendégfogadók a 16/19. században. SSz. 20. évf. 
(1966), 203. o. 
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II. Lipót (az 54. közléshez) (1747–1792. márc. 1.) Mária Terézia harmadik gyermeke, 
Toscana nagyhercegi székéb!l került a Monarchia élére, II. József halála után. 1765-ben 
n!sült meg, 16 gyereke volt. Hirtelen betegség, lehet, hogy mérgezés okozta váratlan halálát. 

III. Henrik (a 43. közléshez), sötét arcszíne miatt Fekete Henrik (1017–1056), német 
király, 1046-tól német-római császár. 

III. Napóleon császár (a 208. közléshez). Bonaparte Napóleon öccsének, Lajosnak a fia 
(1808–1873). Nálunk csak Napóleon Lajosként emlegették. (A „Sasfiók” volt a II.) 1848-tól 
herceg-elnök, 1852. novemberét!l császár. A szárd királlyal együtt harcolt Ausztria ellen, 
Lombardiáért. 

Isepp János (a 219. közléshez), Házi: 6878. isz. Katolikus f"szerkeresked!, 1836-tól 
polgár. 1848-ban közgy"lési tagnak választják meg. Thirring i. m.: a Várkerület 33. (1869-
ben) és 32. (1850-ben) társtulajdonosa. A vendégl!r!l Csatkai: A soproni.. c. írásában 
Schiller-csarnokként említi. „A Bach-korszakban kedvelt hely volt az Isepp vendégl!, a mai 
Storno m"terem a Bécsi utcában.” SSz. 20. évf. (1966), 216. o. Képe SSz. 13. évf. (1959), 
360. o. (A Bécsi út 25. sz. utcai homlokzata.) 

Isteni Megváltó Leányai (a „szürkék”). (A 214. közléshez.) Niederbronni N!vérek, 
Isteni Megváltó N!vérei. 1849-ben alapították. A bécsi 1866-ban alakult, a soproni 1867-ben. 
Magyar Katolikus Lexikon. 

István vértanú. Megkövezésénél jelen volt Saul is. Katolikusoknál, evangélikusoknál 
egyaránt január 25. (A 33. közléshez.) 

István, leend! nádor (a 185. közléshez). (1817–1867), Apjának, József nádornak 
második feleségét!l származott fia, apja halála után választották nádorrá 1847-ben, de 1848-
ban lemondott.  

IV. Mohamed (a 3. közléshez). Az 1683. évi hadjáratot Bécs ellen IV. Mohamed 
szultán nagyvezíre, Kara Musztafa vezette. Megsemmisít! vereségével kezd!dött a 
Magyarország felszabadításáért folytatott háború. A bábként uralkodó és csak a pompát, 
élvezeteket kedvel! szultánt a sorozatos vereségek hatására fellázadt alattvalói börtönbe 
vetették. Ott halt meg 1692. 

IX. Pius pápa. IX. Pius (1792–1878), Szent Péter utódjaként a 255. pápa 1846–1878, a 
missziók szervez!je, támogatója. Boldoggá avatták 2000-ben. (A 70. közléshez.) 

Jégverem. (A 221. közléshez.) A Jégutca elnevezéssel eddig nem találkoztam. 
Jégverem mint közterület 1869 k. keletkezett. Lásd: Hárs József: Mesél! utcák... 

Jellasics (a 202. közléshez). Nevét ilyenné Pet!fi magyarította. Teljes eredeti neve: 
Josip Jela$i% Bu&imski (1801–1859) szlavóniai születés" császári-királyi táborszernagy, 
horvát bán, a horvátok nemzeti törekvéseit képviselte a magyarokkal szemben a 
szabadságharcban is. A horvátok ma is nemzeti h!sként tisztelik. 

Josephus Flavius (a 43. közléshez), családnevén Joszéf ben Matitjáhu (Jeruzsálem 37 
k.–Róma 100 k.), zsidó papi nemzetségb!l származó, arámi és görög nyelven író római-zsidó 
történetíró és teológus. 

Juranics Antal (a 82. közléshez) megyéspüspök (Kaposvár, 1768–Gy!r, 1837. aug. 
26.). A király 1825-ben nevezte ki gy!ri püspökké- 

Kager József (a 136. közléshez) az 1808. évi hármas t"zvész második fellobbanásának 
els! áldozata, Hátulsó utcai házában. 52 éves volt. Lásd Hárs József T"zvész a franciák 
árnyékában... Kézirat. 

Kalliwoda, Johann Wenzel (a 243., 244. közléshez) cseh zeneszerz!, karnagy és 
heged"s. (1801–1866). Donaueschingenben udvari f!karmesterként dolgozott 1822-t!l 
haláláig. Liszttel is kapcsolatban volt.  

Kamper Jakab (a 116. közléshez). Thirring i. m. 16. o.  az Új u. 25. háznak a 
tulajdonosa 1798-ban, Házi: 2017. isz. K!m"ves családból, 1756-ban lett polgár, 1772-t!l 
közgyám, 1783-tól bels! tanácsos. 
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Kápolna az El"kapunál. (A 211. közléshez.) Schuster életében még eredeti helyén 
állott a Nepomuki Szent Jánosról elnevezett kápolna. A mai városháza építésekor áthelyezték 
a L!verekbe. 

Kápolna a L"verekben (a 211. közléshez). Csak 1897-ben helyezték oda. 
Kara Musztafa nagyvezír (a 3., 126. közléshez), (1634/35–1683. dec. 25. 

Nándorfehérvárott, selyemzsinór által a bécsi [kahlenbergi] vereség büntetéseként). A túl 
nagy áldozatot követel! ukrajnai harcok folytatása helyett melegítette föl Szulejmán szultán 
régi tervét Bécs ellen, de nem számolt sem országa gyengül! forrásaival sem az ellenség 
növekv! erejével. 1683 júliusában kezdték Bécs ostromát, I. Lipót Linzbe menekült. 
Szerz!dést kötött Sobieski János lengyel királlyal. ha a török valamelyikük f!városát támadja, 
a másik segít. Ennek alapján érkezett a lengyel sereg, s a német felment! hadakkal együtt 
rohamozták meg a kahlenbergi hegy fel!l a török tábort, s 1683. szept. 12-én dönt! csapást 
mértek rájuk. 

Karner Antal (Sopron, 1794–Gy!r, 1856. szept. 30.), el!bb székesfehérvári püspökké 
nevezték ki 1848-ban, majd 1849-ben gy!ri püspökké, de csak 1850-ben foglalta el hivatalát. 
1850–1856 gy!ri megyéspüspök (a 70. közléshez). 

Kártya (a 165. közléshez). Lásd Csatkai: Das Kartenspiel in Alt-Ödenburg. 
Oedenburger Zeitung 1925. dec. 20. 

Kaszinó – kaszárnya 1853. (A 223. közléshez.) Csatkai–Dercsényi i. m. 324. o. szerint  
a mai iskola-épület eredetije volt a Pejacsevich-kaszinó, s 1834. évi leégése utáni évben Lössl 
terve alapján kétemeletesként helyreállították, 1853-ban kaszárnya lett. Wälder 1891-ben 
egyemeletessé alakította. Attól kezdve iskola. Lásd még Pejacsevich Kaszinóját. 

Kelheim kisváros Bajorországban, Regensburgtól délnyugatra, az Altmühl és a Duna 
összefolyásánál. Nevezetes márványát dicséri Storno. A Walhalla csarnoka és építménye, 
szobrai, emléktáblái (a német nagyok emlékhelye) ebb!l a márványból készültek az 1840-es 
évekt!l. (A 244. közléshez.) 

Keller Vilmos (a 13. közléshez) órásmester, lásd A két mór ház címszó alatt. 
Keresztel" Szent János napja május, más forrás szerint: június 24., halála augusztus 

29. (A 21. közléshez.) 
Király József Pál (1810–1887) ev. tanító, nevel!, líceumi igazgató stb. 1859-ben a 

Dalfüzér (Liederkranz) férfidalegylet megalapítója. Németh Ildikó: Sopron középfokú és 
középszint" iskolái a 19. században. Sopron, 2005, 168–169. o. Csatkai Endre szerint 
Altdörfer K. az alapító. (Az 58., 219., 243., 244. közlésekhez és a XIX. TÁBLA.) 

Kis János (1770–1846), szuperintendens, Kazinczy barátja, Berzsenyi felfedez!je (az 
55., 57. közléshez). Aranykönyv 2000, 46. o. (A XX. TÁBLA.) 

Kitson, James (a 180. közléshez) angol lokomobil- és lokomotív-gyáros. Lásd Hárs 
József: Johann Karl Schuster üvegesr!l és feljegyzéseir!l a 19. század Sopronából. 
Szül!földünk pályázat 2009. 

Kolbenheyer Mór (1810–1884) lelkész verse, Zum Sängerfest in Oedenburg am 29. 
Juni 1863. címen, a Schuster-kézirat nyomtatott melléklete, a 359. o.-tól. A szerz!r!l Németh 
Ildikó i. m. 169. o. (A 9., 58., 59. 200., 243. közléshez és a XXII. TÁBLA.) 

Kolera. Réthly Endre: Az 1831–32. évi kolerajárvány Sopronban. SSz. 28. évf. (1974), 
289–300. o., a hivatalos iratokon kívül Michel János krónikáját használta. (A 151–155. 
közlésekhez.) 

Konstitúció (a 202. közléshez) 1849. dec. 9-én olvasták föl a „konstitúciót”. A szó 
alkotmányt jelent, ám ilyesmi akkoriban nem létezett. Valamelyik császári nyílt parancsról 
lehet szó. A szövegkörnyezet: közvetlenül el!tte a komáromi vár feladásáról szóló 
megegyezés teljes közlése áll, utána az 1849-es terményárakkal fejez!dik be az oldal. 
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Korabinsky, Johann Mathias 1786-ban Pozsonyban megjelent lexikonában a 
Neusiedler címszó alatt, a 446. o.-n: „Seit 1728 soll das Wasser salzigt geworden sein.” 
(Állítólag 1728 óta a víz sós lett.) (A 2. közléshez.) 

Korona, Magyar Korona vendégfogadó, Szent György u. 3. (a 105. közléshez). A gróf 
Festetics család vette meg 1787-ben és adta bérbe. Lásd Csatkai Endre: A soproni 
vendégfogadók ... 

Kórházkápolna (a 246. közléshez). Az Ikvahíd–Balfi u. sarkon álló ház helyén állt és 
Erzsébetr!l elnevezett kápolna lett volna. 

Körzet, lásd Sopron mint helytartósági kerületi székhely (a németben Kreishauptstadt). 
Kossuth-bankók (a 203. közléshez). Az els! magyar bankjegy 1848. aug. 6-án jelent 

meg, 2 forintos címletben. Kossuth még a szabadságharc bukása után is nyomatott 
Amerikában. Itthon az aprópénz hiánya miatt a bankókat feldarabolták, úgy használták, míg el 
nem rendelték az elégetésüket. Soproni elégetésükr!l Csatkai i. m. ír. 

Kóter (a 96. közléshez), Kotter = tömlöc. Szabó Jen! i. m. 2. o. szerint Dobner Nándor 
polgármester távolítatta el „a F! térr!l”. 

Kölcsey Himnusza nyilvános el!adásban. (A 244. közléshez.) A megzenésített 
Himnuszt el!ször 1844-ben adták el! nyilvánosan. 1849 után nem engedték. 

König Fülöp (1781–1852) orgonaépít!. (A 241. közléshez.) Lásd: Kormos Gyula: 
Sopron orgonaépít!i az elmúlt öt évszázadban. SSz. 56. évf. (2002), benne életét és 
munkásságát részletesen ismerteti a 359–365. oldalakon. Sopron legismertebb orgona- és 
hangszerkészít!jeként mutatja be. 

Kötéltáncos (a 161. közléshez). A görögök, de még inkább a rómaiak kedvelt 
mutatványosai voltak a kötéltáncosok. Számos váza- és falkép örökítette meg !ket. A lényeg 
az egyensúlyozás tudománya. Lásd még A gyógyszertár címszót. 

Kreutzer, Konradin (*1780–†Riga 1849), híres (külön álló) kórusm"ve a Das ist der 
Tag des Herrn (Ez az Úr napja). – Kreutzer Das Nachtlager in Granada (Granadai éji szállás) 
c. operáját Bécsben 1834-ben, Sopronban 1860-ban játszották. Ebben szól az els! felvonás 
végén a pásztorok kórusa, egy mór várrom el!tt, de ez a Schon die Abendglocken klangen 
(Már szól az estharang) kezdet" szám. Schusterben összecsengett az önálló m" és az 
operarészlet. (A 243. közléshez.) 

Krisztus színeváltozása. Péter, Jakab és János, Krisztus tanítványai Máté, Márk és 
Lukács evangéliuma szerint látták a mestert egy magas hegyen egészen elváltozott színben 
beszélgetni Mózessel és Illéssel. A jelenést Raffaello is megfestette. Ünnepe „jelenleg” 
augusztus 6. (A 125. közléshez.) 

Kun László, IV. (a 41. közléshez). Király. Aranykönyv 2005. Kézirat. 
Kurucdombi szélmalom. (A 222. közléshez.) Winkler Gábor i. m. 67–69. o., rajzokkal. 

Salzmann Károly tervezte a nagy szélmalmot, amelyb!l kés!bb kaszárnya („Himmli”) lett. 
Kurz András polgármester (1811–1895) (a 204. közléshez). Aranykönyv 2005. 

Kézirat. 
Kurzweil Ferenc, id. (a 242. közléshez) (1792–1865). Mint a soproni zeneélet 

meghatározó személyiségér!l sokat ír Bárdos i. m. Lásd még Aranykönyv 2000, 60. o. 
Kücken, Friedrich Wilhelm (1810–1882), kórusm"vek és operák szerz!je, leghíresebb 

Der Prätendent (A trónkövetel!). (Internet.) (A 243., 244. közléshez.) 
Lachner, Franz (1803–1890) Schubert barátja, túlságosan konzervatív, Wagner-ellenes 

lévén, hamar elfeledték. (A 243., 244. közléshez.) 
Laterna (a 119. közléshez) üvegbúra az utcai világításhoz. 
Latourról (a 193. közléshez) és a bécsi okt. 6-ról ír Hermann Róbert: Latour nyakán 

kötél... Magyar pénzb!l? Élet és Tudomány. 2008. október. Megkínozták és felakasztották. 
Theodor Baillet de Latour (1780. jún. 15–1848. okt. 6.) katonacsaládból származott, maga is 
harcoló, magas rangot és kitüntetéseket elért tiszt volt, az 1848. március 15-i osztrák 
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alkotmány életbe lépése után hadügyminiszter lett. Titokban támogatta a törvényes magyar 
kormány ellen induló Jella$i%ot pénzzel és felszereléssel és ezt a parlamentben letagadta. 
Levelei a magyar népfelkel!k kezére kerültek, majd a magyar kormányhoz, onnan Bécsbe. Az 
óriási népi felháborodás miatt le kellett mondania, de elmenekülni a radikálisok el!l nem 
tudott. Elterjedt nézet szerint a gyilkosságra magyar pénzzel vettek rá felkel!ket. Ez egyik 
vádpontja volt Batthyány Lajos perének. Az aradi 13 kivégzésének is azért volt okt. 6. a 
dátuma. 

Lazius (a 47. közléshez) Wolfgang Lazius (Bécs, 1514–Bécs, 1565) katonaorvos 1541-
ben megtalálta Marcus Vibius Aniensis sírk!töredékét. Ez az 1676. évi t"zvészben megsérült, 
de a város másolatot készített róla. Ma mind a kett! a Soproni Múzeum régészeti kiállításán 
látható. 

Leitner (Laitner) Szeráf Ferenc (a 82., 153. közléshez) ev., Házi: 1677-t!l nemesi 
családból, apja ügyvéd, ! is, polgár lesz 1800-ban. Isz. 7263. Küls! tanácsos 1805-ben, bels! 
1808-ban. 1812–1843 között rövid megszakítással vagy városbíró, vagy polgármester. Akkor 
betegségére hivatkozva lemondott. 

Libényi János (1831–1853), (a 227. közléshez), szabósegéd, meg akarta gyilkolni 
Ferenc Józsefet 1853. február 18-án, a Karintiai kapu melletti bástyasétányon, amikor a 
császár – szárnysegédje, O’Donnel Miksa !rnagy kíséretében – kihajolt a mellvéden, hogy a 
lent gyakorlatozó katonákat figyelje. (Ez volt a császár elleni hét merényletb!l az els!.) A kés 
azonban megcsúszott a kemény galléron. A szárnyegéd és egy Ettenreich József nev" bécsi 
mészáros lefogták Libényit. A magányos merényl!re nem sikerült rábizonyítani, hogy 
összeesküv! csoport áll a háttérben. Nyolc nap múlva felakasztották. A császár még abban az 
évben lebontatta a kaput és a bástyasétányt. Elkezd!dött a Ring kialakítása. A szerencsés 
megmenekülés emlékére pedig felépült a Votivkirche. 

Lindtner Teofil (a 153. közléshez) egészségügyi biztos 1831-ben 
Lipót, I. (a 86. közléshez) magyar király és német-római császár (1640–1705), III. 

Ferdinánd második gyermeke. 1655-t!l magyar király, 1658-tól német-római császár. 
Sopronban az 1681. évi országgy"lésen kaptak engedményeket a protestánsok, választották 
nádorrá Esterházy Pált és koronázták meg Lipót feleségét, Eleonórát. Nagyjából ezek 
történtek az óra ütésein kívül. 

Lipót, II. (1740–1792), Mária Terézia harmadik fia, II. József öccse. 16 gyermeke volt. 
Bátyja halála után a Toscanai Nagyhercegség élér!l Bécsbe költözött. Mindössze két évig 
irányíthatta a Monarchiát. Hirtelen halálát állítólag mérgezés okozta. (Az 54. közléshez. ) 

Lokomobil (a 180. közléshez). Kitson James és Hewitson William szövetkezéséb!l lett 
a Kitson and Hewitson mozdonyépít! (nem csak) leedsi vállakozás, 1858-tól ezen a néven. 
Hewitson 1863-ban meghalt, attól kezdve Kitson and Company. (Internet.) – John Flower 
1850-t!l kezdett mez!gazdasági gépekkel foglalkozni, 1857-t!l Bécsben indult egy 
leányvállalata. (Internet.) 

Lorenz János (1822–1877) a Szt. Mihály-templom orgonistája, a Zeneegyesület újra 
éleszt!je. (A 243. közléshez.) Hárs József: Aranykönyv 2005. Kézirat. 

Lovassági kaszárnya (A 17. közléshez.) A Lackner Kristóf utca megnyitására 
bontották le 1896-ban az Ógabona tér végében, a mellette volt Ezredesházzal együtt, Lackner 
majorja helyén. Lásd Thirring i. m. 118. o. Említi Molnár László. In: Sopron. a legh"ségesebb 
város honvéd! hagyományai. Emlékkönyv 2003. Bp.–Sopron, 2003, 26. o. 

Löffler János Kristóf (a 196. közléshez), csak a János keresztnévvel Házinál isz. 
7505., 1835-ben lett polgár. Csizmadia. 

L"portorony (a 95. közléshez). Csatkai: L!portorony a Szent Mihály-templomnál. SSz. 
8. évf. (1944), 1.sz. 
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Lössl Ferenc (a 156., 159., 243. közléshez), az 1841-t!l m"ködött színház tervez!je. 
Lásd Winkler Gábor i. m., 48. o. A volt Pejacsevich-féle kaszinó leégése utáni helyreállítója,  
lakóházak tervez!je. Az új színház tervez!jér!l, Lössl, Franzról uo. 213. o. stb. 

Magyar Király-szálló. (A 60., 243. közléshez) Az átépített Vörös Ökör, a mai 
Pannónia északi falszomszédja kapta 1833-ban a Magyar Király nevet. Csatkai (Soproni 
Szemle, 1966): „vonzóer! volt a nagy árnyas kert.” Néz!pont kérdése? A Vörös Ökör 1833-
ban lett Magyar király, szomszédságában épült fel a Pannónia Szálló, amely magába is 
olvasztotta. Csatkai i. m. 201–203. o. 

Magyar Korona Szálló. Szent György u. 3. Csatkai i. m. 207. o. (A 117. közléshez.) 
Magyar k"só, osztrák k"só. (A 201. közléshez.) Az osztrákoké már akkor finomított, 

ezért kevésbé sós. 
Margaréta-nap, július 20. (Ladó János: Magyar utónévkönyv. Bp., 8. kiad., 1996) (A 

148. közléshez.) 
Mariahilf (lásd A bécsi anarchia...) különálló község 1660–1850 között, azután része 

Bécs 6. kerületének. 
Mária királyné, Habsburg (1505–1558) (a 71. közléshez), II. Lajos király 

özvegyeként addig, amíg bátyja, Ferdinánd nem lett a magyar király, ténylegesen mint 
kormányzó irányította az ország nagyobb részének ügyeit. 

Mária meglátogatja Erzsébetet a Messiás várható megszületésének hírével. Napja 
eredetileg július 2., a németeknél, osztrákoknál, svájciaknál maradt (az evangélikusoknál is), 
máshol május 31-re helyezték át, ezzel zárva a Mária-hónapot, mondván: az esemény el!zze 
meg Keresztel! Szent János születése napját, jún. 24-et. Tehát Schuster és forrása szerint ezt 
az égi tüneményt július 2-án látták. (A 31. közléshez.) 

Mária Terézia (az 52., 68., 185. közléshez), (1717–1780), 1736-ban feleségül ment 
Lotaringiai Ferenchez, a kés!bbi I. Ferenc német-római császárhoz. 16 gyermekük volt. 1740-
t!l magyar király. 

Megtorlás 1848–1849. (A 200. közléshez.) Lásd Csatkai Endre: Sopron 1848–49-ben. 
Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809–1847) (a 243. közléshez) Valószín"leg a Der 

frohe Wandersmann c. opus posthumus 75. sz dal a Hat dal négyszólamú férfikarra c. 
ciklusból, Josef Karl Benedikt von Eichendorff (1788–1857) versére. Az alkalomhoz jobban 
illik a frohe = vidám vándor, mint a fromme = jámbor. Amúgy sem találtam a jámbort... 

Merénylet a császár ellen 1853-ban. (A 227. közléshez.) Lásd a Libényi János 
címszót. 

Mészáros Lázár (a 203. közléshez) (Baja, 1796–Eywood [Anglia], 1858). Radetzky 
javaslatára ezredes az itáliai hadseregben 1845. Hazajött hadügyminiszternek. A magyar 
honvédség megteremt!jeként jellemzik. A bukás után külföldre távozott. 

Metternich (a 205. közléshez) teljes neve: Klemens Wenzel Nepomuk Lothar Fürst von 
Metternich-Winneburg-Beilstein. (1773–1859.) A 19. sz. egyik legbefolyásosabb diplomatája, 
a konzervativizmus egyik teoretikusa, egyúttal gyakorlati megvalósítója. Minket közelebbr!l 
érdekelhet, hogy els! feleségét!l született egyik lányát Esterházy József vette feleségül. 

Michel János (a 136. közléshez) krónikaíró életér!l: Tirnitz József: Michel János 
soproni krónikaíró (Adalék a soproni katolikus alsó fokú oktatás történetéhez) SSz. 26. évf. 
(1972), 271–276. o. Kiegészítésül: tenorként tagja és közrem"köd!je volt a megalakuló 
zeneegyesületnek. Lásd: Bárdos i. m. 317. o. (az 1829. évi névsor). Ugyanezen a néven és 
ugyanezen a környéken él kései leszármazottja, aki sokat tud a családról (Hárs Olivér 
közlése). 

Miksa császár. (A 252. közléshez.), Habsburg-Lotaringiai Ferdinánd Miksa József 
f!herceg (1832–1867. jún. 19.) családja ellenkezésére a Miramare-kastélyba érkez! küldöttek 
kérését elfogadva, III. Napóleon francia császár amerikai gyarmatosító terveinek 
kiszolgálójaként, 7000 osztrák és 25000 francia katona segítségével Benito Juarez elnök 
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köztársaságát visszaszorítva Mexikóvárosban 1864-t!l császárként uralkodott, míg az er!re 
kapó köztársaságiak meg nem fosztották trónjától és ki nem végezték Querétaróban. A 
legenda szerint vaktölténnyel l!ttek rá, idegen halottat fektettek a koporsóba, s az igazi Miksa 
álnéven még sokáig élt San Salvadorban. Legújabb vizsgálatok szerint az álnéven eltemetett 
valóban valamelyik Habsburg lett volna. 

Mithras-szentély. A Mithras-szentélyr!l: Gabrieli Gabriella: Mithraeum Fert!rákos. 
TKM Egyesület átd. és b!v. 2007. (Az. 50. közléshez.) 

Mitsanek József apát-kanonok-plébános (a 82., 111. közléshez). (*1781–†1840) 
Ágfalván 1806–1821 között volt plébános, utána került Sopronba. (Internet.) Lásd Póda 
Endre: A soproni kat. parókia története Sopron, 1892. 

Monda a Fert" keletkezésér"l és Boldogasszony alapításáról. (a 3. közléshez). Az itt 
olvasható változat az Oedenburger Intelligenz- und Anzeige Blatt 1856. január 7-i és 
következ! két számában megjelent, s Bodgorschek Ferdinánd által jegyzett írás szabadon 
kezelt átültetése.  

Nagyuszoda (a 169. közléshez). Schneider Lipót: Sopron fürd!viszonyai. SSz. 20. évf. 
(1966), 56–61. o. Az Ikva vizét használó uszoda 1845-ben nyílt meg és a második 
világháborúban ment tönkre. A mai F"zfa sor folytatásában volt. 

Nándor-magaslat (a 243. közléshez). A Dalfüzérben is tisztséget vállaló Braun 
Nándorról elnevezve. Több térképen is helytelenül Nádor-magaslatként. 

Napfogyatkozás (a 35. közléshez). Szauer Ágoston: Egy múlt századi teljes 
napfogyatkozás. (A Meteor 1990/5. számában megjelent cikk internetes változata.) 
Magyarország észknyugati részéb!l kora reggel volt teljes a napfogyatkozás. Pet!fi mint 
pápai kollégiumi diák nézte Jókaival és Orlay Petrich Somával. Utóbbi leírása szerint a költ! 
– figyelmeztetés ellenére – szabad szemmel nézte a fogyatkozást, amiért majdnem bele is 
vakult. Ha igaz, különösen a bal szeme sínylette meg a konokságot. 

Napóleon (Ajaccio, 1769–Szent Ilona, 1821) (a 139. közléshez), Carlo Buonaparte 
ügyvéd fia. A család otthon korzikai nyelven beszélt. A szám"zött császár akkor is úgy, az 
inasával. A „korzikai”, vagy: „a kis káplár” szédít! karrierjét mindenki többé-kevésbé ismeri.  

Napóleon herceg (a 208. közléshez), Károly-Lajos Napóleon Bonaparte 1852-t!l már 
III. Napóleon néven császár, tehát 1859-ben is ez a rangja. Lásd III. Napóleon. 

Nassau (a 192., 193. közléshez). Nassau német város Rheinland-Pfalz tartományban. 
Hercegség volt. A holland királyi család innen származott. Az ezred annakidején német 
oldalon részt vett a waterloo-i csatában, I. Ferenc császár újjászervezte Nr. 24. 
gyalogezredként. (Internet.) 

Nemzet"rség 1848. (a 188. közléshez) Ifj. Sarkady Sándor: A soproni nemzet!rség 
1848-ban. Sopron, 1998. A SSz. 58. évf. (2004), 36–50. oldalán Merk Zsuzsa–Rapcsányi 
László: A mi szánkból hangzott az els! éljen a Mura túlsó partján címen olvasható egy 
ismeretlen ifjú nemzet!r naplója 1848. október 2–27. a Soprontól Csáktornya környékére 
vonulásukról, s elengedtetésükr!l, térképvázlattal. 

Népmesegy!jt"? (A 3. közléshez.) Üveges mester mint népmesegy"jt!! Sajnos éppen 
az ezt sugalló mondatok bet" szerint azonosak a 13. lábjegyzetbeli Botgorschek-írásban 
olvashatókkal. De már ez a közlés sem eredeti: (Aus der Zeitschrift „Erinnerungen”), áll a név 
alatt az újságban. Botgorschek Nándorról (1807–1868) lásd Kovács József László: A Soproni 
Parnasszus c., 2003-ban megjelent könyvét. 

Neuhof. (A 224. közléshez.) A tévhit: Neuhof generálisé volt, a valóság: a 
„Preysingerischer Meyerhof oder Neuhof” Preysing tábornoké volt, s valószín"leg már az 
özvegyét!l vette meg a város 1763. július 29-én. SSz. 10. évf. (1956). 389. o. Lásd még 
Boronkai Pál: Sopron parkosításának története. SSz. 23. évf. (1969), 145–161. o. (Részletes 
történelmi visszapillantás.) 
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Neumeyer L"rinc (az 52. közléshez) Házi: 8317. isz. róm. katolikus k!m"ves, 1779-
ben polgár, Passau mellett élt szülei akkor már meghaltak. L!rinc 1790-ben küls! tanácsos. 

Normáliskola épülete (a 102. és 170. közléshez). A mai Széchenyi Gimnázium. Hárs 
József: Soproni Olvasókönyv II. Das städtische Normalhauptschulgebeude. Oe. I. u. A. Blatt 
1856. márc. 24. 144. o. 

Orsolyiták. (A 213. közléshez.)  1747-ben telepedtek le Sopronban. Mária Terézia 
kedvelte !ket, amikor 1773. Sopronban járt, hozzájuk tért be el!ször. Handler Nándor 
tervezései (1862): a templom, zárda és iskola. Winkler Gábor i. m. 206. o. 

Orsolyita-templom, (A 215. közléshez.) A korábbi kápolna helyén. Beszentelésér!l: 
Hárs József: Soproni Olvasókönyv II. a X. A. 4. cikk a 177. o.-n. 

Ostromállapot. (A 228. közléshez.) Az ostromállapot megszüntetése már 1852-ben 
szóba került (kihirdették 1849. jan. 5. Budán), de Albrecht kormányzó még 1853 januárjában 
is ellenezte, mert szerinte csak ez tarthatja vissza a forradalmi pártot a határozottabb 
fellépést!l. Az uralkodó végül is – még házasságkötése el!tt – 1854. április 9-én szüntette 
meg. De a kett!s katonai és polgári közigazgatás megmaradt. 

Osztrák katonazenekarok (a 207., 243., 244. közléshez). A K. u. K. katonazenekarok 
létszáma 1851. április 8-tól véglegesen 60 f!. Az Internetes források szerint a 22. 
Feldjägerregiment zenekarának karmestere Nowak, Wenzel (*1807–?). A teljes listában 
Neumann, Karl néven csak egy katonakarmester (Militärkapellmeister) van (*1822–?), 
mégpedig a 27. sz. gyalogezred zenekara élén.   

Otto Nicolai (1810–1849) Il templario (1840) c. operáját Bécsben, 1845-ben mutatták 
be Der Tempelritter címen. Leghíresebb operája A windsori víg n!k. A bécsi filharmoniai 
hangversenyek életre hívója. (A 243. közléshez.) 

Otto, III., német-római császár (980–1002), rokona volt II. (Civakodó) Henrik bajor 
herceg, Szent István feleségének, Gizellának az apja. Nem eldöntött kérdés, hogy ki küldte 
Istvánnak a koronát: a pápa, vagy Ottó? A magyarok fennhatóságának kiterjesztése az ország 
nyugati felére abban a formában, ahogy Schusternál megjelenik, nem teljesen lehetetlen. Így 
is, úgy is „a családban” marad.(A 44. közléshez.) 

Ö. W. , vagy W.W. = osztrák (bécsi) érték. Az osztrák érték" forintot nálunk 1858. nov. 
1-jén vezették be, röv.: frt. 

Pál megtérése. Ünnepnap annak emlékére, hogy Saul, a kés!bbi Pál apostol, 
Damaszkusz felé találkozott Krisztussal, s ennek hatására keresztényüldöz!b!l 
Krisztushív!vé vált. Ev. is jan. 25-én. (A 33. közléshez.) 

Pálfy József (1812–1869) ev. lelkész, tanítóképezdei igazgató-tanár (az 58. közléshez). 
Kelényi Ferenc: Pálfy József a népoktatásról és a tanítóképzésr!l. SSz. 18. évf. (1966), 40–53. 
o. 

Pallosjog (a 99. közléshez), független bírói hatalom volt. Egyes földesurak 
kiváltságként kapták, ha a b"ncselekmény a birtokukon történt, vagy ott fogták el a tettest. A 
földesúri bíróságot úriszéknek hívták. Az ezt eltörl! 1848: IX. tc. a földesúri hatóságot és vele 
a pallosjogot megszüntette. Csatkai: A hóhérromantika alkonya a régi Sopronban. 
Sopronvármegye 1939. febr. 5. 

Pejacsevich Károly gróf (1745–1815) (a 112., 136. közléshez) Káráról lásd: Hárs 
József: T"zvész a franciák árnyékában. A grófról lásd Hárs József: A gróf és a szegények. 
Pályamunka, 2006. 

Pejacsevich Kaszinója (a 156. közléshez). Dávid Ferenc i. m. 110. oldalán látható, 
1845 körüli helyszínrajz a Situation’s Plan der Casino Umgebung a Belvárostól a Kaszinó 
térig nyitandó utca céljára. Rajta Casino felirattal azon épület, amely a 116. o.-n lév! táblázat 
szerint 1789-t!l 1840-ig Pejacsevich-tulajdon volt. Elég körülményes összehozni a 
helyszínrajzot a táblázattal (mert ebben a Kaszinó szó semmilyen formában sem szerepel), de 
ennek kell, hogy legyen a szóban forgó épület. Egyértelm" a Csatkai–Dercsényi i. m. 322. o.-
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án közölt helyszínrajz 1835-b!l, rajta Der kleine Teich, mellette Trsztyánszky János háza az 
új színház helyén. A Kaszinóra Casino? van felírva. Szerintem azért, mert a rajz az épület 
leégése után készült és még kérdéses volt, mi lesz a romokkal. 1830-ban Thirring i. m. a 
Pet!fi tér 1. alá sorolja, megjegyezve, hogy Várk. 1. értend!. Uo. a Pet!fi tér 3. alatt a 
kaszinó, kerttel. Mindkett!r!l Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században. Bp., 1988., 
Ringer József nevénél a kaszinó tervének levéltári jelzete a 216. o.-n. Házszám: Grabenrunde 
1. A levéltári iratcsomóban megvannak az 1789. évi színes tervek, lásd a képek jegyzéke és a 
képek között. (A volt szárazmalom a XXIII., a Kaszinó helyszínrajza XXIV., metszet, 
homlokzat, alaprajz XXV.) 

Pénzforgalom. Az óriási háborús kiadások miatt bekövetkez! 1811. évi államcs!d 
következménye a Wiener Wehrung bevezetése. A Bancozettel (a papírpénz) értéke végül több 
mint 90%-ot csökkent. A napóleoni háborúk befejezésével az 1816-ban alapított Nationalbank 
bevonta a háborús papírpénzt. A közben még 1857-ig tovább él! Konventionswährung (C. 
M.) 100 forintja (Gulden) Wiener Währungban (W. W., magyarul o. é.-ben) számolva 250 
forintot tett ki. 1892-ben vezették be a koronát (Krone). Egy forint 2 Koronát ért. De ez már 
túlmutat Schuster korszakán. 

Perczel Miklós (1812–1899) a szabadságharcban ezredesként szolgált a Délvidéken. 
Mint ezredes vett részt az Egyesült Államok polgárháborújában. A kiegyezésre hazajött. (A 
203. közléshez.) 

Perczel Mór (öccsével Vörösmarty tanítványa (Bonyhád, 1811–Bonyhád, 1899) a 
szabadságharc tábornoka (a 188., 203. közléshez). A pákozdi csata után Jellasics [lásd ott] 
tartalék hadteste elleni hadmozdulatokat irányította ezredesként. Az ozorai diadal (1848. okt. 
7.) után tábornok. Emigrált, a kiegyezésre hazajött. 

Petrichevich-Horváth, Johann Freiherr von, ezredes, a Sopront 1848. dec. 16-án 
megszálló dandár parancsnoka. Ifj. Sarkady Sándor szerint soproni születés". Lásd Hermann 
Róbert: 1848–1849 A szabadságharc hadtörténete. Bp., 2001, 185. o. Térkép, adatok és rajz a 
megszállás el!tti csetepatéról. Idézet id!sb Sz!gyénÿ-Marich László országbíró emlékiratai. 
Második kötet 1849–1859. Kiadja fia. Bp. 1917. I. fejezet: „Császári hadak felvonulása 
Csoóron.”[Csór Fejér megyei község] „1849. január 7-én reggel kilencz óra tájban 
ablakomból több ezernyi jól felszerelt, a kemény hideg ellen meleg öltözettel védett, jókedv" 
császári katona felvonulását láttam. Ezek a magyar seregt!l való megkülönböztetésül fehér 
szalagot viseltek a csákójukon. Csakhamar egy ezredest jelentenek be, ki velem szólni kíván. 
Igen kellemesre vált a meglepetésem, mid!n a belép!, idegennek vélt ezredesben Horváth 
János bárót, régi kedves barátomat, Jósika Samu sógorát ismertem fel, ki a katonaság élén 
Csoóron átvonulva, pár órára hozzám betért. Horváth elbeszélte Bécs bevételét, a császári 
seregnek minden ellenállás nélkül történt el!rehaladását s a magyar seregnek megfoghatatlan 
folytonos visszavonulását. [...] Er!s bizodalommal állította, hogy rövid id! mulva az egész 
hadjáratnak vége lesz” [...]. A lap alján 1. lábjegyzet: „Széplaki b. Petrichevich-Horváth János 
Miklós sz. [K!halom,] 1801. jún. 21., [Pest.] †1865. ápr. 20., v. b. t. t.[=valóságos bels! titkos 
tanácsos] táborszernagy, neje [branyicskai ] b. Jósika Jozéfa [házasságkötésük 1833. márc. 
19. Született 1810. okt. 30. †Kolozsvár, 1836. aug. 21.] 1857. okt. 24. Ischelben kelt 
lf.[=legfels!bb] elhatározással (oklevél kelete 1858. márcz. 31.) gr. Tholdy Sámuel családja 
utolsó férfisarjának neve, grófi rangja és czímere unokaöccsére, Széplaki b. Petrichevich-
Horváth Jánosra (ekkor altábornagy) ruháztatott át. 1883. máj. 21. a grófi méltóság 
Magyarországra kiterjesztetett. (Nemz. Zsebkönyv I. 127. l.)” A []-ben a Gudenus i. m.-b!l, 
ill. a Rövidités-szótárból vett kiegészítések. Felesége születésének helye nincs megadva. A 
táborszernagy német nyelv" naplója (emlékiratai?) megjelent, lásd Irodalomjegyzék. 

Petschacher Samu (a 253. közléshez) P. János ev. asztalos borbolyai szül!kt!l került a 
polgárkönyvbe 1818-ban. Házinál a 921. isz.-t kapott. Nejét!l, Erzsébett!l született Sámuel, 
aki 1841-t!l polgár . Isz.-a 922. Thirring i. m.: 1850-ben a Várkerület 8. társtulajdonosa. Apja 
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viszont a Balfi u. 27. házon osztozik mással 1820–1840 között asztalosként. Kb. ugyanakkor 
átnyúlik a tulajdona a Szeder u. 2.-be. 

Pfeiffer Péter (Sopron, 1801– Pest, 1889) (a 28., 49., 200. közléshez), Házi: 1006. isz. 
ügyvéd, 1827-t!l polgár, 1835-t!l bels! tanácsos, 1848-ban polgármester, de 1849. dec. 31-én 
lemond, mert úgysem maradhatott volna polgármester. Az Aranykönyv 2002, 20. o.-n: 1848-
ban a városi polgár!rség ezredese, márc. 16-án a vidéki városok közül els!nek alakította át a 
polgár!rséget nemzet!rséggé. 1600 tag. Pfeiffer a parancsnok. Az 1848 májusában megtartott 
tisztújításon elsöpr! többséggel választották meg polgármesterré. Ennek az életrajznak az 
írója szerint Bécs mondatta le. Családjával Pestre költözött. „Néhány év múlva már Pest-
Budán a magyar királyi hétszemélynöki bírói tábla tagjaként dolgozott.” 1870-ben magyar 
nemességet, el!nevet és címert kapott. Sopronban temették el. 

Pierer, Heinrich August (1794–1850) katonatiszt, majd átvette apja nyomdaüzemét. 
Lexikona, az Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit 1824–1836 között jelent 
meg el!ször 26 kötetben, A vállalkozás több kiadást ért meg 1888-ig. Ennek lábjegyzetét 
idézem a Troitcar címszó alatt. A Brockhaus, a Meyer és a Herder Konversationslexikonok 
el!zik meg ismertségben a 19. század folyamán német nyelvterületen. 

Plank Pál (a 27. közléshez) Házinál a neve Planck és katolikus földm"ves, Fel- és 
lemen!i is, isz. 1212. Thirring: Planck Pál a Kis u. 19-ben 1810-ben és 1820-ban 165° méret" 
ház és 202° kert egyedüli tulajdonosa. 

Plaschofsky polgármester (a 131., 132. közléshez) neve Házinál: Blasovszky József, 
1219. az isz. Katolikus ügyvéd, 1763-ban polgár és már 10 nappal kés!bb bels! tanácsos. Ez 
Házi szerint is ritkaság, mert Blasovszky gy!ri. Miel!tt felesküdött polgárnak hosszú ideig 
Sopronban élt. 1752-ben vette itt el Reiter Erzsébet hajadont, akit!l 1753-ban és 1755-ben egy 
fiú- és egy lánygyermeke született. Anyakönyvi adatukat közli Házi. Nemesi címere a SSz.  
évf. (1972), 207. o.-án. 1772–1773-ban városbíró, 1774-ben polgármester. Ekkor lett 
városbító az evangélikus Torkos András. 1778. máj. 8-án mindkett!t felmentették tisztségük 
alól. A per végét nem érte meg, 1779. ápr. 13-án temették el, a Petz krónika 138. oldala 
szerint. # nincs benn Thirring i. m.-ben, de Reitter (Reiter) név több helyen is. Azonban egyik 
sem azonosítható.  

Pokorny, Frantisek Xaver jónev" bécsi színházigazgató (*1797. dec. 22–†Meidling 
1850. aug. 5.) (a 159. közléshez). A Löszl-féle színház megnyitásakor ! volt az igazgató. 
Három évre kötött vele szerz!dést a város. Csatkai Endre: A soproni színészet története 1841–
1950. Sopron, 1960, 7–9. o. Pokorny bérelte a híres bécsi Józsefvárosban lév! színházat, a 
pozsonyit és a badenit is. Volt honnan szerepl!ket és darabokat is átvenni. (Utónevei és 
életrajzi adatok az Internetr!l.) 

Policinellen (a 204. közléshez), olaszul és egyes számban Pulcinella. A délolasz népi 
színjátékoknak, a commedia del’artenak a látszat ellenére férfi szerepl!je, aki – Goethe 
szerint – abban leli humorának f! forrását, hogy a színpadon minduntalan kiesik a szerepéb!l, 
hogy az aznapi vidám újdonságokat, eseményeket közölje a közönséggel. Északabbra 
Hanswurst, Bécsben Kasperl, Angliában Punch, mi nevezhetjük Paprika Jancsinak. 
Alighanem még a rómaiaknál is !sibb eredet, de állítólag egy Puccio d’Agnello nevezet" 
vándorszínész a „keresztapja”. Öltözete hagyományos tarka-barka maskara, madárcs!rrel, 
kés!bb fehér jelmez, hosszú ujjakkal, fekete félálarccal és hegyes kalappal. Otto G. Schindler: 
Commedia dell’arte mint gyermekszínház avagy a háziúr a Bolondok utcájában egy 1828-as 
soproni el!adáson címmel elemzi széles kör"en a témát, támaszkodva a Soproni Levéltárban 
meglev! plakátra, ill. bécsi és pozsonyi forrásokra. A vándortársulatok másfél évszázada 
kedvenc darabjának f!h!se, a hiszékeny keresked!. „Az olasz szövegekben ezt a szerepet 
Policinella vagy Arlecchino játssza, a német változatban Hanswurst, a következ! 
nemzedékben pedig Kasperl.”  SSz. 58. évf. (2004) 23–35. o., a plakát reprója a 24. o.-n. Az 
eredetileg feln!ttek szórakoztatására adott darab kés!bb más hasonlókkal együtt „egyre 
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triviálisabbá” válva, a gyermekszínházak m"sorába került. Lásd még Vatter Ilona: A soproni 
német színészet története 1841-ig. Bp., 1929, 76. és 95. o. 

Polyhymnia (a 243. közléshez) a görög mitológiában a kilenc múzsa egyike, a 
himnuszok istenn!je. 

Posch György (a 128. közléshez) Házinál: katolikus tímár-család, de egyik tagot sem 
azonosíthatjuk a kuruc ostrom idején fontos beosztásban tényked! Posch Györggyel.  

Primes György plébános (1699–1776) 1745–1776 között (a Bev. és a 84. közléshez). 
Lásd: Bárdos i. m. 136–137. o. Zenés aranymiséjét 1775 júniusában tartotta. Aranykönyv 
2002, 4. 

Proszwimmer Nándor (a 156. közléshez) Házi: Prosswimmer Mátyás ev. 
patkolókovácsnak három fia volt, mind megszerezte a polgárjogot: András ügyvéd 1799-ben, 
isz. 1715, Nándor kovács (isz. 1716) és Mátyás (1717 isz.) nyerges ugyanazon a napon, 1805-
ben. András ez évben küls! tanácsos lesz. 

Proszwimmer-ház (a 156. közléshez). Ógabona tér 44. (épült 1658). Thirring i. m. 123. 
o. P. Nándor patkolókovács 1820–1850. a 285° egyedüli tulajdonosaként. 

Punch, Müncheni Punch. (A 205. közléshez.) Herbert Päge Geschichte der Karikatur c 
cikkében (Internet) írja, hogy az eredeti angol Punch (1841) után késve, 1848-ban jelent meg 
a szatirikus hetilap a Münchner Punch és akkoriban több más, karikatúrákat közl! lap német 
földön. A Punch, alcímével (The London Charivari) a Le Charivari francia szatirikus lapra 
rímel. Számtalan írásával és politikai gúnyrajzával meghatározó jelensége volt 150 éven át az 
angol kultúrtörténetnek. 

Rách Sal. Ferenc plébános (a 215. közléshez) 1846–lemondásáig, 1875-ig. 
Radetzky gy!zelmet aratott Novaránál, 1849. március 23-án, a szárd-piemonti csapatok 

felett. (A 206., 207. közléshez.) Hamar megérkezett a híre Sopronba! A sikeres hadvezérre 
szívesen emlékeztek vissza a soproniak A gy!z! ismer!s volt a helyiek számára, hiszen a 
nagy hármas t"zvész el!tt városparancsnokként szolgálta itt az uralkodót. Ma sem halványuló, 
csak átalakuló népszer"sége Johann Straussnak köszönhet!, aki megkomponálta a bécsi 
filharmonikusok újévi koncertjének egyik zárószámaként évente felhangzó Radetzky-Marsch-
ot. 

Raffensperger kertész (a 240. közléshez) a Neuhof mellett. A családról: Németh 
Lajosné: Adalékok egy régi soproni kertész-család történetéhez (A Raffensperger család). 
SSz. 52. évf. (1998), 184–187. o., a 18. századra visszavezetett családfával. 

Raleigh, sir Walter (1552 k.–1618) angol író, költ!, udvaronc és felfedez! (a 123. 
közléshez). Nagy dohányos volt. Nevét többféle módon bet"zték. (Wikipédia.)  

Rathgeb Mátyás (a 62. közléshez). Házi: Bertalan, György, Mihály, Orbán 8603–8606-
ig. soproniak a 16. századtól a 1666-ig soproniak. R. Mátyás k!szegi prédikátor. 

Régészeti Társulat. A Régészeti Társulatról: Paur Iván régész kezdeményezésére 
létrejött 1867-ben a Soproni Történészeti és M"vészeti Egylet, amely 1868. máj. 10-én nyílt 
meg a közönség számára. (Az 50. közléshez.) 

Régi színház (korábban szárazmalom). 1789. évi felújítási tervét lásd a képek között. 
Reim, Johann Vinzenz (1796–1858). Egyes internet-források szerint cseh származású, 

mások szerint grazi tájképfest!. A MNM Történelmi Képcsarnoka még 1982-ben is vásárolt 
t!le ered! rajzokat. A m"vészeti galériák számon tartják. (Az artnet Price Database hirdeti.)  
(A VI. TÁBLA.) 

Righini, Vincenzo (1756–1812). D-moll miséjének kézirata, Kurzweil Franz 
tulajdonosként való megjelölésével, 451. sorszámon az itt el!adott, ill. másolt m"vek 
jegyzékében, a 494. o.-n Bárdos Kornél: Sopron zenéje a 16–18. században. Bp., 1984. c. 
munkájában. 19 szólam és orgonával. (A 85. közléshez.) 
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Ringer József (1753–1833) épít!mester (az 52. közléshez), az ev. imaház, a régi 
városháza és a Pejacsevich-kaszinó tervez!je. Winkler Gábor i. m. 28–34. o. „A klasszicizáló 
kés! barokk harmadik soproni mestere.” 

Ritter (a 204. közléshez). Régi soproni család, Házi 2. kötetében, a 752–756-ig, a 8946-
tól a 8970. isz.-ig, családfával. Thirring: a Széchenyi tér 14–15. sz., három ház helyére épült, 
újabban csúfondárosan Poloskavár elnevezéssel, részben a család tulajdona 1850–1869., aztán 
Rupprecht, majd Újhelyi-tulajdon. Itt volt a Statthalterei (helytartótanács) körzeti szervezete, 
homlokzatán a kétfej" sassal, majd a GYSEV-igazgatóság, míg fel nem épült a mai épülete a 
Mátyás király utcában. 

Rohonczy Ignác (a 185., 197., 200. közléshez). (Pápa, 1802–?) a Törvényhatósági 
Tudósítások Sopron megyei tudósítója 1836–7, Sopron megye követe 1843-4, a megye 
f!ispáni adminisztrátora 1845-8, 1848 közepét!l Sopron és Vas megyék királyi biztosa, 1861-
t!l a Magyar Királyi Kancellária tanácsosa. 

Római oltárk" (a 2. oldalon). A Feljegyzések 236. múz. o. és u. oldalai az Oedenburger 
Intelligenz- und Anzeige-Blatt II. évf. 80. (1856. szept. 24-i) szám els! két oldala, a városi 
rajziskola tanárának, Steinacker Károlynak a rajzával. [4. CD. 109. f., 236. múz o. u.] 
Szövegének megfejtése: Philinus, Pomponius Severus felszabadított rabszolgája állíttatta ezt 
az emlékkövet mindkét jámbor istenn!nek, Isisnek és Bubastisnak a tiszteletére, fogadalma 
szerint. Isis, a termékenység istenn!je és Philæ egyiptomi város alapítója (ahonnan Philinus 
származott). Bubastis, a lánya pedig holdistenn!. Ezt a követ 1856. augusztus 7-én találták a 
Kolostor utca 9. el!tti, közelebbr!l meg nem határozott földmunka közben, 7 és fél lábnyi 
mélységben. Az Új utca 12-!t is magába foglaló, 127 n. öl méret" lakóépület Thirring i. m.. 
szerint 1850-ben Artner Lajos városi fiskálisé volt. A felirat arra a következtetésre vezeti a 
cikkírót, hogy egy Isis-szentély oltárát találták meg. Látni való már ebb!l is, hogy Schustert 
érdekelték az antik világ egyre s"r"bben el!kerül! emlékei. 

Rudolf király (1572–1608, lemondásáig, magyar király). Schuster második Rudolfként 
írja, a soproni bástyán volt két ágyú feliratát idézve. Másodikként azonban csak a német-
római császárok sorában található. (A 196. közléshez.) 

Rúnák. (A 244. közléshez.) A latin bet"kön alapuló germán rovásírás eredetileg 24 
jelb!l állt, s el!bb fába, fémbe, kés!bb k!be vésték be. Többfelé maradtak emlékei, úgy 
látszik olyan sziklákon is, amelyek ma már tengerben állnak. 

Rupprecht (az 57., 60., 168., 186., 201. közlésekhez), Házinál meglep!en kevés adat 
található a családról. Egy Sixtus keresztnev" t"nik fel a Halász utcában 1547-ben a 2. kötet 
766. o.-án, aztán vele minden kapcsolat nélkül Rupprecht Henrik következik, aki ev. 
vendégl!s a Fehér lóhoz c. vendégl!ben, s akinek az apja „a Bairuth !rgrófságbeli 
Gefressben” élt. 9117. az isz., s 1781-ben teszi le a polgáresküt. „Az els! cukorgyár alapítása 
Magyarországon az ! nevéhez f"z!dik.” Anna Mária nev" nejét!l született Ábrahám 
földm"ves, János cukorfinomító és Mihály városi számtiszt. János 1806-ban lett polgár, 1817-
ben küls! tanácsos, 1827-ben népszószóló, 1848-ban közgy"lési tag. János nev" fia 
háztulajdonos és 1829-ben polgár. 1848-ban ! is közgy"lési tag. A Rupprecht név Thirringnél 
nyolc oldalon is megtalálható. A Széchenyi téren kés!bbi, az Újteleki u. 13-ban 1830-ban, 
1840-ben 76° részben tulajdonos R. János, 1850-ben id. Rupprecht Johanna néven. Az 
Újteleki u. 12-ben ifj. R. János 1830-tól. 1850-ben a nagyság is: 375°, kert 339°. Az Újteleki 
u. 14-ben 1810-t!l 1850-ig 618°, 423° kert az övé. Az Újteleki u. 16-ban id. R. János várm. 
ülnöké 1830–1850. 259°, id. János szerepel még a Fövényverem 21. tulajdonosaként (511°, 
sz!l! 902°) 1840-ben, el!tte egy doktor, még el!tte Pejacsevich, utána pedig a városé. 

Sáskák, lásd a Seregélyek c. címszót. 
Saul, lásd: Pál 
Schilson báró (a 132. közléshez) (1750 k.–1810. dec. 17.) író, zeneszerz!, kamarai 

tanácsos, mint ilyen lett Sopron város királyi biztosa a városi magisztrátus hanyag 
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pénzkezelésének felülvizsgálata céljából, II. József uralkodása idején. Schwarzenberg herceg 
krumlovi kastélyának színházában, kés!bb Pozsonyban bemutatták 1777. dec. 13-án a Die 
Wilden [A vademberek] c. melodrámát, amelynek librettóját Shilson írta, zenéjét Anton 
Zimmermann szerezte. A zeneszerz!, karmester, heged"m"vész és orgonista 1741. dec. 25., 
vagy 26-án született Breitenauban (Szilézia, ma Siroka Niva) és Pozsonyban halt meg 1781. 
okt. 8. vagy 14-én. A m"vet Pozsonyban kinyomtatták, de elveszett. 

Schmerling, Anton von (a 205. közléshez) lovag (1805–1893). mérsékelt szabadelv" 
nézeteket valló jogász, igazságügy-miniszter, alkotmány kidolgozója. 

Schmidt Szörény (Severin) István (a 177. közléshez) Érsekújvárott született 1804. 
dec. 15. A bencéseknél fogadalmat tett 1827. júl. 17-én és pappá szentelték 1829. okt. 21. 
1830–39. gimnáziumi tanár K!szegen, utána 1846-ig Esztergomban. 1850-ig Pannonhalmán 
tevékenykedett, 1850–1855. házf!nök és igazgató Sopronban. Onnan Nagyváradra, majd 
Kassára került, 1862-t!l Budán helytartósági tanácsos, haláláig, 1865-ig. (A Pannonhalmi 
Szent Benedek Rend Névtára 1802–1986, összeállították Berkó Pál és Legányi Norbert, Gy!r, 
1987, 402. sz.) 

Schönherr (a 198. közléshez) molnár-család, Házi 2. kötetében, a 821. o.-n a 9846. isz.-
tól a 9852. isz.-ig sorolja fel a család polgárjogot nyert tagjait. Lásd Horváth Zoltán i. m. 

Schuberth Johann Andre (az 52. közléshez) ev. nemes, 1678-ban polgár. Házinál isz. 
9963. 

Schuster betegsége (a Bevezet!höz). A Pierer’s Universal Lexikon (lásd ott) szerint: ... 
Lähmung, welche von der Lunge ausgeht u. in einer plötzlichen Aufhebung der 
Lebensthätigkeit in ihr besteht; nach vorheriger Überreitzung, so als Ausgang der 
Lungenentzündung, od. auch im hohen Alter bei Marasmus. Ez utóbbi (a mai értelmezés 
szerint) a b!r alatti zsírszövet és az izomszövet egyre fokozódó sorvadása. Tehát az 1867 
novemberi feljegyzése (Az 1. A Fert! mérete végén a pótlás) alighanem az utolsó. 

Schuster kérvénye 1859-b"l. (A Bevezet!höz.) Az SL XXIV. 5037. m. jelzetbe sorolt 
írás azonban, dátummal és névvel együtt tisztázat, csak az els! sorba került három bet"nek 
áthúzása és a másodikban egy hiányjeles kiegészítés (die anstoßenden Gewölbe = a két 
határos üzlet), illetve a „jene” szó kihúzása más tollal kétségtelenül az ! keze írása. 

Segenshütte (a 9. közléshez) német földön ma is használatos elnevezése a hegyvidéki 
menedékházaknak. Lásd internetes hirdetéseket. De Korabinsky is ír róla. 

Seltenhofer Frigyes (a 60., 82. közléshez), két különböz! személy. Az 1837-ben 
szerepl! volt a családból az els!, aki Sopronba települt és elkezdte a harangöntést (a 60. 
közléshez), teljes neve Keresztély Frigyes és 1817-ben lett polgár (10190. isz.), élt 1789–
1846, az 1864-ben említett Frigyes harangönt! 1844-ben lett polgár (10191. isz.), ! pedig 
1817–1903 között élt. 

Sempronium. (a 43. közléshez) Sokáig él! tévhit, hogy Sopron római el!djét így hívták 
volna. Például a Semprónia Kerékpáregylet neve. 

Seregélyek. Csatkai: Seregélyveszedelem a XVIII. században. SSz. 19. évf. (1965) c. 
cikkében szól a „másik ... lesújtó veszedelemr!l, a sáskajárásról” – évszám nélkül –, amely 
ellen Csányi krónikájában olvasható szervezéssel védekeztek. Bél Mátyás: Sopron vármegye 
leírása I. Sopron, 2001. Különleges rész. XIV. §. 160. o.: „Ezért puskalövésekkel és dobok 
verésével igyekeztek el"zni ezeket a szörny" szárnyas teremtményeket.” A jegyzetben: A 
sáskajárás 1682 augusztusában volt. Réthly Antal: Id!járási események és elemi csapások 
Magyarországon 1700-ig. Bp., 1962, 237. o. Bél egy másikat is említ néhány sorral odébb. 

Sigel, Anton (*1763–†1846) Sopron számára alig egy évtizede felfedezett, de máig 
talányos akvarellista. Askercz Éva feltételezése szerint Bécsb!l jött hosszabb-rövidebb id!re, 
az viszont – Slachta Etelka tanúsága szerint – biztos, hogy a bánfalvi kolostorban szállt meg.  
Askercz Éva: Anton Sigel (1763–1846) akvarelljei. SSz. 57. évf. (2003), 289–294. o. Hárs 
József: A soproni idegenforgalom kezdetei. SSz. 20. évf. (1966), a 304–305. o.-n. (A 
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megcsodált bánfalvi, 1 öl, 5 láb kerület" gesztenyefáról a 308. o.-n.) Még érdekesebb az, amit 
Slachta Etelka írt 1839. szeptember 27-i kirándulásukról naplójában: „... a tanulók kútjához 
vettük útunkat. Innen jobbról bekanyarodánk egy ösvényre melyen felfelé menve egyszerre a 
k!törésnél termettünk. Kerestünk utat Bánfalvára, de csak nem találtunk. Egyszerre egy jó 
lélek két urat teremt mellénk (egy tanító s egy üveges), hogy itt egy nyaktör! út [...] vezet egy 
felséges kilátáshoz. [...] Az út bajos volt, de a jutalom annál b!vebb.” „A két úr elég szíves 
volt a bánfalvi útra nemcsak utasítani, de még vezetni is.” stb. „... kacérkodni fogok vele.” 
Slachta Etelka soproni úrleány naplója 1838–1840. Els! kötet. Gy!r, 2004, 70. o. Askercz 
Éva pedig azt idézi, amikor Sigel megmutatja albumát a hölgykoszorúnak a kolostorban. 
(1840. június 23. A második kötet 66. o.-án.) A két idézett hely arra csábít, hogy óvatosan 
feltételezzük: Schuster találkozhatott Slachtáékkal éppúgy, mint Sigellel. Ezért semmiképp 
sincs a téma ellenére, ha néhány Sigel-kép repróját pályamunkámhoz csatolom. (I., II., III., 
V., X., XI., XII., XIII., XIV. TÁBLÁK.) Még azt is feltételezem, hogy a XI. TÁBLA bal 
szélén lév! két fiatal n! közül az egyik Slachta Etelka. 

Signer Bonifác (a 122. közléshez) Házinál: 10238. isz. városi sörf!z!, svájci 
származású. 1703-ban lesz polgár, a tanács eddigi kit"n! szolgálataira való tekintettel 
elengedi neki az extrának nevezett felvételi díjat. 1722-ben meghal. Özvegye 1724-ben Zach 
(Czágh) sörf!z! neje lesz. Ennek tulajdona Thirring i. m. szerint a Rózsa u. 6. ház el!dje 
1734-ben. 

Silcher (a 243. közléshez), helytelenül Stilcher, Philipp Friedrich (*1789. jún. 27–† 
Tübingen, 1860. aug. 26.) német zeneszerz!, els!sorban dalai révén ismert. Ezek egy része 
népdallá vált, mint például a Heine versére írt: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. A 
tübingeni egyetemen tanított zenét. Egyik legjelent!sebb élharcosa a kóruséneklésnek. 
Kórusm"vei máig sok énekkar repertoárjának alapját képezik. Maga is szervezett kórust és 
élete végéig vezette. A nemesített sz!l!fajtát, a Silchert róla nevezték el. 

Simor János püspök felszenteli a Szent Mihály-templomot. Kimásolva az 
Ödenburger Lokal-Blatt (früher Harmonia) 1864. október 5-i számából. Lásd Hárs József: 
Soproni Olvasókönyv II. 178–179. o. (A 85. közléshez.) 

Sopron mint helytartósági kerületi székhely (a 226. közléshez). 1849 szeptemberét!l 
1861 áprilisáig létezett. Ide tartozott Sopron, Gy!r, Vas, Veszprém, Zala, Tolna, Somogy, 
Baranya, Moson megye. Székháza a Ritter-házban (A Promenádot Nyugat fel!l lezáró 
kétemeletes ház, kés!bbi gúnynevén Poloskavár). 

Soproni tornászok. (A 243. közléshez.) A tornászok 1863 májusában kezdtek 
rendszeres és szakszer" gyakorlatokba, de csak 1866-ban engedélyezték a Soproni Torna- és 
T"zoltó Egyesület megalapítását, Rösch Frigyes irányításával. Lásd: Kovács János 

Soproni Városszépít" Egyesület. (A 239. és 240. közléshez.) Szabó Jen!: A Soproni 
Városszépít! Egyesület története 1869–1984. Különlenyomat a SSz.-b!l. (1983–84.) Benne 
az el!zményekr!l is. 

Spanner gróf (a 193. közléshez) IX. Pius menekít!je a Quirinálból Gaëtába, 1848. nov. 
24-én. A Nagy Képes Világtörténet XII. kötetében Marczali Henrik szerint ! volt az Egyházi 
Államban a bajor követ, de nevét Spaun-nak írja.  

Spieß Antal (a 136. közléshez), Házi: isz. 10375. Katolikus tímár, 1792-ben polgár. 
Spieß János (a 136. közléshez), Házinál Antal testvéreként József található, isz. 10377., 

polgár 1799-ben. Mindkettejük neve Házinál Spiess. Thirring: nevük Spiesz (Spieß). Az 
Ikvahíd 2. (Balfi u. 2.) 1798-ban még részben Batthyány hercegprímásé (238°) és Antalé 
(181°), de 1810-ben Spiess Antal özvegye (238°) és Spiess Jozefa (181) osztozik rajta. 1820-
tól már csak Jozefáé a két számot kapott sarokház. Kérdés, hogy ez a Jozefa nem József-e, s 
József nem lett-e tévedésb!l János Schusternál. Engem emlékeztet a környékbeli Geiger 
család anyakönyvezésénél tapasztalt névcserére, amikor Geiger Jozefint 1860. július 7-én a 
városplébánia születési anyakönyvébe Geiger Josephusnak írták be, s még az 1886. évi 



151 
 

Gassen- und Häuser–Schema is fiúsítva közli. Lásd Hárs József: Geigerék színes krónikája... 
Pályamunka 2008, 13. o. A ház sorsáról az 1808-as hármas t"zvészben lásd Hárs József: 
T"zvész a franciák árnyékában... Pályamunka 2007, az els! t"z els! áldozata volt ez a ház. 

Stettner Lajos (a 200. közléshez), ügyvéd, 1848. dec. 29-én elhurcolták. A pozsonyi 
börtönben halt meg. ifj. Sarkady Sándor i. m.   

Stilcher, lásd: Silcher. 
Strohschneider (a 161. közléshez) neves kötéltáncos. Louis Geni: Entstehung des The 

Bioskop Erinnerungen an meine Jugendzeit... Die Marktpost 2004. május 3. „In Bozen waren 
wieder mehrere Schausteller [mutatványos] anwesend, darunter auch der bekannte Seiltänzer 
Strohschneider....” 

Szamariát a Jordán folyótól nyugatra a Biblia szerint az asszírok elfoglalták és lakosait 
elhurcolták, másokat telepítettek a helyükre. A város b"ne és b"nh!dése a Próféták 
könyvében, Izaiás jövendölésében olvasható. Szamaria, a mai Szebasztije, termékeny 
síkságból kiemelked!, 900 m magas hegyen fekv!, er!s fallal körülvett város. (A 126. 
közléshez.) 

Szár (a 136. közléshez). A domonkosok templomának keleti falszomszédja volt az 
1801-t!l Fink, majd Saar-ház. Thirring: 1810–1850 között Szár [Saar] Frigyes f!hadnagyé, 
utána Tschurl-tulajdon. 1938-ban lebontották. 

Széchenyi tér. (A 220. közléshez.) Kialakítását lásd Boronkai Pál: Sopron 
parkosításának... 

Szent Cecília képe, Storno alkotása. (A 243. közléshez és a VIII. TÁBLA) 
Színház. A Lössl-féle színházról Csatkai–Dercsényi i. m. 321–323. o., helyszínrajzzal 

és fényképpel stb. (A 157., 158., 159. közléshez.)  Lásd még a szárazmalmot is. 
Szodoma és Gomora (a 3. közléshez). A két város a Holt-tenger déli medencéjének 

helyén terült el. Az Ószövetség szerint azonban az Úr – gonoszságuk miatt – „kénkövet s 
tüzet hullata rájuk”. De hát úgy látszik, kés!bb mégis víz alá kerültek. 

Tábori kórház (a 210. közléshez) 1859-ben szervezték meg Sopronban (is), egy városi 
épületben egy 110 ágyas termet. Lehet, hogy a korábbi, városi tulajdonú bánfalvi katonai 
kórház, amelyet 1857-ben Ferenc József meglátogatott, s amelyben a látogatást közvetlenül 
megel!z!en Schuster üvegesmunkákat végzett? (Csak 1862-ben fizették ki neki, mert 
vitatkozott rajta a helytartótanács és a magisztrátus. Utóbbi neheztelt azért, mert el!bbi nem 
szólt neki el!re.) 

Tauber Ferenc (?–1866) apát-kanonok és 1839-t!l városplébános (a 215. közléshez). 
Téglaéget" (a 167. közléshez). Horváth Zoltán: Sopron szabad királyi város 

téglaéget!je (1830–1893). In: Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. Sopron, 1996, 279–302. 
o. Ábrákkal, táblázatokkal. 

Tell Vilmos szabadságh!s tiszteletére emelt kápolnák az Alpokban. Lásd: Liszt Ferenc: 
Egy utazó naplója 1835–1836. I. Svájc. 1. A Tell Vilmos kápolna c. zongoradarab. Vö. Király 
baráti kapcsolatát Liszttel. (A 244. közléshez.) 

Torkos József városbíró 1774–1778-között. (A 131., 132. közléshez.) Házi i. m. 351. 
o., de szerinte András, minden egyéb megegyezik vele, „a Bürgerprozess ügy”-beli szerepe is. 
I. sz. 3743. Lásd Petz-krónika 138. 

Tóth János, egykori fürd!s (a 141., 212. közléshez). Házi i. m. isz. 3780. Itt Tóth János 
József a neve és római katolikus sebész, 1747-ben teszi le a polgáresküt. Gy!ri 
polgárcsaládból. Els! nejét 1751-ben temeti el. Gyermeke nincs. Második nejével Primes 
György plébános „hozta össze”, mindkét férfit „csúnyán becsapta”. Erkölcstelensége, 
istenkáromlása stb. miatt 1756-ban lefejezték. Lásd még Bán János: Sopron újkori 
egyháztörténete. Sopron, 1939, 329. o. Házi még hozzáteszi: Lackner Kristóf mellett a város 
legnagyobb jótev!je, a domonkos kolostor második megalapítójának tekinthet!, a harangokat 
is saját költségén készíttette el, 33000 forintos alapítványával 1785-ben életre hívta a 
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Polgárotthont, amiért aranylánccal tüntette ki II. József császár. Err!l ír Fiedler (7) és Petz is 
(156–157). Az 1785. június 3-án tartott ünnepségr!l a császár kívánsága szerint a Wiener 
Zeitungnak küldtek tájékoztatót. Ez az újság 1785. évi 51., június 25-i, szombati számában, az 
1498. lapon (a lapszám 2. oldalán), az Innlandische Nachrichten végén jelent meg. Bet"híven: 
„Der ehemalige bürgerl. Wundarzt zu Oedenburg, Hr. Joh. Jos. Thot, der durch besondere 
Geschicklichkeit in seiner Kunst gleich viel Ehre und Reichtum sich erworben, aber aus einer 
zweymaligen Ehe keine leibliche Erben erhalten hat, und nun bey hohem Alter ist, hat den 
edelmüthigen Entschluß gefaßt, sein ganzes Vermögen Unterstüzung und Hilfe hausarmer 
Personen und Familien zu vertheilen, und denenselben auch schon bey seinen Lebzeiten den 
Betrag von 33000 fl abzutretten. Des Kaisers Maj. von dieser großmütigen Handlung 
unterrichtet, haben dem Hrn. Thot ihr besonderes Wohlgefallen darüber zu erkennen gegeben, 
und es ihm durch Ertheilung einer goldenen Gnadenkette de[...]en1 lassen die ihm auf Befehl 
der kön. Statthalterey zu Oedenburg am 3 d. M. auf dem dasigen Rathhause in Gegenwart des 
gesammten Magistrats und der Aeltesten von der Gemeine, von dem Bürgermeister Hrn. von 
Gabriel umgehangen wurde. Er wurde sodann von dem gesamten Magistrate nach der Kirche 
begleitet, und erhielt nach geendigtem Gottesdienste, von allen Seiten die 
schmeichelhaftensten Glückwünsche.” 1787. május 26-án halt meg. Lásd Hárs József: A gróf 
és a szegények. Kézirat. 2006. Benne: A Tóth-féle alapítvány, 37. o. 

Tóth József (fels"szopori) (1786–1842) az Esterházyak jogtanácsosa (a 111., 242. 
közléshez), a Zeneegyesület els! elnöke és a jelek szerint megszervez!je. Lásd: Bárdos 
Kornél: Sopron zenéje a 6–18. században. Bp., 1984, 316–319. o., Hárs József: Aranykönyv 
2005. Kézirat. Fiai honvédtisztként részt vettek a szabadságharcban, lásd SSz. 52. évf. (1998), 
315. o. 

Tölgyfafészek. Heinrich Heine (1797–1856): Rosengedicht c. kötetéb!l: Am Anfang 
war die Nachtigall kezdet" versének negyedik szakában: „...So spricht zu seinem Spätzelein / 
im Eichennest der alte Spatz...” Veréb az erd!ben. Ez Bodgorschekre vall. (A 3. közléshez.) 

Troitcar A Preier’s Konversationslexikon lábjegyzetben közli: „Dr Hunter sagt: der 
hydrops ovarii sei eine unheilbare Krankheit und diejenigen haben die grösste 
Wahrscheinlichkeit für sich, dass sie bei diesem Uebel am längsten leben werden, welche am 
wenigsten thun, um sich davon zu befreien. Troitcar sei fast das einzige Palliativmittel” 14 
évig tartott míg valakit, akiben rengeteg folyadék volt, „durch Diuretica” (vizelethajtó 
szerekkel) meggyógyítottak. Az idézet vlsz. egy 1829-beli n!gyógyászati könyvb!l.(Internet.) 
Nem találtam kútásásra vonatkozó utalást, de ez az orvosi példa valószín"vé teszi, hogy 
valamiféle víznyer!cs!r!l lehet szó az Orsolya téri kútnál. 

Trstyánszky János (a 156-közléshez), Thirring Gusztáv: Sopron házai és 
háztulajdonosai 1734-t!l 1939-ig. Sopron, 1941, 38. o. a Várkerület 49. ház kb. felének 
tulajdonosa (4°, kert 14°), zsinóros, ill. gombköt!, a 1810-es, 1820-as és 1840-es metszetben. 
Házi nem említi. 

Tschurl Dániel (az 57. közléshez). Házinál isz.4023., Tschurl György Dániel néven, 
vaskeresked!, 1805-ben lesz polgár. 

Tudósgy!lés. (A 173. közléshez.) Hárs József: A soproni idegenforgalom kezdetei. 
SSz. 20. évf. (1966), a 304–305. o.-n. 

Türk (a 196. közléshez) cs. kir f!hadnagyként állt át a honvédekhez. Nem találtam rá 
adatot. 

T!zvész 1676 (az 51. közléshez). Csatkai Endre: Évszázados harc a vörös kakas ellen 
Sopronban. Új Sopronvármegye 1941., Kovács János (szerk.): A t"zoltóegylett!l a hivatásos 
t"zoltóságig. 140 éve alakult meg a Soproni Torna és T"zoltó Egyesület. Sopron, 2006. – 

                                                
1 Festékfolttól olvashatatlanná vált bet"(k). 
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Szabó Jen!: Öt évszázad fekete krónikája. Soproni Pitaval. Gy!r, [1977], 132–135. o. – 
Thirring i. m. 80. o. a Warkoweil-ház a mai Rákóczi u. 1.–Erzsébet u. 2. sarkon volt. 

Új orgona a Szent Mihály-templomban 1865-ben. (A 245. közléshez.) Az 
evangélikusok által 1651-ben épített régir!l lásd Bárdos i. m. 136. o. 

Ulber Mátyás (az 59. közléshez), Házi isz. 10930, ev. varga, 1824-ben lett polgár. 
Paksról jött. 

Ullrich Zsuzsanna (az 59. közléshez), Braun Nándor felesége. Lásd Dávidházy István 
i. m. A 350. oldalon áll, hogy Braun Nándor (nálánál 25 évvel fiatalabb) második felesége az 
elhunyt els!nek unokatestvére volt. Az esküv! 1850-ben zajlott, éppen ezért külön 
engedéllyel. 

Vadgesztenyék a Promenádon. (A 237. közléshez.) Vö. Szabó Jen!: A Soproni 
Városszépít!... Boronkai Pál i. m. 

Vaghini Antal (a 88. közléshez). Vagini [Vaghini] Antal kéménysepr!mester fél ház 
tulajdonosa az Új utca 26.-ban (régi sz. 88.) Thirring Gusztáv: Sopron városa a 18. században. 
Sopron, 1939., 292. o., Thirring G. i. m. 18. o., itt 1776-ban 623. házszámon, V. Antalné 
1798-ban már 88., Házi i. m. 4442. isz., Dávid Ferenc i. m. 286. o. 

Vak Bottyán (a 127., 128. közléshez). Bottyán János az igazi neve (Esztergom, 1643?–
1709). Végvári vitéz, majd részt vett az ország felszabadításában, a délvidéki harcokban 
vesztette el félszemét. Császári ezredesként állt át Rákóczihoz. Legendás kuruc generális, két 
házassága révén gazdag ember. Esztergomi palotája ma a városháza. 

Vasút. (A 243. közléshez.) 1847 óta van, a Déli vasúti p. u. el!dje, megközelíthet! volt 
a mai Baross úton. 

Vaterlandliebe és Patriotizmus tkp. ugyanazt jelenti. Sajnos ma is sokan követik azt a 
rossz szokást, hogy az anyanyelvi kifejezés mellé odateszik magyarázólag a latint. Pl. erkölcs 
és morál. (A 187. közléshez.) 

Vermouth. Nagyüzemi gyártását a 18. sz.-ban kezdték Itáliában, de már Hippokratész 
készített „ürmöst”. (A 250. közléshez.) 

Vineta = az Északi –tenger Atlantisza, az elsüllyedt város, zenében, prózában. (A 244. 
közléshez.) 

Wagner (Vághy) Ferenc Xavér (a 108., 109. közléshez) (1776–1862), Aranykönyv 
2000, 52. o. Jogtudós, 1835–38. polgármester, 1838–1842. városbíró. A kockakövekt!l a 
közvilágításon át az új színházig számos újdonság megvalósítója, elkötelezett városszépít!. 

Wagner, Wilhelm Richard zeneszerz! (1813–1883), a Lohengrin c. operájából vett két 
részlet elseje zenekari m". Az operát Weimarban, Liszt vezényletével mutatták be, 1850-ben. 
(A 243. közléshez.) Brockhaus–Riemann: Zenei Lexikon Bp., 1983–85. 

Warkoweil György (az 51. közléshez). A Rákóczi u. 1., Erzsébet u. 2. ház helyén állott 
a háza, de Thirring csak 1715-t!l hoz adatokat rá, Attól sokáig W. Mátyás a tulajdonos. 

Waxmann György (a 122. közléshez), az El!kapu 4. tulajdonosa 1734-ben és 1740-ben 
Thirring i. m. 2. o., Dávid Ferenc i. m. 45. o., Házi i. m. 11240. isz. 

Welden, táborszernagy (a 198. közléshez), teljes neve: Franz Ludwig Welden von 
Hartmann (1780–1853). Szabadidejében magas színvonalúan foglalkozott botanikával. 1848–
1851 Bécs polgári és katonai kormányzója, Windisch-Grätz utóda a f!parancsnoki 
tisztségben. 

Windisch-Grätz herceg (193., 196., 198., 205. közlésekhez), Alfred Candidus 
Ferdinand zu Windisch-Grätz (1787–1862) rosszul becsülte meg a honvédsereg és a magyar 
forradalom erejét. Azt hitte, hogy ha Budára bevonul, vége a „lázadásnak”. 

Wurm Mihály (a 200. közléshez) gazdapolgár. Elhurcolták 1848. dec. 29-én 
Pozsonyba. Ifj. Sarkady Sándor i. m. Házinál: 11785. isz. 1832.t!l polgár, 1848-ban 
közgy"lési taggá választják meg. 

XII. Ince pápa (a 123. közléshez) (1615–1700). 1691-ben választották meg pápává. 
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Zeneegyesület. (A 242. közléshez.). Bárdos Kornél i. m., Nagy Alpár: 175 év a soproni 
zeneoktatás szolgálatában. A zeneiskola jubileumára. Sopron, 2004. 

Zeughaus (a 193. közléshez). Zeughaus=fegyver-/hadszertár, arzenál. Ezt a bécsit 
Unteres Arsenalnak is hívták. Az I. ker. Seilerstätte 22. számon volt, nagyobb fegyverek 
öntésére is szolgált. 1714–1723. újjáépítették, 1805. megnagyobbították. Friedrich von Leber: 
Wien’s kaiserliches Zeughaus: Zum ersten Male aus historisch-kritischem Gesichtspunkte 
betrachtet [...] Leipzig 1846. (Teil I: Digitalisat.) 

Zoller Ferenc Xavér (a 171. közléshez), Házinál Zoller Xavéri Ferenc 12059. isz., 
katolikus órás, 1771-ben polgár. Apja Baden-Badenben volt udvari órás. 1790-ben 
népszószólóvá választják meg. „1793-ban a várossal súlyos viszályba keveredik, mert 
rokonszenvezett a francia forradalommal és ebb!l kifolyólag lázító kijelentéseket tett.” Err!l 
ír a Sopronvármegye 1936. jún. 7-én. 

Zsidók (a 71. közléshez). A rosszindulatú forrás ráadásul még pontatlan is. Lásd az 
oklevelekkel igazolt részletes leírást: Pollák Miksa: A zsidók története Sopronban a 
legrégebbi id!kt!l napjainkig. Az 1896-ban megjelent eredeti hasonmás kiadása 2007. A 
mohácsi vész utáni z"rzavarban sikerült a zsidók adósainak elérni, hogy a fels!bb hatalmak 
engedélyével az összes soproni zsidónak órák alatt el kellett hagynia a várost. Évekig 
harcoltak követeléseik és káruk megtérítéséért, de vissza 1840-ig nem jöhettek. – Szende 
Katalin: Habsburg Mária és a nyugat-magyarországi városok. SSz. 60. évf. (2006), 133–145. 
o. Mária özvegy királyn!nek mint kormányzónak szemszögéb!l b!ven foglalkozik a témával. 
Máriának a ki"zésbe való beleegyezése Sopron vonatkozásában 1526. szeptember 10., 
Pozsonyéban pedig 1526. október 9. 

Zsolnai Samu (a 153. közléshez) ev. patikus, 1787-ben polgár. Gömör megyéb!l 
költözött ide, a Goldner-féle patikát vette meg. 1805-ben küls! tanácsos. Thirring: Fegyvertár 
u. 5. (Templom u. 23.) 1820–1840. az ! nevén, aztán Emiliáé, majd az örökösöké, végül az 
izr. hitközségé. 1910-ben már izr. iskola. Résztulajdonos 1840-ben a Várkerület 42-ben és 
tulajdonosa mint gyógyszerész a Várkerület 46. lakóháznak 1788–1840 között, legalábbis ez a 
név szerepel ott. Az épület különben a mai t"zoltólaktanya déli szomszédja. 

 
Kiegészítés a 15. közléshez: 
Soproni jégverés (1854) 4. CD. 96. f., 230. múz. o.  
A várost és környékét 1854. június 3-án délután három és félnégy között er!s és nagy 

kiterjedés" jégverés érte. A Magisztrátus illetékesei megbízták Schuster Károlyt mint 
üvegesmestert, hogy a városi létesítményekben okozott üvegkárt állítsa helyre. A felmérés 
eredményeként július 3-án elkészült kimutatást július 18-án kézbesítették a mesternek. Ebben 
a létesítmények használóitól kapott részkimutatásokat egyesítették. A t"ztorony !rszobájának 
ablakától a színházat ért károsodásig minden városi tulajdon megtalálható, a városi sörház 
Halász utca fel!li ablakszemei, a kaszárnyák, a kapuk !rszobái, az iskolák, a városmajor, a 
pásztorkunyhók stb. Az összegezés szerint 1128 nagy, 1010 közepes, 750 kis ablakszem 
(Fensterscheiben), összesen 2888 tört össze. A színházon például több mint kétszáz 
ablakszem. Külön bizottság foglalkozott a sz!l!k pusztulásának mértékével. D"l! és név 
szerint állapították meg a területek negyedét, harmadát, felét, egészét ért károkat. Ez a 
részletes kimutatás az adókedvezmény megítélése szempontjából volt érdekes. A 
magántulajdon veszteségeit ez az akta nem tartalmazza. (SL XVI. 794., Az 1854. évi 
polgármesteri iratok mutatójában Hagelwetter címen.) 



155 
 

IRODALOMJEGYZÉK 
 

Askercz Éva: Anton Sigel (1763–1846) akvarelljei. SSz. 57. évf. (2003), 289–294. o. 
(Askercz Éva:) Anton Sigel (1763–1846) Bánfalvát és Sopront ábrázoló, 1831–40 

  között festett akvarelljei. é. n.  
A bécsi forradalomról és anarchiáról metszetek, ezeket kiadta Franz Barth Wien,  

  Mariahilf, Kleine Kirchgasse, Nro. 28. [Bef!zve a Geiger krónikába.] 
A Bruckner család krónikája. SL XV/3/15. 
 A Pannonhalmi Szent Benedek Rend Névtára 1802–1986, összeállították Berkó Pál és 

  Legányi Norbert, Gy"r, 1987, 402. sz. 
Bárdos Kornél: Sopron zenéje a 16–18. században. Bp. 1984. 
Baumann József: A Soproni Gázm! története (1865–1978). SSz. 35. évf. (1981), 3 

  folytatásban. 
Bél Mátyás, Sopron vármegye leírása I. kötetében. A latin eredetit és magyar fordítását 

  számos kiegészít" tanulmánnyal adták közre 2001-ben. 
Biblia–Ószövetség: Izajás jövendölése 1. fejezet. (Szodoma és Gomora.) 
Biblia–Ószövetség: Izajás jövendölése 28. fejezet. (Szamaria.) 
Bona Gábor: Az 1848–49-es honvédsereg Sopron vármegyéb"l származó tisztjei. SSz. 

  52. évf. (1998), 315. o. 
Boronkai Pál: Sopron parkosításának története. SSz. 23. évf. (1969), 145–161. o. 
Böngészet Sopron megye isméretéhez Drinóczy György csornai kanonok által 1830–

  1847. Kézirat fénymásolatban SL. 
Brockhaus–Riemann: Zenei Lexikon Bp., 1983–85. 
Csatkai Endre: A hóhérromantika alkonya a régi Sopronban. Sopronvármegye 1939. 

  febr. 5. 
Csatkai Endre: A soproni vendégfogadók a 16/19. században. SSz. 20. évf. (1966), 201–

  217. o. 
Csatkai Endre: A soproni Zenei M!vel"dés 1848–1850. In: A Soproni Képz"m!vészet 

  és Zenei M!vel"dés története 1848–1948. Sopron, 1962, Soproni Szemle kiad. 
Csatkai Endre: Das Kartenspiel in Alt-Ödenburg. Oedenburger Zeitung 1925. dec. 20. 
Csatkai Endre: Évszázados harc a vörös kakas ellen Sopronban. Új Sopronvármegye 

  1941. július 19. (a III. rész.) 
Csatkai Endre: Különös hang Ferenc József els" soproni látogatásával kapcsolatban. 

  SSz. 16. évf. (1962), 
Csatkai Endre: Majdnem száz évet ért száz év alatt (az ev. templomtorony órája).  

  Kisalföld 1965. nov. 12. 
Csatkai Endre: Schiller és Sopron. SSz. évf. (1959), 358–359. o. 
Csatkai Endre: Seregélyveszedelem a XVIII. században. SSz. 19. évf. (1965) 
Csatkai Endre: Sopron 1848–49-ben. Sopron, 1948. 
Csatkai Endre: L"portorony a Szent Mihály-templomnál. SSz. 8. évf. (1944), 1.sz. 
Csatkai–Dercsényi: Sopron és környéke m!emlékei. Bp. 1956. II. kiad. 
Dávid Ferenc–Goda Károly–Thirring Gusztáv: Sopron belvárosának házai és  

  háztulajdonosai 1488–1939. Sopron, 2008. 
Dávidházy István: Egy érdemes soproni polgár élete: Braun Nándor (1802–1877). SSz. 

  48. évf. (1994), 348–361. o. 
Die Fürsten Esterházy. Magnaten, Diplomaten & Mäzene. Katalog. Eisenstadt, 1995. 
Friedrich Károly: Gerengel Simon lelkész, a soproni evangélikus gyülekezet  

  megszervez"je (1518–1571). SSz. 46. évf. (1992), 2–31. o. 
Friedrich von Leber: Wien’s kaiserliches Zeughaus: Zum ersten Male aus historisch-

  kritischem Gesichtspunkte betrachtet [...] Leipzig 1846. (Teil I: Digitalisat.) 



156 
 

Gabrieli Gabriella: Mithraeum Fert"rákos. TKM Egyesület átd. és b"v. 2007. 
Gantner Antal: A régi Sopron. Sopron, 1936. 
Geiger Márton krónikája. SL XV/3/12. 
Gudenus János József: A magyarországi f"nemesség XX. századi genealógiája. Bp., 

  1998. 
Gyurgyák János: Rövidítés-szótár. Osiris Kiadó, Bp., 2005. 
Hárs József: A gróf és a szegények. Pályamunka, 2006. Kézirat. 
Hárs József: A Sopronban kétszáz éve pusztított hármas t!zvész. SSz. 62. évf. (2008), 

  30–46. o.-n. 
Hárs József: A soproni idegenforgalom kezdetei. SSz. 20. évf. (1966), 303–319. o. 
Hárs József: Aranykönyv 2005. Kézirat. 
Hárs József: Geigerék színes krónikája. Kosárfonók várostörténete a 19. század  

  Sopronában. Szül"földünk-pályázat 2008. Kézirat 
Hárs József: Hármas t!zvész két évszázaddal ezel"tt Sopronban. Honismeret 36. évf. 

  (2008), 5. számában. 
Hárs József: Johann Karl Schuster üveges mester feljegyzései Sopronról a XIX.  

  századból. Honismeret 38. évf. (2010) 1. számában. 
Hárs József: Johann Karl Schuster üvegesr"l és feljegyzéseir"l a 19. század Sopronából. 

  Szül"földünk pályázat 2009. Kézirat. 
Hárs József: Mesél" utcák Sopronban. Sopron megyei jogú város (Balf,   

  Brennbergbánya és Görbehalom, Sopronk"hida, Nagy- és Kis-Tómalom) 
  történeti utcanévjegyzéke 2. javított és b"vített kiad. Sopron, 2006. 

Hárs József: S. F. B. (Bet!k az önkiszolgáló étterem felett). SSz. 47. évf. (1993), 348–
  355. o. [A Széchenyi tér 14/15. sz. ház el"zményeir"l is a 349. oldalon.] 

Hárs József: Soproni Olvasókönyv II. Sopron, 2009. 
Hárs József: T!zvész a franciák árnyékában. Az 1808. július 19-, 22-, 24-i soproni 

  t!zvészek története. Pályamunka a Szül"földünk 2007 c. pályázatra. Kézirat. 
Házi Jen": Soproni polgárcsaládok 1535–1848. I–II. köt. Bp., 1982. 
Heckenast Gusztáv: Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban. Életrajzi adattár. 2005. 
Heimler Károly: Sopron topográfiája. Sopron, 1936. 
Heinrich Heine (1797-1856): Rosengedicht. 
Herbert Päge: Geschichte der Karikatur. (Internet) 
Hermann Róbert: 1848–1849 A szabadságharc hadtörténete. Bp., 2001. 
Hermann Róbert: Latour nyakán kötél... Magyar pénzb"l? Élet és Tudomány. 2008. 

  október. 
Honti Pál: Hany Istók nyomában. Gy"r, 1972. A Kisfaludy Károly Könyvtár Füzetei 1.  
Horváth Zoltán: A soproni és a sopronbánfalvi molnárcsaládok és malmaik története 

  (1767—1950) Sopron, 1993, 384. o. + 4 melléklet. 
Horváth Zoltán: Sopron szabad királyi város téglaéget"je (1830–1893). In:  

  Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. Sopron, 1996, 279–302. o. Ábrákkal, 
  táblázatokkal. 

id"sb Sz"gyénÿ-Marich László országbíró emlékiratai. Második kötet 1849–1859. 
  Kiadja fia. Bp. 1917. 

ifj. Sarkady Sándor: A soproni nemzet"rség 1848-ban. Sopron, 1998. 
Internet. (Google-keres".) 
Katona Csaba (közreadja): „... kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrleány 

  naplója 1838–1840. Els" kötet. Gy"r, 2004. 
Katona Csaba i. m. Második kötet. (1840 március–december). Gy"r, 2005. 
Kelényi Ferenc: Pálfy József a népoktatásról és a tanítóképzésr"l. SSz. 18. évf. (1966), 

  40–53. o. 



157 
 

Kiss Andrea: Sopron vármegye természeti viszonyainak változása a XVIII–XIX.  
  században. In: Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása I. Sopron, 2001. 

Korabinsky, Johann Mathias: Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von 
  Ungarn ... Preßburg, 1786., [Internet: Google digit.] 

Kormos Gyula: Sopron orgonaépít"i az elmúlt öt évszázadban. SSz. 56. évf. (2002), 
  359–365. o. 

Kovács János (szerk.): A t!zoltóegylett"l a hivatásos t!zoltóságig. 140 éve alakult meg 
  a Soproni Torna és T!zoltó Egyesület. Sopron, 2006. 

Kovács József László: A Soproni Parnasszus. Sopron-Ödenburg kétnyelv! irodalma a 
  kezdetekt"l napjainkig. Bp., 2003. 

Környei Attila: Csatkai Endre irodalmi munkássága. SSz. 25. évf. (1971), 66–75., 145– 
  165. o. 

Kreutzer, Konradin: Das Nachtlager in Granada (Granadai éji szállás) c. operája.  
Ladó János: Magyar utónévkönyv. Bp., 8. kiad., 1996. 
Lechner Jen"–Warga László: Épít"k zsebkönyve 1904. 
Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár. Baja, 1998. 
Lexers, Matthias: Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. 37. kiad. Lipcse, 1986. 
Liszt Ferenc: Egy utazó naplója 1835–1836. I. Svájc. 1. A Tell Vilmos kápolna c.  

  zongoradarab. 
Marczali Henrik: Nagy Képes Világtörténet XII. köt. (IX. Pius pápa menekülésér"l.) 
Merk Zsuzsa–Rapcsányi László: „A mi szánkból hangzott az els" éljen a Mura túlsó 

  partján” Egy népfelkel" közlegény kéziratos naplója Soprontól Csáktornyáig 
  1848 október havában. SSz. 58. évf. (2004), 36–50. o. 

Michel János krónikája SL XV/3/1. 
Mollay Károly: Német–magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig. Bp. 1982. 
Molnár József: A százéves Soproni Gázgyár története. SSz. 21. évf. (1967), 30–42. o. 
Molnár László: Sopron város hadtörténeti tradíciói. In: Sopron. a legh!ségesebb város 

  honvéd" hagyományai. Emlékkönyv 2003. Bp.–Sopron, 2003, 
Nagy Alpár: 175 év a soproni zeneoktatás szolgálatában. A zeneiskola jubileumára. 

  Sopron, 2004. 
Németh Ildikó: Sopron középfokú és középszint! iskolái a 19. században. Sopron, 2005. 
Nyitray Elek: A szénnel való téglaégetés megindulása Sopronban. SSz. 10. évf. (1956), 

  268–276. o. 
Oedenburger Intelligenz- und Anzeige-Blatt 1856. január 7-i és következ" két számában 

közölt mondát kompilálta Schuster, az 1856. szeptember 24-i  számból két 
oldalt eredetiben mellékelt, 1857. júl. 20-án a királylátogatás el"készületeir"l 
közölt tudósítást, majd 24-t"l az eseményekr"l írottakat felhasználta. 

Oedenburger Localblatt (früher Harmonia) 1865. október 8. 
Pap bácsi [Mohl Adolf]: Nyugat-Dunántúli mondák és mondafélék. Gy"r, 1926. 
Perkovácz Bódog–Kubinszky Mihály: Széchenyi István és a Sopron–Bécsújhelyi vasút 

  építése. SSz. 10. évf. (1957), 44–64. o. 
Petrichevich-Horváth Emil (szerk.): A Petrichevich család naplói. Bp. 1941. ( Benne 

  Petrichevich-Horváth János Miklós naplója.) 
Pierer, Heinrich August: Universal Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit stb. 

  Röviden: Pierers Enzyklopädisches Wörterbuch. El"ször 1824–1836-ban  
  26 kötetben jelent meg. Pierer halála (1850) után Julius Löbe folytatta, kés"bb 

  már 300-nál több munkatárssal. Brockhaus, Meyer, Herder Konversations-
  Lexikonjai mögött nem olyan ismert, bár pl. May Károly ebb"l vette tárgyi, s"t 
  idegennyelvi tudását. (Wikipedia.) A 4. kiadás DVD-ROM-on is kapható. 



158 
 

Póda Endre: A soproni kath. „parókia” és a „Soproni kath Hitközség története Sopron, 
  1892. 

Pogány, András H.: Estván, Béla „Hungarian cavalry colonel in the Confederate Army” 
  Published in 1961, Kossuth Foundation (New-York). 

Pollák Miksa: A zsidók története Sopronban a legrégebbi id"kt"l napjainkig. Az 1896-
  ban megjelent eredeti hasonmás kiadása 2007. 

Rácz János: Kétszáz magyar sz"l"név. Bp. 1997. 
Réthly Endre: Az 1831–32. évi kolerajárvány Sopronban. SSz. 28. évf. (1974), 289–

  300. o., 
Sarkady Sándor (szerk.): Aranykönyv 2002. Sopron, 2001. 
Sarkady Sándor–ifj. Sarkady Sándor (írta és szerk.): Aranykönyv 2000. Sopron, 1999. 
Schindler, Otto: Commedia dell’arte mint gyermekszínház avagy A háziúr a Bolondok 

  utcájában egy 1828-as soproni el"adáson. SSz. 58. évf. (2004) 23–35. o. 
Schneider Lipót: Sopron fürd"viszonyai. SSz. 20. évf. (1966), 56–61. o. 
Soproni Levéltár. Röv.: SL. 
Sopronvármegye 1936. jún. 7-én. (Zollerról.) 
Szabó Jen": A Soproni Városszépít" Egyesület története 1869–1984. Különlenyomat a 

  SSz.-b"l.   
Szabó Jen": Öt évszázad fekete krónikája. Soproni Pitaval. Gy"r, [1977]. 
Szabó Jen": Pellican Ignác L"rinc városi fegyvertáros számadása 1692. évr"l. SSz. 35. 

  évf. (1981) 331–343. o. 
Szauer Ágoston: Egy múlt századi teljes napfogyatkozás. (A Meteor 1990/5. számában 

  megjelent cikk internetes változata.) 
Szende Katalin: Habsburg Mária és a nyugat-magyarországi városok. SSz. 60. évf. 

  (2006), 133–145. o. 
Szilágyi Sándor: A magyar nemzet története. Bp. X. köt. 1898. 
Taschner Tamás (szerk.): Válogatás Sopron és környéke mondakincséb"l. Sopron, 

  1994. 
Thieme-Beckers Künstlerlexikon, 598 o.: – Siegl (Siegel), Anton Maler. 
Thirring Gusztáv: Sopron házai és háztulajdonosai 1734–1939-ig. Sopron, 1941.  
Thirring Gusztáv: Sopron városa a 18. században. Sopron, 1939. 
Thullner István: A Moson megyei Heideboden és a heidebauerek. Internetr"l. 
Tirnitz József: Michel János soproni krónikaíró (Adalék a soproni katolikus alsó fokú 

  oktatás történetéhez) SSz. 26. évf. (1972), 271–276. o. 
Új Sopronvármegye. 1942. dec. 31 és 1943. jan. 2. Hofer Péterr"l. Flandorffer sógora. 
Varga Péter: Földrengések a történelemben. História 1998/08. 
Vatter Ilona: A soproni német színészet története 1841-ig. Bp., 1929. 
Wahrig, Gerhard: Deutsches Wörterbuch. Neuausgabe. München, 2001. 
Wiener Zeitung 1846, 131. szám, 1065. oldal: Verstorbene zu Wien. (Anton Sigl). 
Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században. Bp., 1988. 
Wurzbach von, Constantin: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich. 60 

  Bände, Wien 1856–91. (1877-b"l: 34. Band 251. Seite: Siegl, Siegel). 
Zádor Alfréd: A Fert" táj múltja és jöv"je. SSz. 29. évf. (1975), 324–325. o. 
 



159 
 

 
KÉPEK JEGYZÉKE ÉS MAGYARÁZATAI 

 
 

I. TÁBLA 
Anton Sigel (1763–1846): Soproni látkép évszám nélkül. Akvarell, toll, papír, 26,5x38 

cm. A Soproni Múzeum tulajdona, leltári szám 2002.5., Cédrus Art Klub képeslapja. Még 
nincs rajta az ev. templom tornya (1861-ben kezdték építeni), de még rajta van a Dóm régi 
tornya (1867-ben bontották le). A Dóm és a domonkosok között pedig a Seltenhofer 
öntödéjének tornya (1816-tól lehetett) és a Pócsi-kapu látszik. Viszont láthatók a domonkosok 
tornyai. Ezek Csatkai–Dercsényi i. m. szerint 1775-ben lettek készen. Ha az évet nem is, de az 
évszakot megállapíthatjuk: kés! nyáron dolgozhatott a képen Sigel. 

 
II. TÁBLA 

Anton Sigel: Az egykori gabona- és halpiac Sopronban 1831. Akvarell, toll, papír, 
19,7x27,5 cm. A Soproni Múzeum tulajdona, 2002.4 leltári szám, Fekete-fehér repro a SSz. 
57. évf. (2003), 1. kép, a 289. o.-n, téves képaláírással. Középen a háttérben a Kecske-
templom csúcsa, el!tte jobbra a cseréptet!s vármegyeháza. Ezt 1828-ban kezdték építeni, 
1834-ben állt készen. T!le balra a középkori Fabricius-ház. Az el!térben a kés!bb Kis 
Várkerületnek is nevezett térség. Az árnyékokat vizsgálva, a festmény kora !sszel, de kés! 
délután készült. 

 
III. TÁBLA 

Anton Sigel: A Kaszinó tér Sopronban (1806). Akvarell, toll, papír, 19,7x27,5 cm. A 
Cédrus Art Klub képeslapja. Délel!tti munka. Mit látunk rajta? A mai Pet!fi tér nyugati 
oldala (a tér 1869-ig volt Kaszinó tér), középen az egyemeletes Pejacsevich-palotával (ma a 6. 
szám). A t!le jobbra lév! ugyancsak egyemeletes ház Festetics gróf tulajdona, melléje, a 
földszintes házacska helyére épült jóval kés!bb a banképület. Ez eddig rendben is volna. Bal 
szélen a fák mögötti magas épület csak a Ritter-ház lehetne. Azt azonban az ott állt három 
földszintes ház helyére el!ször 1849-ben egyemeletesre tervezte, majd a következ! évben fel 
is építette Handler József (lásd Winkler i. m. 73. o.), 1854-ben pedig kétemeletesre 
magasította, vagyis akkorára, amilyen ezen a festményen. (Az 1806-os évszám a képeslap 
hátlapján sajtóhiba.) A három kicsi ház helyett az egyetlen nagyot. (Az egyik el!tt silbakolt 
Pet!fi.) Jól kivehet! a legfels! szint jobb széls! ablakának keretezése, szemöldökpárkánya és 
az épület párkánya. Két ideiglenes válaszunk lehet: vagy rossz(ak) Sigel életrajzi adata(i), 
vagy nem ! festette ezt a képet. Amib!l egyébként több is van. Askercz Éva Anton Sigel 
(1763–1846) Bánfalvát és Sopront ábrázoló, 1831–40 között festett akvarelljei címen, a 
Soproni Múzeum Sigel-katalógusához írt el!szavában az egyiket, a parkrészletet 1838-ban 
bemutató festmény hátlapján lev!ként írja le, 1859. májusi és ugyanott 1860 áprilisi 
dátummal, a másikat különálló lapon, 1860-ra keltezve. Mindkét jegyzetet Sigelét!l eltér! 
kézírásnak tartja. (A kett!s kép a 42., az önálló a 43. kat. sz. alatt szerepel.) A Nagyházi 
Galéria és Aukcióház (Budapest, Balaton u. 8.) 2010. évi kínálatában pedig Sigel, Anton 
(1763–1846) m"veként „A Kaszinó tér Sopronban 1860” található – akvarell, toll, papír 
meghatározással, a 4-t!l 9-ig számba vett Sigel-alkotások között hetedikként. Az Interneten 
közölt képen, kis mérete és az el!tte álló fák ellenére, a szóban forgó épület egyértelm"en 
azonosítható. Lásd még Gantner Antal: A régi Sopron. c. kiadványának 51. o.-án és a SSz. 14. 
évf. (1960), 267. o.-n közölt fényképet (ez utóbbi a jobb) katonai szemlér!l a téren, háttérben 
a nevezett házzal, az utóbbi szerint az 1870-es évek elejér!l. A Wiener Zeitung 1846. május 
12-i számában közölt Todesfälle zu Wien c. május 6-ára vonatkozó felsorolásának els! helyén 
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áll: „Herr Anton Sigl, Portraitmaler, alt 83 J., auf der Wieden Nr. 741, an Altesschweihe”. 
Vajon volt-e hasonnev" és foglalkozású fia, akinek ez a legalább három egyforma példányban 
létez! akvarellje lenne tulajdonítható? Mag. Katinka Gratzer Bécsb!l, a Belvedere illetékes 
osztályáról csak Anton Siegl fest!t talált a fenti életrajzi adatokkal, illetve a halálát pontosítva 
1846. május 6-ra (2010. márc. 22-i közlés). Wurzbach, Constantin 60 kötetes m"vében nem 
beszél Anton Sigel nev" utódról. A talánnyal külön szándékozom majd foglalkozni. Lásd még 
a KISLEXIKONt. 

 
IV. TÁBLA 

Hauser Károly (1841–1911): A Bécsi kapu. É. n. Vászon, olaj, 58x79 cm. A Soproni 
Múzeum tulajdona. A 114. közlés szerint 1863-ban a kaput felújították. A balra látható 
emléktáblát I. Ferenc király tiszteletére helyezték el 1811-ben, a jobb oldali házfalon lév! 
Sopron-címer év nélkül került a helyére, s 1875-ben újította fel a Városszépít! Egylet. Lásd: 
Hárs József: Mesél! utcák Sopronban... 2. kiad, 2006. 

 
V. TÁBLA 

Anton Sigel: Az Ikva-patak a Fest!köznél. Akvarell, toll, papír, 14,8x24 cm. © 
Szépm"vészeti Múzeum 2010. Soproni letéti szám 2001.15. A Szentlélek utca házai leérnek a 
patakig. A Fest!köz jóval a hátunk mögött. Ez a széls! ház nem a kékfest!k és tímárok 
székháza. A háttérben éppen csak megmutatja magát a Szentlélek-templom tornya. Ennyi elég 
arra, hogy a címet megváltoztathatnánk: Az Ikva az Ikvahíd közelében. A jobb partról vezetett 
az a híd a túloldalra, amely a Katolikus Konventtól indult. Ma zárva. (Várkerület 25.) A nap 
már délutánt jelez. Az Ikváról lásd a 16–19. közléseket. 

 
VI. TÁBLA 

Reim, Johann Vinzenz (1796–1858): A Szt. Mihály-templom. 19. sz. közepe. Színezett 
rézmetszet, 10x16 cm. Magántulajdon. A Cédrus Art Klub képeslapja. A templom körüli 
k!falat és kaput 1854-ben bontották le, a kamrával együtt, és építették újjá téglából (83. 
közlés). A képen tehát még a régi látható. Ennek (látszólag) ellentmond a 103. közlés. 
Eszerint 1858-ban szerelték fel a városban az utcanév táblákat, a Reim-képen viszont mintha 
már lenne egy a 495. sz. házon, igaz, nem fekete alapon fehér bet"kkel (lásd a 103. közlést), 
ma Szent Mihály utca 24. Itt lakott az id. Kurzweil Ferenc szabó (116. közlés). Thirring i. m. 
szerint a ház száma 1840-ben még 349. volt. A kép keletkezését tehát 1850–1854 közé 
tehetjük. – Reimet lásd a KISLEXIKONban.  

 
VII. TÁBLA 

Hauser Károly (1841–1911): A Halász-laktanya. Vászon, olaj, 52x81 cm. A Soproni 
Múzeum tulajdona. Csatkai Endre i. m. szerint Hauser inkább fiatalon festett városrészleteket. 
Elképzelhet!, hogy ezt is. Itt szolgált Pet!fi 1839–40-ben. 1896-ban építettek helyére polgári 
iskolát. Ezekb!l az adatokból annyit mindenesetre kikövetkeztethetünk, hogy Schuster 
életében még úgy látta az épületet, ahogy azt Hauser lefestette. Lásd KISLEXIKONt. 

 
VIII. TÁBLA 

Id. Storno Ferenc (1821–1907): Szent Cecília. Akvarell, papír, 41x61 cm. Soproni 
leltári szám: S 84.813 1. A 243. közlés szerinti alkotás nem található, jelen kép a Pannonhalmi 
apátsági templom festményeihez készült el!tanulmányok egyike 1874-b!l, s a Soproni 
Múzeumban van kiállítva. Valóban az alkalomhoz, a dalosünnephez ill! lehetett a zenéhez 
köt!d! szent ábrázolása, kivilágítva 1863-ban a Neuhof ünnepi forgatagában, habár az 
el!tanulmányhoz képest valószín"leg vázlat szintjén. Lásd KISLEXIKONt. 
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IX. TÁBLA 

Gerstmeyer, Joseph (1801–1870): Sopron, 19. sz. közepe. Akvarell, 22x24 cm. 
Magántulajdon. A Cédrus Art Klub képeslapja. A Szt. Mihály-templom tornyán lév! zárórész 
sem formájában, sem színében, sem méretében nem azonosítható azzal, ami a Storno-féle 
renoválás (1859–1866) következménye volt, vagy el!zménye lehetett. A tornyon azonban 
vannak fióktornyok. Csatkai–Dercsényi i. m. szerint Storno a csonkokra visszahelyezte 
ezeket. Valóban a korábbi Reim-képen (VI. TÁBLA) nincsenek. A templom 
hossztengelyéhez képest balra t"nik föl a Szt. Jakab-kápolna csúcsos teteje. Tovább balra 
látjuk a felismerhet!en ábrázolt Várostornyot, A következ! torony nehezen azonosítható a 
bencések karcsú, gótikus tornyával, mégis annak kell lennie. A Brückl-torony már nincs rajta 
(1854-ben bontották le). A kép balszélén lev! építmény mi lehetne más, mint a Dóm-templom 
régi, 1720-tól létez! tornya. Ezt 1867-ben bontották le. A mai 1882-t!l áll. (A domonkosok 
kéttornyú egyháza nem fért rá a képre.) Az evangélikusok (1862) és az orsolyiták (1864) 
tornya még nincs. Tehát, csak a tornyok (fióktornyok) meglétéb!l, vagy meg nem létéb!l 
megállapíthatóan, a kép keletkezési ideje nem sokkal 1862 el!ttre tehet!. Ami az el!teret 
illeti, ott minden bizonnyal az 1830 óta a mai Aranyhegy lejt!jén m"köd! városi téglavet! 
részlete látható. A szárítópajta 1831-ben készült tervét Horváth Zoltán közli a Tanulmányok 
Csatkai Endre emlékére. Sopron, 1996 c. könyv 281. oldalán. 

 
X. TÁBLA 

Anton Sigel: Erzsébet kerti fasor (Neuhof) 1833. Akvarell, toll, papír, 19,5x29,5 cm. © 
Szépm"vészeti Múzeum 2010. Soproni letéti szám 2001.8. Cédrus Art Kub képeslapja. A híd 
a Neuhofot északról határoló Rák-patakon ível át. Nem azonos a mai Mártírok útjának 
folytatásában lév!vel, mert akkor jobbra látnunk kellene az 1764 óta szárítóval és 
szárazmalommal, meg sok egyébbel együtt bérbe adott sörf!z! épületeit. A park észak-
nyugati sarkában van ma is egy gyalogos és kerékpáros forgalomra épített vashíd a patak 
fölött, a Tóth Antal utca felé. Annak a helyén lehetett. Sigel onnan valóban elláthatott a 
városig. 1833-ra az egykori francia-kertet lugasaival és szobraival együtt nem kímélte az 
enyészet, csak egyetlenegy szobrot hagyva megörökítésre a fest!nek. Sigel a szállásáról, a 
bánfalvi volt kolostorból érkezett és nem ment beljebb a tulajdonképpeni parkba. Ha ment 
volna, megpillanthatta volna az említett városi sörf!z! épület-együttesét. A parkot !rz! 
Nepomuki Szent János-szobor különben ma is megvan – a múzeumban. A közpark 
felújítására csak 1846-ban került sor, akkor is angol-kertté alakították. 

 
XI. TÁBLA 

Anton Sigel: Tér a bánfalvi kolostor el!tt, 1840. Akvarell, toll, papír, 20,3x28,5 cm. 
Jelzés balra lent: LXIV. Jobbra lent: Wandorf im Sommer 1840. © Szépm"vészeti Múzeum 
2010. Soproni letéti szám 2001.11. – II. József szerzetesrend-oszlató rendelkezései óta csak 
nevében volt kolostor, a karmeliták kés!i beköltözéséig. Az id!szakosan változó célokat 
szolgáló épületben Sigel idején vendégszobák is voltak. A Kislexikonban idézek Slachta 
Etelka naplójából. Etelka fogadónak mondja, ahol rokona, Sephine (lovag Polzer Lajosné 
báró Hauer Jozefa) 1840. augusztusban többször megszállt. A „sátor” alatt ebédeltek, Aug. 
13-án gyerekekkel voltak. Katona Csaba i. m. Második köt. 100. o. A bal szélen álló n!k a 
naplóíró és Sephine? Valószín"leg ennek az öreg fának a leírása található a naplóban. Siegel 
azt is megfestette. 

 
XII. TÁBLA 

Anton Sigel: Bánfalvi tér a Mária Magdolna-templommal. Akvarell, toll, papír, 
20,2x27,5 cm. © Szépm"vészeti Múzeum 2010. Soproni letéti szám 2001.14. A kép reggel 
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készült, nem különösebben er!s napfényben. A fal félrevezet!: a templomocska körül a 
középkor óta nem volt temet!. 

 
XIII. TÁBLA 

Anton Sigel: Pestis-oszlop a Mihály-kapu el!tt (1831). Akvarell, toll, papír, 19x27 cm. 
A Cédrus Art Klub képeslapja.  Csatkai–Dercsényi i. m. szerint 1680-ban készült és 1810-
ben, majd 1859-ben renoválták. 

 
XIV. TÁBLA 

Anton Sigel: A Pihen!kereszt, háttérben a várossal. Akvarell, toll, papír, 19x27,5 cm. © 
Szépm"vészeti Múzeum 2010. Soproni letéti szám 2001. 13. „A hagyomány szerint azt a 
helyet jelöli, ahol Szent Quirinus megpihent, amikor a római kormányzó Savariába vitette.” 
Csatkai–Dercsényi i. m. 430. o. Középkori alapon. A polgárok itt beszélték meg a közös 
földek használatát. Lásd még a 129. közlést.  

 
XV. TÁBLA 

Walzel Ágost Frigyes: Sopron 1846. Rézkarc, 19x29,5 cm. Magántulajdon. A Cédrus 
Art Klub képeslapja. Középen városkép Hárosy Zsigmond: Sopron, 1841 c. litográfiája c. 
alapján, de a jobb széle lemaradt. A bekeretezett részletek: az 1834-re elkészült 
Vármegyeháza, az 1841-t!l álló Lössl-féle színházépület. a várostorony, az el!tte még 
meglév! régi házakkal, A Szent Mihály-templom, ahogy Reim is látta, A F!-tér és a bencés-
templom a szentély feletti kis toronnyal, végül a domonkosokkal szemben a Széchenyi palota 
sarka, ahogy 1833 óta volt látható. Walzel Ágost Frigyes pesti k!nyomdai m"intézete az 
1840-es években kétségtelenül m"ködött.    

 
XVI. TÁBLA 

II. József mint római király. Festményr!l készített metszet a Nagy Képes Világtörténet 
IX. kötet 566. o.-hoz f"zve. – 1741-ben született, 1764-ben koronázták római királlyá, de már 
1765-ben, apja halála után német-római császár és anyja mellett társuralkodó. Ténylegesen 
azonban csak Mária Terézia halála után kezdhetett uralkodni. Lásd a KISLEXIKONt. 

 
XVII. TÁBLA 

Radetzky. P. Bertotti k!rajza után. A Nagy Képes Világtörténet X. kötet 624. o. szöveg 
közti ábra. Lásd a KISLEXIKONt. 

 
XVIII. TÁBLA 

Garibaldi, Giuseppe. Fénykép után. A Nagy Képes Világtörténet XII. kötet 370. o.-hoz 
f"zve. Lásd a KISLEXIKONt. 

 
XIX. TÁBLA 

Király József Pál – fénykép. Magántulajdon. Lásd a KISLEXIKONt. A fényképet 
dédunokájától, Király Pétert!l kaptam e-mailen (p.kiraly@mail.kfki.hu). Köszönet érte.  

 
XX. TÁBLA 

Kilenc presbiter a soproni evangélikus egyházközség múltjából, a Feljegyzések 35. 
múzeumi oldalán. 

 
XXI. TÁBLA 

Gamauf Teofil – festmény alapján. Aranykönyv 2000., a 48. oldalon. Lásd a 
KISLEXIKONt. 
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XXII.TÁBLA 

Kolbenheyer Mór – fénykép. OSZK Kézirattár Fol. Germ. 1124., 319. múzeumi oldal. 
Átvettem a (Hárs József): Johann Karl Schuster üvegesr!l és feljegyzéseir!l a 19. század 
Sopronából c. pályamunka XV. TÁBLÁJÁT. A lelkészr!l a KISLEXIKONban. 

 
XXIII. TÁBLA 

A volt szárazmalomból gróf Pejacsevich Károly bérletévé kialakított színház átalakítása 
a város megbízásából 1789-ben – metszet és a két szint egy alaprajzon. SL Fasc. XXV. Nro. 
1783. Lásd a KISLEXIKONt. 

 
XXIV. TÁBLA 

Gróf Pejacsevich Károly Kaszinója – helyszínrajz 1789-b!l. SL Fasc. XXV. Nro. 1783, 
Égésér!l lásd a 156. közlést. 

 
XXV. TÁBLA 

Gróf Pejacsevich Károly Kaszinójának metszete, tér fel!li f!homlokzata és földszinti 
alaprajza 1789-b!l. SL Fasc. XXV. Nro. 1783. Lásd a KISLEXIKONt. 

 
XXVI. TÁBLA 

A Feljegyzések 58. múz. o. u. oldala. Kiegészítések a margón. OSZK Kézirattár Fol. 
Germ. 1124., az 1. CD. 121. fotózott oldal. 1674-ben I. Lipót császár és király parancsára a 
templomokat elveszik az evangélikusoktól és visszaadják a katolikusoknak.   

 
XXVII. TÁBLA 

Johann Carl Schuster saját kézírása 1835. július 12-én. SL XXVI. 2785. S. Fordítása: 
Legérdemesebb Magisztrátus! 
Alulírott kéri testvérének, Schuster Samunak nevében, aki K!szeg szabad királyi 

városában született és aki apjától, Schuster Andrástól K!szegen az üveges kereskedést átvenni 
szándékozik, miután megszerezte a mesterséghez a jogot, Schuster Samu itt, Sopronban a 
tiszteletre méltó üveges céhbe magát felvétetni és a mesterséghez a jogot megszerezni kívánja, 
ezért kéri a Legérdemesebb Magisztrátust, hogy átadhassa Lindtner tekintetes ellen!r úrnak a 
mellékelt bizonyítványt és a vándorkönyvet, hogy megkaphassa a mesterjogot. [Aláírás:] 
Schuster Károly polgári üvegesmester Sopronban. 

 
XXVIII. TÁBLA 

Johann Carl Schuster saját kézírása 1859. december 4-én. SL XXIV. 5037. S. Fordítása: 
Én, alulírott, ezennel kinyilvánítom, hogy a várható adójövedelmemet a valóságnak 

megfelel!en és lelkiismeretesen megjelölve, összetev!it pontosan adtam meg és eközben 
tartottam magam az 1850. október 30-i rendelkezés 11. §-ának határozataihoz. Ennek 
bizonysága sajátkez" aláírásom. Sopron, 1859. december 4-én id. Schuster Károly. 

 
XXIX. TÁBLA 

Az id!sebb Schuster fiának sajátkez" kérvénye 1866. április 26-án. SL XXV. 1448. 
Fordítása:  Érdemes Magisztrátus! Alulírott szándékozik az Ezüst utcai fióküzletében [üres 
hely a számnak] az alábbi forma szerinti cégtáblát elkészíttetni [Vízszintesen 8 öl, 
függ!legesen 4 öl méret" téglalapba írt következ! szöveg, három sorban:] Schuster K. / üveg 
kereskedés / Glas Handlung. Én alulírott egyúttal kérem, hogy ennek az elfogadásáról a 
mellékelt nyomtatványon szíveskedjenek értesíteni. Sopron, 1866. április 26-án. Ifj. Schuster 
Károly üveges és üvegkeresked!. 
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XXX. TÁBLA 

Erster Angriff des Regiments Nassau auf die Legion bei der Taborbrücke den 6ten 
October 1848. (A Nassau ezred els! támadása a Légió ellen a Tábor-hídnál 1848. október 6-
án.) Bécs, 1848. Franz Barth metszete. Mariahilf, Kleine Kirchgasse 28. Szöveges kiadvány 
része. Geiger Márton krónikájának melléklete. (A 193. közléshez.) 

 
XXXI. TÁBLA 

Der Angriff auf das k. k. Zeughaus in den Nacht von 6ten auf 7ten October 1848. (A 
támadás a Fegyvertár ellen 1848. október 6-ról 7-re virradó éjszaka.) Bécs, 1848. Franz 
Barth metszete. Mariahilf, Kleine Kirchgasse 28. Szöveges kiadvány része. Geiger Márton 
krónikájának melléklete. Mariahilf 1660–1850 önálló község, azóta a bécsi 6. kerület része. 
(A 193. közléshez.) 

 
XXXII. TÁBLA 

Johann Carl Schuster Feljegyzései – a kötéstábla els! oldala. OSZK Kézirattár Fol. 
Germ. 1124., a digitális fotó 1. CD. 1. f. jel" felvétele. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Köszönettel tartozom mindazoknak, akik segítettek, el!ször a Városi 
Könyvtárban és távolról az OSZK illetékeseinek a digitális felvétel 
elkészítésében és megszerzésében, aztán a Soproni Levéltárban az anyag 
el!keresésében, másolásában, fényképezésében, továbbá a Soproni 
Múzeumnak, külön Bolodár Zoltánnak a képekért és a Szépm"vészeti 
Múzeumnak az engedélyért. Külön köszönet dr. Németh Ildikónak tanácsaiért 
és szövegértelmezéséért, Id!rendben: Kutasi Ferencnek, dr. Szabó Piroskának 
és Molnár Andrásnak az alapos átnézésért, stiláris észrevételeiért, fiaimnak a 
sokrét" segítségért. És köszönet az egészségügynek, hivatalosnak és 
homeopátiának egyaránt, hogy er!t adtak a munka elvégzéséhez. Nélkülük 
aligha juthattam volna el odáig, hogy – megel!zve, de beleértve a képek 32 
tábláját – ideírhassam: 
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IV. TÁBLA 
 
 

H
au

se
r K

ár
ol

y 
(1

84
1–

19
11

): 
A

 B
éc

si
-k

ap
u.

 V
ás

zo
n,

 o
la

j 5
8x

79
 c

m
. A

 S
op

ro
ni

 M
úz

eu
m

 tu
la

jd
on

a.
 



V. TÁBLA 
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VII. TÁBLA 
 
 

H
au

se
r K

ár
ol

y(
18

41
--

19
11

): 
A

 H
al

ás
z-

la
kt

an
ya

. V
ás

zo
n,

 o
la

j, 
58

x7
9 

cm
. A

 S
op

ro
ni

 M
úz

eu
m

 tu
la

jd
on

a 



VIII. TÁBLA 
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IX. TÁBLA 
 

Gerstmeyer J. (1801–1870): Sopron, 1862 k. Akvarell, 22x24 cm 
Magántulajdon. A Cédrus Art Klub képeslapja 

 

 



X. TÁBLA 
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XI. TÁBLA 
 
 

Anton Sigel: Tér a bánfalvi kolostor el!tt 1840., akvarell, toll, 
papír, jelzés balra lent: LXIV., jobbra lent: Wandorf im Sommer 
1840. Soproni katalógusszám: 38., letéti szám: 2001. 16. 

© Szépm"vészeti Múzeum tulajdona 2010. 



XII. TÁBLA 
 

Anton Sigel: Bánfalvi tér a Mária Magdolna-templommal, akvarell, toll, papír, 
20,2x27,5 cm 

©A Szépm!vészeti Múzeum tulajdona 2010. Sopron Múzeum letéti szám:2001.14 
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XV. TÁBLA 
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XVI. TÁBLA 
 

 

Huszonhárom éves, mikor megkoronázták római királlyá 1764-ben; egy évvel kés!bb, 
apja halála után, német-római császár és anyja, Mária Terézia társuralkodója. 



XVII. TÁBLA 
 

Johann Joseph Wenzel Anton Franz Karl Radetzky (Trebnitz, 1766–Milano, 1858) 
K!rajz után. Nagy Képes Világtörténet X. köt. 624. o. 

 

 



XVIII. TÁBLA 
 

Garibaldi, Giuseppe – fénykép után 
A Nagy Képes Világtörténet XII. kötet 370. o.-hoz f!zve. 

 

 



XIX. TÁBLA 
 

Király József Pál (1810–1887) ev. tanító, nevel!, igazgató 
Fénykép, magántulajdon 

 

 



XX. TÁBLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilenc presbiter a soproni evangélikus egyházközség múltjából a Feljegyzések 35. 
múzeumi oldalán: Simon Gerengel, Mathias Lang, Michael Meißner,  Christianus Scriverius, 
Adam Strieber? Christoph Horvath, Petz Lipót, Christianus Serpilius, Kis János. 



XXI. TÁBLA 
 

Gamauf Teofil portréja festmény után (lásd a Kislexikont). 
 

  



XXII. TÁBLA 
 

Kolbenheyer Mór (1810–1884) ev. lelkész, lásd a KISLEXIKON-t 
OSZK Kézirattár Fol. Germ. 1124. 319. múzeumi oldal 

 



XXIII. TÁBLA 
 

A volt szárazmalomból gróf Pejacsevich Károly bérletévé kialakított színház átalakítása 
a város megbízásából 1789-ben – metszet és a két szint egy alaprajzon 
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Az alant álló oszlopok, amelyek csupán a talajba 
vannak ágyazva, a nagyobb biztonság kedvéért alapozó 
cölöpökre kerüljenek és ha a hely engedi, a f!bejárat mellé 
egy vagy két mellékajtót helyezzenek el. 

Egyébként jóváhagyom. Szentpály József s. k. 



XXIV. TÁBLA 
 

Gróf Pejacsevich Károly Kaszinójának terve (átjáróval a szárazmalomból kialakított 
színházba) 1789-b!l. SL XXV. 1783. Tervez!je Ringer József (1753–1833). Lásd Kislexikon. 
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XXV. TÁBLA 
 
 Gróf Pejacsevich Kaszinójának terve – metszet, f!homlokzat, földszint 

FÖLDSZINT 
a. Átjáró 
bb. 2 szoba és  
c. egy kabinett 
d. el!tér 
e. lépcs! 
ff. Biliárdszoba 
g. ebédl! 
h. 3 szoba 
i. éléskamra 
k. 2 konyha 
l. kamrák 
m. reterát 
o. el!tér 

Ringer József (1753–1833) terve 1789 
SL XXV. 1783. 



XXVI. TÁBLA 
 

A Feljegyzések 58. múzeumi száma utáni oldala. Kiegészítések a margón. 
Az 1. CD. 121. fotózott oldala. 

 



XXVII. TÁBLA 
 

Johann Carl Schuster saját kézírása 1835. július 12-én 
SL. XXVI. 2785. S. 

 
SL XXVI. 2785. s 
Bels!. 
 
Hoch Löblicher Magistrat! 
Endes Unterfertigter bittet, in Nahmen seines Bruders, Samuel Schuster 

gebürtig von der Königlicher Freistadt Güns, welcher von seinen Herr Vatter in 
Güns, von Andreas Schuster das Glaser Geschäft über nehmen wird, nach 
erlangten Meister-Rechte und Samuel Schuster hier in Ödenburg, beÿ einer 
Ehesamen Glaser-Innung sich incorporiren und das Meister Recht zu erlangen 
willen ist, so bittet er ein Hoch löbl. Magistrat, den Titl Herrn Commisar, V. 
Lindtner das beigelegte Zeugniß und Wander Buch zu übergeben, um zum 
Meister-Recht zu gelangen. 

Karl Schuster 
Bürgl. Glaser-Meister 
In Ödenburg 
 



XXVIII TÁBLA 
 

Johann Carl Schuster saját kézírása 1859. december 4-én. 
SL XXIV. 5037. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ich Endesgefertigter erkläre hiemit, daß ich die vorstehenden Zinsererträgniße 
der Wahrheit getreu, und gewissenhaftangesetzt, die Bestandtheile genau angegeben 
und mir dabei die Bestimmungen des § 11. des h. Erlasses vom 30ten October 850. 
gegenwärtig gehalten habe. Urkund dessen meine eigenhändige Namens-Fertigung. 
Oedenburg am 4ten Dec. 859. Carl Schuster senior. 

ifj. Schuster aláírása 



XXIX. TÁBLA 
 

Az id!sebb Schuster fiának sajátkez" kérvénye 1866. április 26-án. SL. XXV. 1448. 
 

 

XXV. 1448. 
Löblicher Magistrat 
Endegefertigter beabsichtigt in seinem Filial Geschäft Silbergasse No [üres hely a számnak] eine Firma 
nach unterstehend Formular anfertigen zu lassen [Vízszintesen 8 öl, függ!legesen 4 öl méret" téglalapba 
írt következ! szöveg, három sorban:] 
Schuster K. / üveg kereskedés / Glas Handlung 
Auch bitte ich Endesgefertigter mich über die Genehmigung derselben auf beiliegende Formolar gefälligst 
verständigen zu lassen. 
Oedenburg den 26ten April 1866.  

Carl Schuster jun. 
Glaser und Glashändler 

 



XXX. TÁBLA 
 

(A Nassau ezred els! támadása a Légió ellen a Tábor-hídnál 1848. október 6-án.) 
 

 
 
 



XXXI. TÁBLA 
 
 

B
éc

s,
 1

84
8.

 T
ám

ad
ás

 a
 F

eg
yv

er
tá

r e
lle

n 
ok

tó
be

r 6
-r

ól
 7

-r
e 

 v
irr

ad
ó 

éj
sz

ak
a.

 F
ra

nz
 B

ar
th

 m
et

sz
et

e.
 



XXXII. TÁBLA 
 

Johann Carl Schuster feljegyzései – a kötéstábla első oldala. Az OSZK Kézirattára. 
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