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Bevezetés

Kedves Olvasók!

„Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék”1 – Vörösmarty „emléksorának” szellemé-
ben e hétkötetes sorozat elkészítésével mi, alkotók egy érdekes utazás végére értünk. 
Arra hívjuk Önöket, hogy kultúrtörténeti kiadványunk segítségével először képzeletben, 
később pedig – a könyvek vezetésével – akár személyesen, tanítványaikkal is járják be 
a trianoni békeszerződés által szétszakított, ám történelmileg, földrajzilag és kulturáli-
san összetartozó magyarországi és határon túli területeket.

Köteteink – melyek szerkezetében a bemutatott vidékek sajátosságainak meg-
felelően adódnak eltérések – alapvető célja, hogy több szempontból megismertessék 
a hét nagy régió természeti viszonyait, történelmét, kultúráját és művészetét, hangsúlyt 
fektetve az irodalomra, az építészetre, a képzőművészetre, a vallásra, a turizmusra, 
a gasztronómiára, valamint a magyarság és a vele együtt élő népek szokásaira, hagyo-
mányaira. Mivel a természeti, történelmi és kulturális értékek gazdagsága miatt a könyv 
tartalma nem lehet teljes, arra törekedtünk, hogy a jelentősebb személyeket, a főbb kul-
turális szempontokat ragadjuk meg, és ezeken keresztül, az összegyűjtött ismereteket 
érdekességekkel színezve mutassuk be az adott területet.

Az olvasmányos fejezetek után egy kreatív feladatsor segítségével mélyedhetnek el 
az olvasók még jobban a különböző korszakokban, a kiemelkedő személyiségek életé-
ben. Ezt követi egy ajánlott irodalomjegyzék, amely útmutatásul szolgál, ha szeretnék 
még alaposabban megismerni a régió kultúrtörténetét, valamint egy többnyelvű hely-
ségnévtár, amely az adott vidék részletes feltérképezésében lehet a segítségükre.

A Lajtától a Muráig. Nyugat-Magyarország, a Muravidék, Burgenland és Bécs című 
kötet első fejezeteiben rövid áttekintést adunk a régióról: elnevezéséről, településeinek 
nevéről, a vidék történelméről, kiemelve a hódoltság korát, a Lajtabánság időszakát, 
a vasfüggöny magyar–osztrák szakaszát, illetve a páneurópai pikniket. Szólunk a terü-
let közigazgatásáról, közlekedéséről, gazdaságáról, kultúrájáról, illetve a kereskedelmet 
érintve a régió történelmi gyökerű vásárairól. Önálló fejezetet kapott az egykori Nyugat-
Magyarország vízrajza, a vidéket ugyanis a hegységek mellett a folyók is számottevően 
meghatározzák.

A régió fontos része a Fertő–Hanság Nemzeti Park. Az Ausztriához és Magyar-
országhoz tartozó Fertő Európa egyik legnagyobb sztyepptava és szikterülete. A tó me-
dencéjének folytatása a Hanság, amely a 18. században kezdődő lecsapolással jelen-
tősen veszített értékéből.

Szintén két ország területén, Magyarországon és Szlovéniában terül el az Őrségnek 
nevezett történeti és néprajzi tájegység. A jellegzetes településszerkezetű vidéket a tri-
anoni békeszerződés vágta ketté.

Szlovénia történelmi tájegysége Muravidék, amelynek székhelye Muraszombat. 
A területet korábban Vendvidéknek nevezték, ez a kifejezés azonban ma már csak 
a Rábavidékkel kapcsolatban használatos. A Muravidék határ menti településein jelen-
tős számú magyar lakossággal találkozhatunk, az ő kulturális központjuk Lendva.
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Közös fejezetben mutatjuk be a régió néhány középkori templomát. A falu fölötti dom-
bon áll Hidegség temploma, amelynek fő jellegzetessége a körkápolna. A sopronhorpácsi 
templom látványos építészeti eleme a bélletes kapu, ahogy a 19–20. század fordulóján 
teljesen felújított jáki templomé is. A viszonylag kis méretű csempeszkopácsi Szent Mi-
hály-templom freskói nyolc különböző korszakból származnak. A veleméri Szenthárom-
ság-templom épülete és freskói érintetlenek maradtak, ezáltal a téli napforduló és a nap-
éj egyenlőség idején beszűrődő, az épület megalkotásába belekomponált fény kiemelt 
szerepe is megfigyelhető.

A Fertő–Hanság Nemzeti Park területén fekszik Csorna, „a Rábaköz fővárosa”. A te-
lepülés elsősorban a premontrei prépostságról ismert, de a kulturális látnivalókon túl 
kellemes kikapcsolódást nyújt a Csornai Termálfürdő.

A régió több meghatározó főnemesi családja közül kiemelkednek az Esterházyak, 
akiknek a története az egész Magyar Királyság történetével összefonódik. Esterházy 
Miklós herceg Esterházy Antal kuruc generálisnak – aki Sopront és Körmend várát is 
visszafoglalta a labancoktól – Fertődön versailles-i színvonalú kastélyt emeltetett, amely 
a későbbiekben otthont adott az Eszterházi Vigasságoknak.

Sopronnal kapcsolatban először visszatérünk a borostyánút mellé: megismerhetjük 
a mai város helyén álló római település, Scarbantia létrejöttének történetét. Ezt köve-
tően tanúi lehetünk Sopron születésének s a hatalmas változásoknak, amelyeken a vá-
ros keresztülment. Külön kiemeljük azt a 16. században alapított iskolát, amelyet az 
evangélikus líceum az elődjének tekint, valamint Thurner Mihály személyét, aki közel 
negyedszázadon át volt a város polgármestere, de utcaseprőként halt meg. A 20. szá-
zad folyamán egybeépült Sopronnal, majd 1950-ben hozzácsatolták Sopronbánfalvát, 
ahol I. világháborús katonai temető található, illetve a pálos rend egykori kolostora és 
a Mennyek királynője templom. Ezután kitekintünk a városhatáron túlra, Magyarország 
egyik történelmi borvidékére, amely az Alpok lábánál, a Fertő tó partján, a Lajta- és 
a Soproni-hegység lankáin terül el.

Következő állomásunk Nagycenk, amely a 19. század végén jött létre két település 
egyesülésével, és amelynek kastélyát a 18. század közepén építtette Széchényi Antal. 
A Széchényiek Fertőszéplakról helyezték át ide birtokközpontjukat a 18. század folya-
mán. A család leghíresebb tagjai közé tartozik a könyvtár- és múzeumalapító államférfi, 
Széchényi Ferenc, illetve fia, Széchenyi István, „a legnagyobb magyar”.

Ezután átlépünk a határ másik oldalára, s kissé észak felé tartva megérkezünk Bur-
genland tartomány székhelyére, Kismartonba, amelynek központja a 18. századi tűz-
vészeket követő újjáépítések nyomán alakult ki. A város az Esterházy-kastélyon túl arról 
is ismert, hogy itt élt és alkotott a bécsi klasszicizmus egyik mestere, Joseph Haydn 
osztrák zeneszerző és karmester. Kismarton impozáns épülete a Hegytemplom, amely-
nek mauzóleumában temették el Haydnt.

Kismartontól nagyjából 25 kilométerre, a Rozália-hegység lábánál terül el Fraknó, 
amely a 17. században került az Esterházyak birtokába. A község 14. századi várát Es-
terházy Miklós teljesen átépíttette, így az eredeti épületből csak egy torony maradt meg. 
A szervita kolostoráról és a Szent Rozália-kápolnáról ismert Fraknóban minden ősszel 
gesztenyeünnepet rendeznek.

Kismarton és Fraknó kapcsán önálló fejezetben szólunk Miklós nádor fiáról, Ester-
házy Pálról, aki értékes műtárgyakkal rendezte be a kismartoni kastélyt és a fraknói 
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várat. A gyűjtemény egy része ma is a várban látható, másik részét a budapesti Iparmű-
vészeti Múzeumba szállították.

Fraknóról szűk félórás autózással juthatunk el Bécsújhelyre. A település egyik leg-
jelentősebb épülete a dóm, amelynek egyik tornyában található az 1671-ben lefejezett 
Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc sírköve. Érdekesség, hogy 1701-ben ugyancsak Bécs-
újhelyen raboskodott Zrínyi Péter unokája, II. Rákóczi Ferenc, aki innen szökött Lengyel-
országba.

Bécsújhelytől körülbelül 60 kilométerre északra található Bécs, melynek látnivalói kö-
zül elsősorban a magyar vonatkozásúakra összpontosítunk. Ezek közül a Pázmáneumot 
emeljük ki, s kitérünk Mindszenty József bíboros itteni életére is. Érdekességként Bécs 
városszerkezetét összehasonlítjuk Budapestével.

E hosszabb kitérő után visszafordulunk Magyarország felé, de egy kicsit elidőzünk 
még az osztrák oldalon: Doborjánban megtekinthetjük a falu nevezetes fiának, Liszt 
Ferencnek a szülőházát. A 16. századból származó épület ma emlékmúzeum, amely 
mellett modern hangversenyterem áll.

Doborjántól délre megállhatunk Lékán, amely a Nádasdyak, majd az Esterházyak 
birtoka volt. A városban mindenképpen érdemes felkeresni a 13. századból származó 
várat, amelyhez föld alatti börtön is tartozik, illetve a Nádasdy Ferenc által építtetett 
Szent Miklós-plébániatemplomot és Ágoston-rendi kolostort.

Következő úti célunk a mindössze 13 kilométerre lévő Kőszeg, amely Magyarország 
és Ausztria történelmében is fontos szerepet játszott. Például 1532-ben a várát Jurisics 
Miklós védte sikeresen, s ezáltal megakadályozta, hogy a törökök elfoglalják Bécset és 
Nyugat-Magyarországot. A több mint háromszáz műemlék épületen kívül a város látvá-
nyossága a vár, a Hősök tornya, a Szent Jakab- és a Szent Imre-templom, az organikus 
stílusú református templom, a régi zsinagóga, valamint a Chernel-kert és Arborétum.

A római időkben is jelentős volt a mai Szombathely és környéke, Savaria, amely 
Scarbantiához hasonlóan a borostyánút mellett alakult ki. A 4. században itt született a le-
gendáiból jól ismert későbbi tours-i püspök, Szent Márton. Szombathely kiemelkedő alakjai 
közé tartozik Szily János püspök, aki nagyban hozzájárult a város jelenlegi arculatának 
kialakulásához, illetve Éhen Gyula író, aki hét évig polgármester is volt itt. A természeti 
és építészeti kincsekben egyaránt bővelkedő Szombathelyen fel kereshetjük többek között 
a Kámoni Arborétumot, a Csónakázó-tavat, a Bagolyvárat, a Püspökvárat, a Sarlós Bol-
dogasszony-székesegyházat, a Szent Márton-templomot és kolostort, illetve a Szent Er-
zsébet-templomot és kolostort. Ezenkívül számos múzeum is működik a városban.

Szombathelytől 25 kilométerre fekszik Sárvár, ahol Nádasdy Tamás a 16. században 
kulturális központot alakított ki: iskolát és nyomdát is alapított. Itt nyomtatták ki az első 
magyar nyelvű könyvet az országban, Sylvester János Újszövetség-fordítását. A 19–20. 
század fordulóján (a cukor- és a műselyemgyár alapításával) az ipar vált meghatározóvá 
a városban.

Végezetül a Batthyányak központjába, Körmendre látogatunk, ezzel párhuzamosan 
pedig kitekintünk az osztrák oldalon fekvő Németújvárra is, ahol előzőleg volt a család 
székhelye. Az utolsó magyar nádor, Batthyány Lajos megmentette az itteni várat, illetve 
modern rezidenciává tette a körmendi kastélyt. A Batthyány család kiemelkedő tagjai 
közé tartozik még az első miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos és a boldoggá avatott 
„szegények orvosa”, Batthyány-Strattmann László.
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Reméljük, kötetünk felkelti a kedves olvasók érdeklődését, és személyesen is meg-
látogatják a bemutatott területeket. Nemzetünk múltja így válhat élő, nemcsak az iskola-
padban elsajátított, hanem valóságos ismeretté, gazdagítva a felnövekvő nemzedékek 
lelkét, életét. Bízunk benne, hogy ennek köszönhetően megtartó reménnyel tekinthetünk 
a jövőbe, hiszen ahogy Babits Mihály írja: „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb 
a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”2

Az alkotók
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Introduction

Dear Reader,

„The reputation of a nation without memories is only a shadow.”In the spirit of Vörösmarty’s 
„series of memories”, by creating this seven-volume series, we, the creators, have 
reached the end of an interesting journey. We invite you to visit the Hungarian and cross-
border areas torn apart by the Treaty of Trianon that are historically, geographically and 
culturally cohesive, first in your imagination and later – led by these volumes – even in 
person, together with your students, with the help of our cultural history publication.

The basic aim of our books – in the structure of which there are differences according 
to the characteristics of the presented regions – is to acquaint the reader with the 
history and natural environment of the seven great regions from several aspects, with 
an emphasis on literature, architecture, fine arts, religion, tourism, gastronomy, as well 
as the customs and traditions of Hungarians and other nationalities living with them. As 
the content of the book cannot be complete due to the richness of historical, natural and 
cultural values, we instead sought to capture the more significant persons and the main 
cultural aspects, and through these, tried to present the given area by adding some 
interesting details.

After each chapter, there is a set of creative tasks to help readers to deepen their 
knowledge of the different eras, and the lives of prominent personalities. This is followed 
by a recommended bibliography, which can provide guidance on which spiritual paths 
to follow if you want to learn more about the cultural history of the region. Finally, 
a multilingual directory of sites can help to map the area in detail.

The first chapters of the volume “From Lajta to Mura. Western Hungary, Muravidék, 
Burgenland and Vienna” give a brief overview of the region: the names of the region and 
its settlements; its history, highlighting the age of Ottoman occupation, the period of the 
Banate of Leitha, the Hungarian-Austrian section of the Iron Curtain, and the Pan-Euro-
pean Picnic. We describe the region’s ethnic conditions, public administration, transport, 
economy, the culture of the area, as well as trade, in connection with traditional fairs. 
A separate chapter is devoted to the hydrography of the former Western Hungary: the 
countryside is shaped not only by mountains but also by rivers.

An important part of the region is the Fertő-Hanság National Park. Fertő, belonging 
to both Austria and Hungary, is one of the largest steppe lakes and saline areas in Euro-
pe. The surrounding area of the lake is the Hanság, which significantly lost its value as 
a result of drainage that commenced in the 18th century.

The historical and ethnographic region called Őrség also spreads across two 
countries, Hungary and Slovenia. The region with its characteristic settlement structure 
was cut in half by the Treaty of Trianon.

Muravidék is a historical region of Slovenia, with Muraszombat as its centre. The 
area was formerly called Vendvidék, but this term is now used only in connection with 
the Rábavidék. In the border area of Muravidék there is a large Hungarian population, 
its cultural center is Lendva.
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The region’s medieval churches are presented in a joint chapter. The church of Hi-
degség stands on the hill above the village, the main feature of which is the circular 
chapel. The spectacular architectural element of the church in Sopronhorpács is the 
portal, similarly to the church in Ják, which was completely renovated at the turn of the 
19th and 20th centuries. The frescoes of the relatively small St Michael’s Church in 
Csempeszkopács date from eight different eras. The building and frescoes of the Holy 
Trinity Church in Velemér have remained intact, thus showing the significance of the light 
filtering in during the winter solstice and the equinox.

Csorna, “the capital of Rábaköz”, is located in the Fertő-Hanság National Park. The 
town is known mainly for its Premonstratensian provostries, but in addition to cultural 
attractions, thermal bath offers pleasant relaxation. 

The Esterházy family stands out among several key noble families in the region, 
whose history is intertwined with the history of the entire Kingdom of Hungary: Antal Es-
terházy, the Kuruc General recaptured Sopron and Körmend Castles from the labancs; 
Miklós Esterházy built a castle comparable to Versailles in Fertőd, which then housed 
the Esterházy festivities.

When discussing the history of Sopron, we first return to the Amber Road: we can 
learn about the establishment of the Roman settlement, Scarbantia, which is the site of 
today’s town. We can then witness the birth of Sopron, which underwent tremendous 
changes in the Middle Ages. Special mention is made of the school founded in the 
16th century, which the Lutheran Lyceum considers its predecessor; and of Mihály 
Thurner, who ran the city for nearly a quarter of a century as mayor and eventually 
died as a street sweeper. It was merged with Sopron during the 20th century, and in 
1950, Sopronbánfalva was annexed to the settlement. In Sopronbánfalva, a World War 
I military cemetery is located, as well as the monastery of the Pauline Order and the 
Church of Mary Magdalene. We then take a look beyond the city limits at one of the 
historical wine regions of Hungary, which is located at the foot of the Alps, on the shores 
of Lake Fertő, on the slopes of the Lajta and Sopron Mountains.

Our next stop is Nagycenk, where a castle was built by Antal Széchenyi in the middle 
of the 18th century and was established by merging two settlements at the end of the 
19th century. The Széchenyi family moved their estate centre from Fertőszéplak here 
during the 18th century. The most famous members of the family include the statesman 
and founder of the library and museum, Ferenc Széchényi, and his son, “the greatest 
Hungarian”, István Széchenyi.

We then cross the border and head slightly north to the capital of the province of Bur-
genland, the centre of which, Kismarton, was formed as a result of the reconstructions 
following the fires of the 18th century. In addition to the Esterházy Palace, the town is 
also known for the fact that one of the masters of Viennese classicism, the Austrian 
composer and conductor Joseph Haydn lived and worked here. An imposing building of 
Kismarton is the Hill Church, in the mausoleum of which Haydn was buried.

About 25 km from Eisenstadt, at the foot of the Rozália Mountains, lies Fraknó, which 
came into the possession of the Esterházy family in the 17th century. The village’s 14th 
century castle was completely rebuilt by Miklós Esterházy, so only one tower remains 
from the original building. As well as being known for known for its Servite monastery 
and Chapel of St. Rosalia, Fraknó holds a chestnut festival every autumn.
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In connection with Kismarton and Fraknó, we dedicate a separate chapter to Miklós 
Esterházy palatine’s son, Pál Esterházy, who decorated the Kismarton palace and the 
Fraknó castle with valuable artefacts. Part of the collection can still be seen in the castle, 
the remainder was taken to the Museum of Applied Arts in Budapest.

Bécsújhely is just a half an hour’s drive from Fraknó. One of the most significant 
buildings of the town is the cathedral, one of the towers of which contains the tombstones 
of Péter Zrínyi and Ferenc Frangepán, beheaded in 1671. An interesting detail that in 
1701, Zrínyi’s grandson, Ferenc Rákóczi II, was imprisoned in Bécsújhely and fled to 
Poland from here.

Approximately 60 km to the north is the Austrian capital, Vienna; we focus primarily 
on its sights of Hungarian relevance. Furthermore, we highlight the Pázmáneum, and in 
this context, the life of Cardinal József Mindszenty in Vienna is presented. As a point of 
interest, we compare the city structure of Vienna with that of Budapest.

After this long detour, we turn back to Hungary, but we stay a little longer on the 
Austrian side: in Doborján, we can visit the birthplace of the famous native to the village, 
Ferenc Liszt. The 16th-century building is now a memorial museum, with a modern 
concert hall next to it.

South of Doborján we can stop at Léka estate, which was owned by the Nádasdy 
family and then the Esterházy family. It is worth visiting the 13th-century castle, which 
also houses an underground prison, as well as the parish church of St. Nicholas and the 
Augustinian monastery built by Ferenc Nádasdy.

Our next destination is Kőszeg, only 13 km away, which has played an important 
role in the history of both Hungary and Austria. In 1532, for example, Miklós Jurisics 
successfully defended its castle, thus preventing the Turks from occupying Vienna and 
Western Hungary. In addition to the more than three hundred listed buildings, the sights 
of the settlement include the castle, the Tower of Heroes, the of St. James’s Church and 
St. Imre Curch, the Reformist Church built in the style of Hungarian Organic architecture, 
the Old Synagogue, and the Chernel Garden and Arboretum.

Szombathely and its surroundings were also significant in Roman times: like 
Scarbantia, Savaria was established alongside to the Amber Road. St. Martin of Tours, 
the legendary bishop was born here in the 4th century. Outstanding figures of Szom-
bathely include Bishop János Szily, who greatly contributed to the present image of the 
settlement, and writer Gyula Éhen, who also served as the mayor of the town for seven 
years. The city, which is rich in natural and architectural treasures, includes the Kamon 
Arboretum, the boating lake, the Bagolyvár Mansion, the Bishop’s Palast, the Our Lady 
of the Visitation Cathedral, the Church and Monastery of St. Martin, and the Church of 
St. Elizabeth. Furthermore, there are several museums in Szombathely.

Sárvár is 25 km from Szombathely, where Tamás Nádasdy established a cultural 
centre in the 16th century: he also founded a school and a printing house. The first book 
ever printed in Hungarian, the translation of the New Testament by János Sylvester, was 
printed here. At the turn of the 20th century (with the establishment of sugar and rayon 
factories) industry became dominant in the city.

Finally, we visit Körmend, the town of the Batthyány family, and we can do a small 
detour to Németújvár on the Austrian side. The family seat was first established in 
Németújvár. The last Hungarian palatine, Lajos Batthyány, saved the Körmend castle, 
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and turned it into a modern residence. Prominent members of the Batthyány family also 
include the first Prime Minister, Count Lajos Batthyány, as well as László Batthyány-
Strattmann, who became known as the “doctor of the poor” and was later beatified by 
the church.

We hope that the geographical and spiritual landscapes described will attract your in-
terest, so that you will visit the region, thus, a vivid, real-life experience (that is, additional 
knowledge not exclusively gained in school) of the past that enriches our nation will also 
enrich the soul and life of future generations. We hope that if this succeeds, we can look 
to the future with hope, because – as Mihály Babits writes – “Without the past there is no 
future; the richer your past the more threads you have that tie you to a future.”

The Authors
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A Lajtán innen és a Lajtán túl

A régió történelme a honfoglalástól napjainkig

A honfoglalás idején a gyéren lakott Kárpát-
medencében a törzsek egymástól többnapi 
járóföldre telepedtek le. A gyepű, egy műve-
letlen, jól megfigyelhető terület választotta el 
őket egymástól, amely igazodott a természe-
tes akadályokhoz (folyókhoz, mocsarakhoz, 
dombokhoz). A gyepűk védelmét külön nem-
zetségek látták el, akik határőröket telepítet-
tek ide, s ezt a feladatot gyakran besenyőkre, 
avarokra bízták. A gyepűk előterét, a lakatlan 
biztonsági sávot nevezték gyepűelvének, s 
ezt őrizték az „őrzők” és „lövők”. A gyepűk lé-
tére, illetve védelmezőire a helységnevekből 
is következtethetünk: az Őrvidék elnevezés, 
az őr szót tartalmazó településnevek, a Gye-
pűfüzes, Kapu, Kapuvár, Lövő, Lövér telepü-
lésnevek, valamint a besenyő eredetű hely-
nevek (például Bezi, Pecsenyéd, Köpcsény) 
szintén a gyepűk emlékét őrzik.

A nyugati gyepű, amely a németektől és 
a morváktól választotta el a magyarokat, 
a Soproni-, a Kőszegi- és a Lendvai-hegy-
ség vonulata volt, pontos helyét harcok ala-
kították ki. 907-ben a pozsonyi csatában 
a keleti frankokon győzedelmeskedve a ma-
gyarok az Enns-folyóig tolták ki érdekeltségi 
területüket. Később Géza támadást vezetett 
Melk ellen, de visszaszorították a Lajtához, 
és a béke érdekében ez a folyó vált határ-
folyóvá. Egyes történészek úgy vélik, ezt 
a határmegállapodást erősítették meg Szent 
István és Boldog Gizella házasságával.

A tatárjárás utáni kővárépítési hullám ezt 
a régiót is elérte. A 13. században már állt 
Szalónak, valamint a Kőszeg melletti Léka 
és Borostyánkő vára. Ezzel a gyepűrendszer elveszítette funkcióját, a határvédelmet 
ugyanis a várakban állomásozó katonaság látta el. A gyepűk lakatlan területei fokoza-
tosan benépesültek, hisz a növekvő számú lakosság ellátása céljából szükség volt új 
szántókra, legelőkre. A gyepűk feltöréséből a magyarok és a telepesként behívott vagy 
betelepített németek is kivették a részüket, s a vidéken végül a németek kerültek több-

A Lajta Katzelsdorfnál

Lendva vára Szent István szobrával
(Király Ferenc, 2000)
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ségbe. A magyarság ott tudott 
megmaradni, ahol kollektív ne-
mességgel rendelkeztek, s nem 
tagozódtak be földesúri uradal-
makba. Ilyen nyelvi szigetben élt 
Alsóőr, Őrisziget, Felsőpulya és 
az utóbbihoz tartozó Középpulya 
magyar lakossága.

A nyugati határnak évszá-
zadokon át a nyugatról jövő tá-
madástól kellett megvédenie 
az országot, a hódoltság idején 
azonban változott a helyzet: a tö-
rök veszedelem keletről érkezett. 

A régió védelmét a dunántúli végvári rendszer csak részben tudta biztosítani, ezért az 
arisztokraták saját birtokaikon kiépítették a másodlagos védelmet.

A török kiűzése után a Lajta ismét határfolyó lett, és általánossá vált a Lajtán túli 
(Transzlajtánia) és a Lajtán inneni (Ciszlajtánia) kifejezés használata. Bár Magyar-
ország a Habsburg Birodalom része volt, a határvonalat számontartották. Például az 
1848–49-es szabadságharc idején a katonai vezetés nem lépte át a Lajtát Jellasics 
üldözésekor, hanem politikai döntésre várt.

A vasfüggöny maradványa Sopronnál

Sopronpuszta, Áttörés
(Melocco Miklós – Párkányi Raab Péter – Szénási József, 2009)
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Az I. világháborút lezáró tri-
anoni békeszerződés módosí-
totta az ezeréves nyugati határt. 
Prónay Pál (1874–1946 vagy ké-
sőbb) Rongyos Gárdája – dacol-
va a szerződéssel – létrehozta az 
1921. október 4. és november 5. 
között fennálló Lajtabánságot, 
amelynek központja a magyar 
többségű Felsőőr lett. Prónay így 
emlékezett meg az eseményről: 
„Nyugat-Magyarország megmen-
tése érdekében megteremtettem 
a független Lajtabánságot.”

A határ végleges formáját 
a Sopron környéki népszavazás 
(1921. december 14–16.) ala-
kította ki. A népszavazásról, amelyet a Rongyos Gárda kényszerített ki, Somogyváry 
Gyula (1895–1953) írt regényt És mégis élünk címmel.

A nyugati határ a II. világháború után új szerepet kapott: immár nemcsak két or-
szágot, hanem két világrendszert is elválasztott egymástól. A Baltikumtól az Adriáig 
húzódó érdekszférahatáron kiépült a vasfüggönynek nevezett megerősített határsáv. 
A kifejezés a hidegháború szimbólumává vált. A vasfüggöny osztrák–magyar szakasza 
260 kilométer hosszan húzódott a két ország között. Az illegális határátlépések meg-
akadályozására a határőröket éleslövésre utasították, és a területet elaknásították. Az 
aknákat csak a politikai enyhülés időszakában, 1956 szeptemberében szedték fel. Ez 
megkönnyítette az emigrálók útját, ezért hamarosan újratelepítették az aknákat, beton-
oszlopokkal erősítették meg a szögesdrót kerítést, és rendszeresen felgereblyézendő 
járőrutat alakítottak ki. Az 1970-es években, az újabb enyhülés időszakában végleg 
felszedték az aknákat, és a helyükre szovjet mozgásérzékelő jelzőrendszer került.

1987-ben a határőrség kérte az elavult drótakadály megszüntetését. A magya-
rok többségének már elérhető volt a világútlevél, így a tiltott határátlépési kísérletek 
jórészt indokukat veszítették. 1989 nyarára teljesen lebontották a kerítést. Ezt két jel-
képes politikai cselekedet követte: egy szakaszon ismét kifeszítették a drótot, amelyet 
1989. június 27-én Horn Gyula (1932–2013) magyar és Alois Mock (1934–2017) oszt-
rák külügyminiszter közösen vágott el. 1989. augusztus 19-én került sor a páneurópai 
piknikre Sopronpuszta térségében, Piuszpusztán, IV. Károly unokájának, Habsburg 
Walburgának (1958–) a jelenlétében. A piknik helyszínén létrehozott emlékhelyen máig 
áll az „Államhatár” feliratú tábla. A jelentős eseményre emlékeztet a szabadság harang-
ja, egy 1991-ben állított kopjafa, egy fasor, egy őrtorony és az Áttörés című alkotás.

 

Sopronpuszta, Áttörés
(Melocco Miklós – Párkányi Raab Péter – Szénási József, 2009)
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A nyugat-magyarországi és a burgenlandi 

közigazgatás

Megyék, járások és települések

A trianoni döntés alapján az osztrák Burgen-
landot három nyugat-magyarországi megye – 
Moson, Sopron és Vas – töredékeiből hozták 
létre, ám megyeközpontokat (Mosonmagyar-
óvár, Sopron, Szombathely) és más kiemelt 
szerepet betöltő városokat (Kőszeg, Szent-
gotthárd, Körmend) nem csatoltak el az or-
szágtól. Magyarország szabad királyi városai 
közül csak kettő, Ruszt („a legkisebb magyar 
város”) és az 1925-ben tartományi székhellyé 
váló Kismarton került az osztrák oldalra.

Burgenland az osztrák közigazgatási 
rendszer sajátosságaiból eredően járásokra 
tagolódik. Településhálózatát városok, köz-
ségek, valamint önálló közigazgatással nem 
rendelkező tanyák, szórványtelepülések al-
kotják. Számottevő az ezer és kétezer fő 
közötti, folyamatosan csökkenő népességű 
falvak száma, amelyek elsősorban Közép- és 
Dél-Burgenlandban gyakoriak. A komolyabb 
szervezőközpont nélkül maradt területek la-
kosainak ellátásában Bécs, Bécsújhely, Fürst-
end, valamint Graz a kezdetektől fogva orosz-
lánrészt vállalt.

Korábban a trianoni koncepcióból eredő 
állapotok, az 1938-as anschluss, majd a szov-
jet időszak hozzájárult Burgenland elmara-
dottságához. A hatvanas évek ipari befekteté-

sei hozták meg a fordulatot a tartomány számára, ezek révén fokozatosan megélénkült 
a környék kereskedelme, és csökkent az elnéptelenedés üteme. A Bécs felől növekvő 
szuburbanizáció, valamint a vasfüggöny lebontása és a turizmus fejlődése Burgenland 
számára az 1980-as években demográfiai növekedést és folyamatos felzárkózást ered-
ményezett. A gazdasági helyzet jelentősen javult, de a tudatos, jól szervezett telepü-
lésfejlesztés lehetőségét, a régió fejlődésének átütő eredményeit az Ausztria 1995-ös 
európai uniós csatlakozásával járó anyagi támogatások biztosították. A településhálózat 
alakulását folyamatosan befolyásolták a történelmi események. A közelmúlt pozitív ha-
tásai elsősorban az északi területeket érintették, a déli részeken továbbra is problémát 
jelent a falvak fokozatos elnéptelenedése.

Kismarton, Liszt Ferenc
(Járay Sándor, 1936)

Kilátás a németújvári várból
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A szomszédos nyugat-dunántúli régión belül Győr-Moson-Sopron és Vas megyével 
kapcsolatban több olyan jelenséget is találunk, amely a Burgenlanddal közös múltra mu-
tat, például a jelenlegi településállomány községösszevonások révén alakult ki. Azonos 
még a településsűrűség, mely Burgenlandban az osztrák átlag kétszerese.

A három (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala) megyéből álló nyugat-dunántúli régió 
huszonöt kistérségre tagolódik. Egyedüli magyar régióként négy országgal határos, öt 
megyei jogú városa van, amelyeknek jelentős az átmenő nemzetközi forgalma. A Nyu-
gat-Dunántúl településhálózatának jellegét a törpefalvak és az aprófalvak kiugróan ma-
gas, közel hatvanszázalékos aránya mellett a szer típusú települések határozzák meg. 
Ezek sok kis, vízmentes kiemelkedésekre épült település tanyaszerű együttesei, ame-
lyek az Őrség és Göcsej területére jellemzőek.

A Nyugat-Dunántúlon huszonnyolc városi rangú település van, közülük egyedül Győr 
lélekszáma haladja meg a százezer főt, de a megyei jogú városokban is 50–100 ezer 
lakos él, tehát arányait tekintve jóval népesebb városok jellemzik ezt a vidéket Burgen-
landhoz képest. Magyar viszonylatok közt kiemelkedő a régió gazdasági teljesítőképes-
sége, amely kedvező földrajzi fekvésének, gazdasági nyitottságának és a gyorsforgalmi 
úthálózatok elérhetőségének tulajdonítható.

 

Szalafő, pityerszeri műemlékek
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„És vaspálya is lészen rajtuk…”3

A vasúti közlekedés története a régióban

A környék közúti közlekedésében kiemelt sze-
repe van az M1-es autópályának, a 84-es, 
85-ös és 86-os országos főutaknak, valamint 
a Fertő menti és a Kőszeg–Zsira–Lövő–Fer-
tőszentmiklós utaknak is. Az országon belüli 
közúti viszonyok Győr, Budapest, illetve a Ba-
laton irányába nem túl kedvezőek, ám Auszt-
ria felé az utóbbi időszakban kiválóvá váltak 
a körülmények: a határtól alig 10 kilométerre 
elérhető az A3-as autópálya, s így a nyugat-
európai autópálya-hálózat is.

A helyi közlekedésben a 19. század óta 
meghatározó szerepe van a környéken kiépült 

vasúthálózatnak. A Sopron és Bécs közötti vasútforgalom története 1847. augusztus  
20-ával kezdődött, amikor ünnepélyesen átadták a forgalomnak a Sopron–Bécsújhely-
vasútvonalat. A vasútvonalak kiépítésében törést okozott az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc, de a kiegyezést követően újból élénk érdeklődés mutatkozott a be-
ruházások iránt. A Győr–Sopron–Ebenfurt-vonal (GYSEV) kiépítésére az Erlanger-
bankház kapott megbízást, ám az 1873-as pénz- és hitelválság miatt a munkálato-
kat egy részvénytársaság folytatta. Az 1875-re elkészült szakasz az ebenfurti malom 
számára is fontos volt, hiszen segítségével jelentős gabonaexportra nyílt lehetőség. 
A kedvezőbb szállítási körülményekhez további fejlesztések voltak szükségesek. Ez az 
igény eredményezte a Győrrel, a termékeny Rábaközzel és a brennbergi szénbányák-
kal is kapcsolatot teremtő, Soprontól Lajtaújfaluig tartó vasútvonal 1879-es, valamint 
az osztrák Wittmansdorf–Sollenau–Ebenfurt-vonal 1883-as megnyitását. 1896-ban 
a GYSEV irányítása alá került a Fertővidéki Helyi Érdekű Vasút (FHÉV). Az ország 
belsejéből érkező mezőgazdasági termékek szállítását könnyítette meg a Sopron 

és Budapest közötti közvetlen vonal, amely 
1907-től működik.

Az I. világháború során a polgári személy-
forgalom jelentősen csökkent, ugyanakkor 
Ausztria és Németország felé a hadtápszállít-
mányok miatt megélénkült az áruforgalom. Az 
elcsatolt magyar területek helyzetének rende-
zését követően a két ország között 1921. de-
cember 19-én indult meg újra a forgalom.

A II. világháború kitörése után Auszt-
ria bekebelezésével megszűnt a közvetlen 
Sopron–Bécs-járat, ugyanakkor nagyrészt 
a GYSEV vonalán szállították Németország-

Fertőszentmiklós

Sopron, GYSEV-pályaudvar
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ba a bauxitot és az olajat, illetve ezen hozták a szenet. Az élénk forgalom háborús 
célponttá tette a vonalat: a légitámadások során a GYSEV és a FHÉV komoly károkat 
szenvedett.

A háborút követően az újjáépített GYSEV és FHÉV megbízhatóan működött. Az 
1960-as évek végét és az 1970-es évek elejét meghatározta a növekvő szén-, koksz-, 
gabona- műtrágya-, valamint répaszállítás, megépült a soproni rendező pályaudvar, 
a városban pedig vámszabad területeket hoztak létre. A tulajdonosok szállodát építtet-
tek, majd saját utazási irodát alapítottak.

A ’70-es években, a kisvasutak felszámolásával összefüggésben alakították ki 
a nagycenki Széchenyi Múzeumvasutat. A magyar kisvasutak az 1870-es évektől a ki-
sebb, helyi, elsősorban hegyvidéki szállítási szükségleteket elégítették ki. A nagyobb 
földbirtokokon, az erdőgazdaságokban és az ipari üzemekben több ezer kilométernyi 
kisvasút épült. Azonban a közúti szállítás a 20. század közepére a legtöbb helyen fo-
kozatosan átvette a keskenyvágányú vasutak szerepét. 1969-ben a GYSEV köreiben 
felvetődött, hogy e rendszer legjellemzőbb eszközeit meg kellene menteni. A nagyvasút 
és a nagycenki Széchenyi-kastély között szükség volt a személyszállítás kialakítására, 
így megépült a múzeumvasút, amelyhez felhasználták a fertőboz–nagycenki cukorgyári 
vonal töltését és az Ikva fölött átívelő hídját.

 

Nagycenk, Széchenyi-kastély
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Közlekedés és kereskedelem az ókortól napjainkig

Nyugat-Magyarország és Burgenland gazdasága

Burgenland és a Nyugat-Dunántúl mai területe közel hétezer éves múlttal rendelkezik 
a mezőgazdasági tevékenységet illetően. Már az ókorban élénk kereskedelem folyt a vi-
déken a borostyánút mentén. Az Árpád-házi uralkodók idején jórészt a letelepült német 
lakosságnak köszönhetően virágzott a gazdaság, amelynek alapját az agrártermelés, 
az erdőgazdálkodás, a szőlőtermelés, a bor-, valamint a marhakereskedelem adta. Az 
ország belsejéből a bécsi vásárokra az olykor évi százötvenezres nagyságú szarvas-
marha-állomány a mai Burgenlandon keresztül jutott el. A mohácsi vész, a pestis és 
a nemzeti felkelések hanyatlást eredményeztek. A helyi gazdaság modernizációja a tö-
rök időket követően elmaradt, a felszabadított Magyarország az örökös tartományok 
iparával nem versenyezhetett. Noha a tárgyalt vidék az ország legfejlettebb területei 
közé tartozott, itt is kizárólag agrártermeléssel foglalkoztak.

A 19. század első felében kezdték kiépíteni a környék vasúthálózatát, amely az első 
évektől napjainkig meghatározó szerepet tölt be a gazdasági környezet pozitív változá-
saiban, többek között az ipari fejlődésben vagy Bécs vonzáskörzetének kiterjedésében. 
A trianoni döntést követő területi átszervezések és a szocialista tervgazdaság vissza-
fogták a vasút jelentőségét és hatékonyságát.

Burgenland gazdasági elmaradottságát csak fokozta, hogy területén nem voltak 
olyan jelentős városok, amelyek körül könnyedén újra lehetett volna szervezni a ter-

Burgenland – kilátás a németújvári várból
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melést úgy, mint a magyar oldalon. 1955-től Burgenland felzárkóztatásának motorját 
jó érzékkel az iparban határozták meg. Számos, főként vas- és fémipari üzem jött létre 
az északi területeken az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején. A ’60-as évek 
második felétől a tartomány déli részén is megindult az ipari fejlődés.

A 1980-as évektől a burgenlandi gazdasági környezet újabb felvirágzását a turiz-
mus fellendülése eredményezte, amelyet a magyarországi rendszerváltozás tovább 
élénkített. Ez az ágazat a teljes vidék számára fokozatosan növekvő bevételt hozott, 
amit a két szomszédos ország folyamatosan alakuló, egyre szorosabb együttműködése 
biztosított: az osztrák oldalon a határ menti szolgáltatói turizmus fejlődött, a magyar 
oldal számára pedig a burgenlandi munkavállalások száma nőtt meg. Mindez a turisz-
tikai vonzerővel rendelkező, elsősorban a Fertő tó környéki vidék gyorsabb fejlődését 
jelentette.

A teljes térségre igaz, hogy az európai uniós tagság eredményeként jelentős gazda-
sági és infrastrukturális modernizáción ment keresztül. Burgenland gazdasági megúju-
lását, további fejlődését az biztosítja, hogy 1997-ben hat technológiai központot és ezek-
re építve öt gazdaságfejlesztési mikrokörzetet alakítottak ki. E keretek között a tervek 
szerint a modern ipari és szolgáltató tevékenységek letelepítésére fektetik a hangsúlyt 
a jövőben.

Fertőrákos, Fertő tó



22

Magyar kultúra Burgenlandban

A magyarság és a magyar nyelv helyzete

A 2001. évi osztrák népszámlálás szerint 
Ausztriában 40 583 magyar lakos élt, ennyien 
jelölték meg a magyart érintkezési nyelvként 
a kérdőíveken. Az ausztriai magyarság zöme 
Bécsben és környékén él. Nagyobb számban 
vannak még magyarok a tartományi közpon-
tokban, valamint Burgenland területén, amely 
egykor Magyarországhoz tartozott. Az emlí-
tett népszámlálás szerint 6641 „őshonos” ma-
gyar élt Burgenlandban. (A népességi adato-
kat tekintve az „őshonos” magyarok száma az 
1950-es évek óta stagnál.)

Alsóőr az egyetlen olyan ausztriai önkor-
mányzat, ahol a magyarok vannak többség-
ben. A 2001-es népszámláláskor a magyar 
nemzetiség aránya települési szinten elérte 
a 74,4 százalékot. Az ausztriai magyaroknak 
körülbelül az egyharmada él közvetlenül az 
osztrák–magyar határ melletti sávban, négy 
településen: Felsőőrön, Alsóőrön, Felsőpu-
lyán és Őriszigeten. 2000-től engedélyezett 
a magyar nyelvű helységnévtábla, és a ma-
gyar nyelv a hivatalokban is használható.

Alsóőrön és Őriszigeten heti három óra 
kötelező az elemi iskolában magyar nyelven. 
Felsőőrön és Felsőpulyán fakultatív, tehát 

órarenden kívüli magyar nyelvórákat lehet hallgatni az elemi iskolában. A legnagyobb 
eredmény, hogy évtizedes küzdelem eredményeként 1992 szeptemberében megnyílt 
a felsőőri kétnyelvű gimnázium. A második nyelv a magyar és a horvát. Ez azt jelenti, 
hogy heti öt órában magyarul, illetve horvátul folyik a tanítás, ami mindössze arra elég, 
hogy a diákok később megértsék a magyar/horvát nyelvet. Az új óvodatörvény némileg 
javít a helyzeten, ugyanis a burgenlandi településeken az óvodák két évig magyar nyelvű 
asszisztens-óvodapedagógust foglalkoztathatnak. Ezenkívül mára lehetségessé vált az 
is, hogy magyarországi tanárok taníthassák a magyar nyelvet az iskolákban.

1968-ban Felsőőr székhellyel megalakult a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. 
Célkitűzései között szerepel a burgenlandi magyarok jogainak védelme, a magyar nyelv 
és hagyományok ápolása, hagyományőrző egyesületek, előadások és kirándulások 
támogatása. A kultúregyesület több lapot is megjelentetett: a folyóirattá vált Őrséget, 
majd az Őrvidéki Híreket, a gyermekekre gondolva pedig a Hírhozót, amelyet 2005-ben 
a Napocska váltott fel.

Alsóőr, Hősi emlékmű
(Heinrich Czerny, 1925)
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Az újságok mellett nagy szerepük volt a magyar nyelvű könyveknek is, ám nem árul-
ták, és Magyarországról sem lehetett olyan egyszerűen beszerezni őket. Az egyesület 
ezért 1975-ben saját könyvtárat hozott létre Alsóőrön.

 

„Szép a csizmadia, mikor megy a vásárra…”4

Vásárok a nyugati határszélen

A földrajzi tájak, kultúrák, országok határain 
mindig fontos a kereskedelem, s különösen 
igaz volt ez a középkortól kezdődően a nyu-
gati határszélre, az osztrák tartományok és 
a Magyar Királyság találkozási pontjaira. 
Ezért is érdemes szót ejtenünk a régió törté-
nelmi gyökerű vásárairól.

Vásár és piac nem ugyanaz. Piac szavunk 
az olasz piazza (’tér’) szóból ered, és kisebb, 
főleg élelmiszerek árusítására alkalmat adó 
eseményt, illetve annak helyét jelenti. Vásár 

Felsőőr, városháza

Sopron belvárosa
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szavunk sokkal ősibb eredetű: ez is jövevényszó, amelyet még a honfoglalás előtti ván-
dorlások során vettünk át az iráni nyelvből. Nagyobb forgalmú, többféle termékre ki-
terjedő, távolabbi tájakról is eladókat és vevőket vonzó eseményre utal, amelyet előre 
rögzített napokon rendeztek meg egy évben négyszer vagy minden hét egy bizonyos 
napján. Utóbbira utalnak azok a településneveink, amelyekben a hét egy-egy napja sze-
repel: Csíkszereda, Dunaszerdahely, Rimaszombat, Nagyszombat. Napjelölő szavunk, 
a vasárnap is ebből a kifejezésből ered (vasárnap ~ vásárnap), ami egészen különös 
dolog, mivel a középkor folyamán az egyház folytonosan küzdött az ellen, hogy „az Úr 
napján” vásározással, kufárkodással foglalkozzanak az emberek.

A legnagyobb forgalmú vásárokra nagyobb városainkban, így a némileg kevesebb 
kiváltsággal rendelkező mezővárosokban és a nagyobb szabadságot élvező szabad 
királyi városokban került sor. Sopron Ausztria kapujaként különösen fontos szerepet 
játszott a keletről érkező mezőgazdasági cikkek és a nyugati iparcikkek cseréjében. 
A többnapos soproni vásárok mindig hétfőn kezdődtek: volt egy a farsangi időszakban 
(márciusban), egy nyár elején, egy a végén (augusztusban) és egy az ősz folyamán 
(novemberben). Külön tartották a ló- és marhavásárokat, illetve a kisebb jelentőségű 
hetivásárokat.

A kisebb falvak is tarthattak vásárokat. Fontos vásáros hely volt a nyugati határszé-
len például Babót, amely a török időket leszámítva (amikor egy időre teljesen elnépte-
lenedett a település) állandó és ismert központja volt a Sopron környéki kereskedésnek. 

Nezsider és a Fertő tó
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Ugyanilyen fontos hely volt Nezsider, a mai osztrák Neusiedl (amelyről a Fertő tó is 
kapta osztrák nevét). Már ősi latin neve is a vásárára utal: 1209-ben egy oklevél Szom-
bathelynek (Villa Sumbotheil) nevezi, tehát már akkor híres volt szombati vásárairól. 
Elsősorban az Ausztriába irányuló gabona- és borexport egyik központjaként működött. 
E termékeket nem itt állították elő, hanem Magyarország más vidékein, a nezsideri vásár 
a közvetítő kereskedelem állomása volt. Ismert volt kereskedelméről a különös nevű 
Monyorókerék. Bár a korai Árpád-kortól fennállt, igazi virágkora az Anjouk és Mátyás 
király uralkodásának idejére tehető, amikor mezővárosi rangra emelkedett, és felmen-
tést kapott a vámterhek és a harmincad alól.

 

„A Rábának mindkét partja de sáros…”5

A régi Nyugat-Magyarország vízrajza 

Az Alpokalja egyik legszebb vidéke az Ikva 
mentén elterülő Soproni-medence. A több 
mint 50 kilométer hosszú Ikva a Soproni-
hegységben ered, keresztülfolyik Sopron 
városán, érinti Nagycenket, több helyütt láp-
réteket táplál, majd a Hanság-főcsatornába 
torkollik (eredetileg a Fertő tóba ömlött).

A Kőszegi-hegység kisebb-nagyobb vi-
zeit a Gyöngyös-patak gyűjti össze, és 
Sárvárnál továbbítja a Rábába. Az Alpokalja 
része a Vasi-hegyhát, amelynek patakokban 
gazdag tájain számos kisebb-nagyobb ér, 
csermely, patak csörgedez, mindig nyugati 
irányban haladva, egyre távolodva az Alpok előterének magasabban fekvő vidékeitől. 
A Szölnöki-patak fogadja be talán a legtöbb erecske vízhozamát: a szlovéniai Türke 
falujában ered, Felsőszölnöknél lép be hazánk területére, majd a Rábába ömlik. Az Őr-
ség és a Vendvidék fontos folyója a Kerka. Mielőtt a Murába ömlene, magába fogadja 
a Lendvát, s annak közvetítése révén a Kebelét és a Szentgyörgyvölgyi-patakot is. 
Egészen másfelé kanyarog a Szalafőnél eredő Zala folyó: átszeli a róla elnevezett me-
gyét, annak székvárosát, Zalaegerszeget, majd a Balatonba ömlik, amelynek fő táplá-
lója. A harmadik őrségi patak, a Lugos a Rábába torkollik, s így Győr felé küldi a vizét, 
hogy ott aztán egyesüljön a Dunáéval. 

Láthatjuk tehát, hogy az Alpokalja igen gazdag folyóvizekben – a Kisalföld tájai 
azonban talán még gazdagabbak. Négy kistája is a vizekről kapta a nevét: a Szigetköz, 
a Rábaköz, a Fertő-medence és a Hanság is. Most csak a Rábaköz vízrajzát ismertet-
jük, a Szigetközről, a Fertőről és a Hanságról később ejtünk szót. A Rábaköz azért „köz”, 
mert két folyó fogja közre: a Rába és a Rábca. A Rába három kistáj vizeit is magába 
fogadja: a Gyöngyös-patak Kőszeg környékéről hoz neki vizet, a Szölnöki-patak a Vasi-

Sárvár



26

hegyhátról, a Lugos-patak pedig az Őrségből. 
A Rába Győrnél ömlik a Mosoni-Dunába. 
A Rábcát egyszerre emlegetik Rábcának és 
Répcének. A folyó felső szakaszát nevezik 
Répcének, és alsó szakaszának, ahol bele-
torkollik a Kis-Rábának is nevezett mestersé-
ges csatorna, Rábca a neve. Régen a Rábá-
ba ömlött, később azonban egy mesterséges 
meder segítségével egyenesen a Dunába 
vezették, hogy ezzel is óvják Győr városát az 
árvízveszélytől.

Feltétlenül meg kell említenünk a ma 
Ausztriában kanyargó Lajta folyót, amely köz-

vetlenül a Mosoni-Dunába torkollva csak Mosonmagyaróvárnál éri el Magyarországot. 
A Lajta régen határfolyó volt Ausztria és Magyarország között. Olyannyira ezt tekintet-
ték választóvonalnak, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia évtizedeiben még hivatalos 
szövegekben is gyakorta használták a „Lajtán inneni” és „Lajtán túli” államterületek el-
nevezést, így különböztetve meg az osztrák császár, illetve a magyar király (valójában 
egyazon személy) fennhatósága alá eső területeket.

 

„A Fertő igen szeszélyes tó”6 

A Fertő és a Hanság

A közel húszezer éves Fertő tó neve azt jelenti: ’mocsaras tó’. És valóban annyira 
sekély a vize, többnyire egy méternél is alacsonyabb, hogy igen nagy felületén náda-
sok húzódnak. Ugyancsak a síkvidéki tavakra jellemző sekélységből fakad az is, hogy 
a vize sós: nem érkezik annyi friss víz a tóba a Vulka folyón és a Rákos-patakon át, hogy 
felhígítsa. E szikes, síkvidéki tavak sótartalma nálunk elsősorban az Alpok kőzetanya-

gának mállástermékeiből származik. Ezeket 
hozzák magukkal a befolyó vizek, s itt aztán 
felszaporodnak, mert a víz újra meg újra el-
párolog, az ásványi anyagok azonban ma-
radnak és halmozódnak. A Fertőhöz hasonló 
tavak kialakulásához szükséges a szárazföldi 
éghajlat, valamint a gyakori és szélsőséges 
hőingadozás is. Ennek következménye, hogy 
ezek a tavak nemcsak párolognak, hanem 
sokszor teljesen ki is száradnak, ahogyan 
például a Fertő is több ízben, így például 
1866 és 1869 között. Ilyenkor persze a talaj-
ban, az iszapban még jobban felgyűlik a só.

Őriszentpéter, az Őrségi Nemzeti Park épülete

Fertőrákos, Fertő tó
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Ezt a jelenséget Jókai Mór is megörökítette Névtelen vár című regényében: „A nép-
hagyomány azt is állítja, hogy sok év előtt, a múlt században, az a hely […] mind tófenék 
volt, s ez is igaz lehet. A Fertő igen szeszélyes tó. Az elmúlt utolsó két évtized alatt 
magunk is láttuk élő szemeinkkel, hogy egyszer csak nagy részben kiszáradt: eltűnt, 
nem volt tó. Otthagyta a fenekét szárazon. […] egyszer aztán megint más jutott eszébe 
a Fertőnek: újra kinevezte magát tónak […] Ilyen tündéri játékot gyakran űzött a Fertő 
a halandókkal. 1737-ben Rusztról Ilmicre gyalog gázoltak át a tavon az átelleni partról 
a lakosok.”7

A Fertő végtelen nádasaiban számos 
madárfaj lel élőhelyre, például gémfélék, 
nádiposzáták, lúd- és récefélék. Költ itt a guli-
pán, a gólyatöcs és a Magyarországról szinte 
kipusztult széki lile, illetve megjelennek olyan 
ritkaságok is, mint a kőforgató, a pártás daru 
és a vékonycsőrű víztaposó.

A Fertő-táj jelentős települése Fertő-
rákos, amelyet (egyetlen magyarországi köz-
ségként) fal vett körül. Ennek egy része ma 
is látható. Fertőrákos további nevezetességei 
közé tartozik a püspöki kastély (Zichy-kas-
tély), a páneurópai piknik emlékhelye, az 
egykori borostyánút mentén felépített Mith-
ras-szentély, valamint két kőfejtő, amelyek 
egyike látogatható. A kőbányában filmeket is 
forgattak, például A kőszívű ember fiai egyik 
jelenetét 1965-ben, Várkonyi Zoltán rende-
zésében. Várady György színházigazgató itt 
alapított 1970-ben barlangszínházat.

Valamikor régen a Fertő tó medencéjének 
folytatása, a Hanság is olyasforma vidék volt, 
mint a Fertő: mocsaras, nádasokkal teli, na-
gyobb, összefüggő sekély tavakkal és változó 
méretű szárazulatokkal. Volt időszak, amikor 
ez is egészen kiszáradt, így például a római 
korban talán még települések is álltak a bel-
sejében. Máskor úgy megemelkedett a víz-
szint, hogy a földművelőknek el kellett költözniük, mert elveszítették termőterületeiket. 
Ennek a változékony állapotnak vetett véget a mocsárvilág lecsapolása, ám csak igen 
lassan, elhúzódón, újra meg újra megakadva. A lecsapolásnak már az 1700-as évek vé-
gén nekiláttak, majd az 1800-as évek elején is folyton tervezték, azonban csak 1900 kö-
rül valósult meg nagyobb léptékben, és még az ’50-es években is folytak a munkálatok.

Mára nem sok maradt meg a Hanság egykori természeti gazdagságából, egy újra 
elárasztott és rekonstruált természetvédelmi területen azonban hozzávetőlegesen kide-
rül, milyen lehetett egykor. A Nyirkai-Hany nevű területen ma újra sok-sok faj él egymás 
mellett. Emeljünk ki megint csak egyet, ezúttal egy halfajt: a lápi pócot. Ennek különle-

Gólyatöcs a Fertő tavon

Fertőrákos, kőfejtő
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gessége, hogy egészen apró, öt-tíz centiméteres, s mégis ragadozó. Megeszi a kisebb 
halakat, rákokat, rovarokat, de még fajtársait is. Kifejezetten a sekély, sűrű növényzettel 
benőtt mocsaras vizeket kedveli, ugyanakkor nagyon érzékeny a hőingadozásra, s ha 
ilyen fenyegeti, nagyobb víztömegű, egyenletesebb hőfokú helyre megy.

A Hansághoz kötődik Hany Istók mondája. 1749-ben egy nyolc év körüli fiút keresz-
teltek meg István névre, akiről a következő leírás maradt fenn: „A fiú mezítelen volt, 
puszta füvet, szénát és szalmát falt, nem tűrt ruhát, és ha embert pillantott meg, azonnal 
a vízbe ugrott, és úgy úszott, mint a hal. Majd egy évig élt a várban, megette már a főtt 
ételt, viselte a ruhát, és külsőleg is emberré kezdett válni. Alkalmasint a vártól nem me-
sze folyó Rábába ugrott, és leúszott a Hanyba. Meg se találták soha többé.” A fiú alakját 
a népi képzelet kiszínezte: félig halként jellemezték, akinek testét pikkelyek fedik, ujjai 
között úszóhártya van, kígyót és békát eszik. Hany Istók legendáját Jókai is felhasználta 
a Névtelen várban: „A fej, az ábrázat emberé volna: férfié talán, hanem a sima arcot 
rőt, kurta szőr fedi, s a koponyát a haj helyett is csak vidraveres csömbölék takarja, két 
hosszú füle hegyesen mered fel, az alak szája úgy össze van szorulva, hogy semmi ajka 
nem látszik, orrcimpái összelapultak, alig kivehetők; hanem a szemei, mint a halnak me-
reven, karikára kinyílva. Az egész arcon semmi indulatkifejezés. […] A szörny egyszerre 
lebukott, s látszott a mélyen áttetsző holdsugárittas hullámban, hogyan szökellt tova, 
nem embermódra úszva, hanem szeszélyes zegzug szökellésekkel, mint egy ősvilági 
csoda, lökve magát odább, s eltűnve a vízmélység homályában, hol ember szeme nem 
lát többé, csak a halé.”8

Nyirkai-Hany
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„Nézd meg ezt a szép vidéket!”9 

Az Őrség természeti és épített értékei

Az ország határait a középkorban a gyepű 
védte. A nyugati határszélen a Zala, a Kerka 
és a Kis-Kerka mentén éltek őrök, majd a 12. 
században német és szláv telepesek népesí-
tették be az üres gyepűelvét. Ennek emlékét 
őrzi a veleméri templom táblájának felirata:

„Jó ember, ha erre tévedsz,
Nézd meg ezt a szép vidéket!
Vidd el hírét bánatát,
Erre volt a határsáv!
Körbezárta Őrség népét,
Elüldözte jó nagy részét!”

Őrségnek nevezzük a nagyrészt Nyugat-
Magyarországon (Vas megyében), kisrészt 
pedig Szlovéniában (a Muravidéken) talál-
ható tájegységet. Az Őrség meghatározása 
egyébként korról korra változott, és afféle 
gyűjtőfogalommá lett, így ma sem teljesen 
egyértelmű, mi tartozik a területéhez. Példá-
ul Szentgotthárdnak, Körmendnek és Zala-
lövőnek vonzáskörzete az egész terület, 
mégis csak tágabb értelemben sorolhatjuk 
ezeket a településeket az őrvidékhez. Az Őr-
ségről született az első magyar nyelvű tájmo-
nográfia, amelyet Nemesnépi Zakál György 
(1761–1822) készített. Az Őrség jótevőjének 
nevezik az utolsó kurucot, Pálóczi Horváth 
Ádám (1760–1820) költőt és írót, aki egyike 
volt azoknak, akik elsőként gyűjtöttek és je-
gyeztek le magyar népköltészeti alkotásokat. 
Pálóczi az őrségi falvakat védte a Batthyányakkal szemben, akik el akarták venni az 
őrvidék lakosainak kiváltságait.

Miután létrejött a ciszterci rend szentgotthárdi apátsága, birtokain telepesfalvakat 
alapított. A szláv telepesek lakta vidéket Tótságnak nevezték, az itt élők pedig ma-
gukat vendnek. Ez a terület, vagyis az Őrség szláv (szlovén) lakosságú folytatása 
a Vendvidék.

Az Őrség jellegzetessége, hogy falvai dombtetőre épültek, hiszen innen volt jól be-
látható az a terület, amelyet őrizniük kellett. Tulajdonképpen nem is falvakat alapítottak, 

Velemér, Szentháromság-templom
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hanem különálló házcsoportokat, úgynevezett 
szereket. Csak évszázadok során népesült 
be az ezeket összekötő utak két oldala, s így 
olvadtak össze a szerek falvakká. A porták a 
szereken belül is szórtan helyezkedtek el, s 
ritkán voltak körülkerítve. Nem is volt miért, 
hiszen a következő család háza csak a réten, 
kerten, gyümölcsösön túl következett, olykor 
akár 100-200 méter távolságra.

A vidék hagyományos építőanyaga a fa. 
A 16. századtól terjedő protestantizmusra 
emlékeztetnek a szoknyás haranglábak. Ezek 
közül a legrégebbi Pankaszon található: a ha-
rangtető zsindellyel, a szoknya zsúppal fedett, 
de láthatunk haranglábat Kercaszomoron, 
Gödörházán és Nemesnépen is. A 19. szá-
zadban jelentek meg a kódisállásos (kódis 
’koldus’) házak, amelyek jellegzetessége a ki-
ugró tornác vagy előtornác, ahova behúzód-
hattak a vándorok. Ilyenekkel találkozhatunk 
Pankaszon és Szalafőn. Utóbbi építészeti 
értékeit (a kódisállásos házat, a boronaházat, 
a kerekes kutat, a kútházat és a lábas pajtát) 
ismerhetjük meg a Felsőszeri tanösvényen, 
amelynek egyik állomása a skanzen Szalafő-
Pityerszeren. Szintén Szalafőhöz kapcsoló-
dik a Körtike tanösvény, amely a település 
körüli jellegzetes élőhelyeket ismerteti.

A térség jellemző mestersége volt a faze-
kasság. Ennek emlékeit őrzi Magyarszom-
batfán – ahol ma kályhacsempéket gyártanak 
– a fazekasház, Veleméren a Sindümúzeum 
(sindü ’zsindely’), amelyet egy őrségi fazekas, 
Tóth Sándor házából alakítottak ki, Őriszent-
péteren pedig a Szikszay Edit Helytörténeti 
és Néprajzi Gyűjtemény. Utóbbit a Gulag-
túlélő néprajzkutatóról, Szikszay Editről 
(1924–1997) nevezték el, aki „az Őrség fővá-
rosá”-ban, Őriszentpéteren tanított és az itteni 
emberek mindennapi tárgyait gyűjtötte.

A vidék kulturális örökségébe bepillantva 
ki kell emelnünk Őriszentpétert és Velemért. Őriszentpéter 13. századi épülete, a Szent 
Péter-templom alapvetően román stílusú maradt a sok átépítés után is. Hasonlóan 
ősi Velemér Szentháromság-temploma is, amelyben az eredeti freskókat tekinthetjük 
meg. Alkotójuk, Aquila János (14–15. század) már a szentélyben is megannyi témát 

Szentgotthárd, Nagyboldogasszony-templom

Pankasz, szoknyás harangláb

Szalafő, kódisállásos ház
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varázsol elénk: az angyali üdvözletet, Veroni-
ka kendőjét, a négy evangélista jelképeit, sőt 
önarcképét is elhelyezte köztük. A templom-
hajóban az utolsó ítéletet és a Szent Miklós-
legendát láthatjuk.

Szentgotthárdon érdemes megnézni a 
barokk korból származó Nagyboldogasz-
szony-templomot és a középkori apátság 
maradványait magában foglaló egykori mag-
tárépületet. Körmenden kereshetjük fel a 
Batthyány-Strattmann-kastélyt, ahol meg-
emlékezhetünk a szegények orvosáról, a rég-
óta szent hírében álló, és 2003-ban boldoggá 
avatott Batthyány-Strattmann Lászlóról (1870–1931) is.

Az Őrség nedves, szubalpin klímája burjánzó, zöld növényzetet nevel, soktucatnyi 
forrása megannyi patakot táplál. Különleges értéke a tőzegmoha, amely a más vidéke-
ket érintő folyószabályozások és mocsárlecsapolás miatt egyre kevesebb helyen lelhető 
fel. A Tőzegmohás láprét tanösvény a szőcei tőzegmohás láprét élővilágát mutatja be. 
Az Őrség védett növénye például a kosbor, a fekete áfonya és a sárgaliliom. Az Áfonyás 
tanösvény Orfalu környékének élővilágát, természeti és kulturális értékeit ismerteti. Or-
falu mellett Apátistvánfalva élővilágát mutatja be a Rókagomba tanösvény. Körülbelül 
6 kilométer hosszú a Velemért, Gödörházát és Magyarszombatfát érintő Sárgaliliom 
tanösvény, amelyet 2004-ben nyitottak meg. Az Őrség ritka kétéltű állata az alpesi gőte 
és a sárgahasú unka, védett hüllői közé tartozik a rézsikló és a lábatlan gyík, egyetlen 

Őriszentpéter, Szent Péter-templom

Őriszentpéter, az Őrségi Nemzeti Park épülete
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fokozottan védett emlőse pedig a vidra. Az énekesmadarak közül gyakori téli vendég itt 
a jellegzetes hangú süvöltő, amely mellett feltűnik a ritkábbnak számító keresztcsőrű 
is. Az Őrség természeti értékei közé tartozik a Hegyhátszentjakab, Őrimagyarósd és 
Szőce között fekvő Vadása-tó, amelyet a Vadása-patak felduzzasztásával hoztak létre. 
2002-ben nyílt meg Magyarország tizedik nemzeti parkja, az Őrségi Nemzeti Park, 
amely magában foglalja az Őrséget, a Rába völgyét, Szentgyörgyvölgy környékét és 
a Vendvidéket.

 

„Átimennék a Murán…”10 

Muravidék nevezetességei

A Muravidék a mai Szlovéniának a Mura folyó 
és a magyar határ közé eső területe, amely 
nem tévesztendő össze a Horvátországhoz 
tartozó Muraközzel. Muravidék székhelye, 
egyben püspöki székhely Muraszombat, az 
itt élő magyarság kulturális központja pedig 
Lendva (korábban Alsólendva).

Muraszombatban alig élnek magyar 
nemzetiségűek. A város nevezetessége az 
eredetileg román stílusú, de többször átépí-
tett Szent Miklós-plébániatemplom. Mura-
szombat urai a 14. században a Széchyek 
voltak, ők építtették a várat, amely később 
a Batthyányaké, a 17. század végén pedig 
a Szapáryaké lett, s ők alakíttatták át a 18. 
században barokk stílusúra. A Szapáry-kas-
tély ma a Muravidéki Múzeumnak ad otthont. 
A kastély hatalmas parkjában a különleges fa-
fajtákon kívül több száz éves tölgyek is állnak.

A Lendva-patakról (szláv lendava ’ugar’) 
elnevezett településen működik a Magyar 
Nemzetiségi Művelődési Intézet, a Lend-
vai Könyvtár és Kulturális Központ, valamint 
a kétnyelvű középiskola. Lendva a német 
eredetű Hahót (Hoholt) nemzetség birtokköz-

pontja volt. A család neve a 14. században Bánffy lett. A Bánffyak a 16. században 
pártfogolták a reformációt, így Lendva a hazai lutheránusok egyik szellemi központjává 
vált. Itt telepedett le Bánffy Miklós (1547–1593) udvari papjaként Kulcsár György (†1577) 
evangélikus lelkész, egyházi író, aki itt vetette papírra nagy hatású, a hazai lutherá-
nusságnak irányt mutató prédikációs könyvét. A 17. század végén a város az Ester-

Muraszombat, Szent Miklós-plébániatemplom
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házyak birtoka lett. A polgárosodás jele volt, 
hogy Lendván 1835-ben megalapították az 
első muravidéki gyógyszertárat. A település 
1867-ben járási székhely lett, és ezt követően 
virágzásnak indult. 1919. április 21–22-én itt 
zajlott az alsólendvai ellenforradalom, amely 
Magyarországon elsőként akarta megbuktat-
ni a Tanácsköztársaságot. A város neveze-
tességei közé tartozik a lendvai vár, amely 
mai formáját az Esterházyaknak köszönheti: 
ők építtették L alakúra, I. Lipót tiszteletére. 
Ma a Lendvai Galéria és Múzeum működik 
benne, amelynek állandó kiállítása a város 
és környéke történetét mutatja be. A múze-
umban található az alsólendvai születésű 
szobrászművész, Zala György (1858–1937) 
emlékszobája. Az ő nevéhez fűződik pél-
dául a budapesti Millenniumi emlékmű több 
alakja, a szegedi Deák Ferenc-szobor, a bu-
dapesti, a veszprémi és a makói Erzsébet 
királyné-szobor, illetve Andrássy Gyula bu-
dapesti lovas szobra. A Szent Katalin-plé-
bániatemplomban, ahol Alexandriai Szent 
Katalin freskóját láthatjuk, az Esterházy csa-
lád nőtagjai nyugszanak. A templom előtt áll 
Szent István szobra. A Lendvához tartozó 
Lendvahegyen található a 18. század elején 
épült Szentháromság-kápolna, amelyben 
a hagyomány szerint a Berlint megsarcoló 
Hadik András édesapjának, Hadik Mihály 
(1670 k. – 1733) törökverő kapitánynak a mú-
miája tekinthető meg (valójában nem tudni, 
kié a holttest). A térség szellemi kincsét őrzi 
Horváth Károly (1933–1998) Átimennék 
a Murán… című kötete, amely a Lendva kör-
nyékén összegyűjtött népdalokat, mulatókat, 
katonadalokat és balladákat tartalmazza. 
Horváth Károly negyven évig gyűjtötte a nép-
dalokat Zalában, harminc évig a Muravidé-
ken, s nagyjából tizenháromezer zalai és muravidéki népdalt jegyzett le.

A legenda szerint a fehér lóról elnevezett Belatinc (szlovén/vend beli ’fehér’) Mura-
szombat és Lendva között fekszik. A Csákyak és a Bánffyak birtokolták, majd a Zichy 
család kezébe került. A 13. századi, de később barokk stílusban átépített Bánffy–Zichy-
várkastély alatt alagútrendszer húzódott. A Muravidék különleges épülete a Szent Lász-
ló-plébániatemplom. A 18. századi barokk épülethez a 19. század végén mellékhajót 

Lendva vára

Lendva, Zala György
(Király Ferenc, 2008)
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építettek, kiegészítették a Mária-kápolnával (a Zichyek temetkezőhelyével), illetve neoba-
rokk-klasszicista stílusban átalakították.

A Muravidék bájos települése a többségében magyarlakta Domonkosfa, közvetle-
nül a magyar határ mellett, a Kis-Kerka völgyében. Domonkosfa büszkesége a temető-
ben álló 13. századi, román stílusú Szent Márton-templom, amelyet 1872-ben átépí-
tettek, majd az 1970-es években sikeresen visszaállítottak eredeti állapotába. Bizonyos 
vonásaiban a jáki templom kialakítására emlékeztet (oszlopok, bélletes kapuzat), van 
ugyanakkor egy szinte egyedülálló különlegessége is. A timpanonban Agnus Dei (Is-
ten Báránya) szobrot szoktak elhelyezni, de itt meglepő módon a szobor nem egy bá-
rányt, hanem egy párducot ábrázol a kereszttel. Domonkosfán a népi építészet emlékeit 

őrzi néhány parasztház, illetve a Zslebics- és 
a Csahuk-vízimalom.

Mártonhely Lendvához és Domon kos-
fá hoz hasonlóan evangélikussá vált a refor-
máció során, és ez a település is jelentősen 
hozzájárult a Kárpát-medencei lutheránus 
kultúra megalapozásához. Itt született ugyan-
is az 1500-as évek végén a Martyánci éne-
keskönyv, amelyet már ekkor kinyomtattak, és 
azóta is szerves része az evangélikus egyházi 
énekkultúrának. Az énekek egy részét Mura-
szombat lelkésze, a vendvidéki evangélikusok 
esperese, Szalaszegi György (16–17. század) 
és Bokányi Ádám (17–18. század) lelkész írta, 

Belatinc vára

Mártonhely, Szent Márton-templom
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ám a legtöbb ének szerzője ismeretlen. Mivel gyűjteményről van szó, természetes, hogy 
nem minden darabja eredeti, hanem sok az átvétel többek között Huszár Gál (1512–1575) 
vagy Bornemisza Péter (1535–1584) énekgyűjteményéből is. A könyv öt részből áll, az 
első három az egyházi év ünnepei szerint rendezi az énekeket, adventtől indul és pün-
kösddel fejeződik be. Abban is különleges a kiadvány, hogy hírt ad a vend nyelv (önálló 
szláv nyelvnek vagy a szlovén nyelv nyelvjárásának is szokták tekinteni) 16. századi 
állapotáról.

A Vendvidéki-dombság területén helyezkedik el Felsőlendva, amely a középkori 
vár körül jött létre. A felsőlendvai vár Szlovénia legnagyobb erődítménye. A középkori 
várat a Nádasdyak építtették át kastéllyá. Később az Almásyak és a Széchényiek is 
birtokolták. A település nevezetes szülöttje Almásy György (1867–1933) utazó, Ázsia-
kutató, Almásy László (1895–1951) Afrika-kutató édesapja.

A 14. század közepén említik először Alsómarácot, amely egészen a 17. század 
végéig a Széchyeké volt. Ekkor került a Batthyányakhoz, magának Batthyány Lajosnak 
is volt itt kastélya. Ennek helyén ma evangélikus templom áll: a család beleegyezésé-
vel a kúriát templommá építették át. A fel nem használt részeket a 20. század közepén 
lebontották. Közigazgatásilag Alsómaráchoz tartozik Nagytótlak. A falu nevezetessége 
a fazsindelyes Árpád-kori Szent Miklós-körtemplom, amely a 13. század elején vagy 
közepén épült.

A Lendva jobb partján terül el Battyánfalva, amelyet a 17. század végén kaptak meg 
a Batthyányak, s az itteni kastély is Batthyány Lajos tulajdona volt. Szintén ezen a parton 
található Bántornya. A település fő látványossága a 15. századi templom, amelyben 
Aquila János freskói (többek között a Szent László-legenda és a veleméri templomhoz 
hasonlóan a Köpenyes Madonna) látható. A 18. században épült a Páduai Szent Antal-
kápolna, ekkor állították a Fájdalmas Krisztus- és a Nepomuki Szent János-szobrot is. 
1975-ben nyílt meg Bántornyán a Cipészmúzeum.

Battyánfalva, várkastély
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Nemzetségi monostorok és templomok

A régió középkori emlékei

A Szent Benedek reguláját követő szerzete-
sek a 10. század utolsó évtizedeiben érkeztek 
Magyarországra, s Géza fejedelem támoga-
tásával 996-ban letelepedtek Pannonhalmán. 
Ezt követően Szent István alapított monosto-
rokat (Csanád, Pécsvárad) a kereszténység 
terjesztésére, s a királyi alapítások a 11. szá-
zadban is folytatódtak (Tihany, Somogyvár). 
De az uralkodók mellett a nemesi nemzetsé-
gekhez tartozók közül is egyre többen voltak, 
akik részben egybetartozásuk szellemiségét, 
részben a környék felett gyakorolt hatalmukat 
kívánták kifejezni azzal, hogy közös temetke-
zési helyet és monostorokat alapítottak temp-
lommal.

A 11–12. század hazánkban is a román 
stílusban épülő templomok időszaka volt. 
A romanika elnevezés az antik formák tovább 
élésére utal. A román templomok elrendezése 
hasonló a római bazilikáéhoz: a szentélyhez 
főhajó vezet, és mellette egy-egy vagy két-két 
mellékhajó helyezkedik el. Belül azonban az 
antik oszlopokat vaskos oszlopok és zömök 
pillérek váltották fel, a mennyezet pedig félkör-
íves boltozat. A masszív falak és tornyok a kö-
zépkori várakra emlékeztetnek, az ablakok 
keskenyek, lőrésszerűek, a nehéz tetőszerke-
zetet erős dongaboltozat tartja. A templomok 
külső veszély esetén a helyi lakosság védel-
méül is szolgáltak.

Valószínűleg Lébényben lehetett a Győr 
nemzetség központja. Ők alapították a ro-
mán korban a Szent Jakab apostol tisztele-
tére szentelt bencés monostort, amelynek 
díszítőelemei hasonlók a sopronhorpácsi 
temploméihoz. Mindkét templomnak bélletes 
kapuja van, amely a romanika egyik legjellem-
zőbb építészeti eleme. A lépcsősen kialakított 
kapukeretet egész vagy féloszlopokkal díszí-
tették, amelyeket rendszerint gazdag faragás 

Ják, a Szent György-templom bélletes 
kapuja

Lébény, Szent Jakab-plébániatemplom
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borít. A kapuzatot timpanon koronázza meg, amelyet ugyancsak díszíthet dombormű 
vagy festmény.

A Ják nemzetségbeli Márton alapította a Jáknak is nevet adó monostort. A Szent 
György tiszteletére szentelt bencés apátság román stílusú, 1256-ban felszentelt temp-
loma egyik leghíresebb műemlékünk. Lébényhez hasonlóan Ják község is nemzetségi 
birtokközpont lehetett, ami magyarázza, hogy a történelem során fontos szerepet nem 
játszó település miért adhat otthont egy ilyen pompás, gazdag templomnak. A 16–18. 
században a templom erősen megrongálódott, többször fel is gyújtották. A részleges 
helyreállítások után a 19–20. század fordulóján Schulek Frigyes (1841–1919) tervei 
alapján kapta mai alakját: visszaállították az eredeti falakat, a tornyot, és minden sé-
rült részt újrafaragtak. A templommal szemben kerek alaprajzú, kétszintes kápolna áll, 
amely a község plébániatemploma volt. Erre azért volt szükség, mert a szerzetesek 
saját templomukban nem keresztelhettek, nem eskethettek és nem temethettek.

Csempeszkopács viszonylag kis méretű Szent Mihály-temploma, amely a 13. 
század közepén épült az egykori Kopács területén, jellegzetes képviselője Árpád-kori 
falusi templomainknak. Az 1960-as évektől ismerjük építészettörténeti és képzőművé-
szeti értékeit. Freskóinak eredete különböző századokba viszi a látogatókat: a szen-
tély három apostolfeje a legkorábbi időszakot idézi, a diadalív hajó felé néző oldalán 
reneszánsz korabeli növényi díszítést láthatunk, a hajó északi falának falképe és a vi-
rágcsokrok pedig a 17. század végéről tanúskodnak. A festések hol a reformátusokat 
(például a virágcsokrok), hol a katolikusokat (például a figurális részek a szentélyben: 
Ádám és Éva az északi, Krisztus a déli falon) szolgáló templomot idézik meg.

Hidegség Soprontól mindössze 14 kilométerre található, a Fertő tavat körbeölelő 

Ják, Szent György-templom
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kerékpárút mentén. Nagycenkhez hasonlóan 
a Kanizsai (Kanizsay), majd a Nádasdy és vé-
gül a Széchényi család birtoka lett. A falu fölöt-
ti dombon áll a Szent András-templom a 13. 
századi körkápolnával, amelyben egyedülálló 
korabeli freskók láthatók. Ehhez a kápolnához 
épült a 15. században egy kétszakaszos hajó, 
a 18. században egy barokk torony, a 19. szá-
zad végén pedig egy romantikus homlokzat.

„Az Őrség fővárosának”, Őriszentpéternek 
is van középkori emléke: a 13. század elején 
a falu templomot építtetett magának. Ezt a tö-
rök időkben erőddé alakították: bástyákat ka-

pott, sánccal és árokkal vették körül. A 17. század közepén a törökök lerombolták az 
erőd falait. Ezután a harcokban már nem töltött be szerepet. Az egyhajós templom szen-
télyében Szent Péter képe látható, amelyet Mischl Márton festett 1801-ben. A templom 
közelében egy szabadon látogatható műemlék téglaégető áll.

A valószínűleg a 13. században emelt veleméri Szentháromság-templom sokat 
köszönhet annak, hogy „eldugott” helyre épült, így a fenti templomokkal ellentétben nem 
érintették lényeges átalakítások. Freskóit (például az angyali üdvözlet, az utolsó ítélet, 

Őriszentpéter, Szent István-mellszobor
(Gömbös László, 1995)

Velemér, Szentháromság-templom
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Szent László király) Aquila János készítette, akit be is lehet azonosítani, mivel odafes-
tette magát a szentély északi falára. A 16. században a környék a Batthyányak birtoka 
lett, akik áttértek a református hitre. A falfestményeket ekkor meszelhették le, s ennek 
köszönhetően évszázadokon át megőrződtek. A templom a 18. században már a ka-
tolikusoké volt, ám közösségük olyan szegény és kicsi volt, hogy nem tudta megóvni 
az épületet. A templom tetőzete a 19. század elején tönkrement, az eső bevert, így a 
mészréteg leoldódott a freskókról. Rómer Flórisnak (1815–1889), a 19. század neves 
művészettörténészének köszönhetően a szombathelyi egyházmegye megjavíttatta, s 
a freskók jelentős része megmenekült.

Velemér a fény temploma: 1976-ban és 2005-ben is megvizsgálták a napfordulókon 
és a nap-éj egyenlőségkor. Ezen alkalmakkor különleges fényhatások láthatók: a fény 
járása egyrészt kiemeli a templom egyes építészeti elemeit, másrészt a falakon található 
képek olvasásához nyújt segítséget. A nyári napforduló idején például a Madonna kö-
penye alatt menedéket kereső bűnösökre vetül (ekkor kapnak kegyelmet), a téli napfor-
dulón a Mária ölében lévő gyermek Jézust, nap-éj egyenlőség idején Szent Lászlót és 
a keresztre feszített Jézust világítja meg. A kutatók feltételezik, hogy valamennyi Árpád- 
és Anjou-kori templomunkban hasonlóan kiemelt szerephez jutott a fény, az átépítések 
és a freskók elpusztulása miatt azonban máshol ezt már nem tudjuk ellenőrizni.

 

„A Rábaköz fővárosa”

Csorna története és látnivalói

A Fertő–Hanság Nemzeti Park területén fekszik „a Rábaköz fővárosa”, Csorna. Az ős-
kortól lakott vidék többször elnéptelenedett, de a 10. századtól folyamatosan éltek itt. 
A terület a keltákat leigázó rómaiak idején a Római Birodalom része lett. E kor jelentős 
régészeti lelete a Mithras-szobor. A következő fontos lelet egy hun fejedelmi diadém, 
illetve egy avar kori sír, valamint a régészek találtak Árpád-kori sírokat is.

A premontreiek a 12. század végén érkeztek a településre, amelynek első birtoko-
saitól, az Osl nemzetségtől földbirtokot kap-
tak, ahol gazdálkodhattak. Ekkor alapították 
prépostságukat Szent Mihály tiszteletére, 
amelyet aztán a 18. század második felében 
barokk stílusban átépítettek. A 13. század-
ban a csornai prépostság alapította az Alsó-
rajki Boldogságos Szűz Mária Prépostságot 
és a türjei prépostságot. A virágzás ellenére 
a 16. század közepén a premontreiek eltűn-
tek Csornáról, a prépostságot világi papok 
kapták meg. Az 1702-ben újraindult szerzete-
si életet II. József rendelete (1786) szakította 
meg. Később a premontreiek tanító rendként 

Csorna, premontrei apátság
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működhettek tovább. 1969-től a rendház ad 
otthont a Csornai Múzeumnak: itt bemu-
tatják a város és a Rábaköz történetét, illet-
ve néprajzát, a premontrei rendet és a helyi 
prépostokat. A néprajzi kiállításon jelentősek 
a viseletek, a pásztorfaragások, valamint 
a kerámiák, amelyek a fazekasság hagyomá-
nyait idézik fel. Az épület falán látható dom-
bormű az 1848–49-es szabadságharcban 
részt vevő kanonokok emlékét őrzi, köztük 
Laky Demeterét (1818–1902), aki pedagógiai 
író és műfordító volt.

A 16–17. század folyamán a törökök há-
romszor is feldúlták a várost, amely a 17. szá-
zad végén Esterházy-birtok lett. 1849-ben itt 
zajlott a szabadságharc egyik utolsó sikeres 

ütközete, amelyben Kmety György (1813–1865) serege legyőzte a császáriakat. A csor-
nai csata emlékét őrzi a temetőben két emlékmű és Franz Wyss tábornok sírja, valamint 
a Dreissiger-ház falán lévő emléktábla. Ezt két olyan ágyúgolyó között helyezték el, 
amelyet a csatában lőttek ki.

A város további látnivalói közé tartozik az 
1905-ben fúrt artézi kút. Ezen 1995-ben lep-
lezték le Denzen Barsboldt (1958–) Magyar-
országon élő mongol művész domborművét, 
amely a szamariai asszonyt ábrázolja. 1983-
ban szentelték fel a Jézus Szíve plébánia-
templomot, amelynek freskóit a gödöllői 
művésztelep egyik alapítója, Nagy Sándor 
(1868–1950) készítette. 2000-ben helyezték 
el a Szent István téren Domonkos Gábor al-
kotását, az 1919-es mártírok emlékművét, 
amely a csornai vörösterror hét ártatlan áldo-
zatának emlékére készült: a gyertyát gyújtó 
anya és gyermeke mellett egy kiszáradt fát 
megjelenítő bronzfa jelképezi a halált. Laffer 
Lajost, Akóts Gyulát, Tarcsai Istvánt, Németh 
Gyulát, Glaser Ferencet, Pozsgai Bálintot és 
Takáts Ferencet egy-egy akácfára akasztották 
fel, amelyek azóta kiszáradtak. 2011-től a vá-
rosi művelődési központban interaktív kiállítás 
látogatható a Hanság élővilágáról. A Petőfi-la-
kótelep parkjában áll Petőfi Sándor bronz-
szobra. A Hunyadi János Gimnázium előtt 
látható a Súlylökő mészkőből készült szobra, 
amely Michelangelo Dávidját idézi fel. A Zsi-

Csorna, az 1848–49-es szabadságharcban 
részt vett premontrei kanonokok emlékére
(Domonkos Béla, 2009)

Az 1919-es kommunista vörös terror 
áldozatainak emlékére
(Domonkos Gábor, 2000)
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dó áldozatok emlékműve Udvardi Sándor 
kőfaragó munkája: a Dávid-csillag alaprajzú, 
kupolával fedett alkotás lapjain az áldozatok 
névsora olvasható. Az 1956-os emlékművet 
Berg Glória és Árpási Tamás készítette: a sí-
nekből és gránitkockákból felépített műben 
egy gömb jelképezi a napot, a rácsokon ki-
nyúló kezek pedig a bebörtönzöttek alakját 
jelenítik meg. Ettől egy-két perces sétára ta-
lálható a Trianon-emlékmű.

Csorna szülöttje Gestetner Dávid  
(1854–1939), a nyomdai sokszorosító 
(sten cilgép) feltalálója, Lukácsy Sándor  
(1923–2001) irodalomtörténész, Horváth 
Elemér (1933–2017) költő, aki – annak el-
lenére, hogy 1956-ban elhagyta Magyaror-
szágot – mindvégig kötődött szülőföldjéhez, 
és verseiben gyakoriak a rábaközi motívu-
mok. Szintén Csornán született Korzenszky  
Richárd (1941–) bencés szerzetes, a tihanyi 
apátság nyugalmazott perjele.

Csorna, 1956-os emlékmű
(Berg Glória – Árpási Tamás, 2007)

Csorna, Trianon-emlékmű
(Udvardi Sándor, 2016)
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Erős karom és szárny

Képek Esterházy Antal életéből

Az Esterházy család sok évszázados históriája nemcsak Nyugat-Magyarország törté-
netével, hanem az egész Magyar Királyság sorsával is egybefonódik. Hercegi és grófi 
ágának tagjai fontos szerepet játszottak a közéletben, a háborúkban és a belharcok-
ban, nemzedékről nemzedékre keresve, milyen politikai szerepvállalás válik a család és 
a nemzet nagyobb hasznára.

A családból kiemelkedik a galántai születésű gróf Esterházy Antal (1676–1722) ku-
ruc generális, aki életével valóban méltó volt a családi címeren ábrázolt, egyik karmában 
kardot, a másikban három szál vörös rózsát tartó allegorikus alakhoz: egyszerre volt 
a szív, az érzelmek és a szenvedélyek s ugyanakkor az elszánt, kitartó, áldozatokra is 
kész harc embere.

Esterházy Antal 1697-től kapitányként harcolt a törökök ellen, ám a következő évben 
hadifogságba esett. Konstantinápolyban őrizték, ő volt a Héttorony (Yedikule) utolsó 
magyar foglya. A Rákóczi-szabadságharcban kezdetben a kurucok ellen harcolt, majd 
egy kuruccá lett császári tábornok, Forgách Simon hatására átállt a kurucok oldalára. 
Számtalan csatát nyert a labancok ellen: visszafoglalta Sopron környékét, elfoglalta 
Körmend várát, két ízben is benyomult Ausztriába seregei élén, s az egyik alkalom-
mal még a császárt is el kellett menekíteni közeledő csapatai elől. II. Rákóczi Ferenc 

Körmend, Batthyány-Strattmann-kastély
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(1676–1735) a majtényi fegyverletétel után is fontos szerepet szánt Esterházy Antal-
nak: nevezetesen, hogy térjen vissza Lengyelországból, gyűjtse egybe a kurucpártinak 
megmaradt tábornokokat és katonákat, s vigye őket a fejedelem után. Esterházy akkor 
mindjárt nem tudott eleget tenni ennek, később pedig már nem is volt erre lehetősége: 
azok közé került ugyanis, akik a megjelölt határidőig nem voltak hajlandók letenni a hű-
ségesküt a Habsburgokra, így a közkegyelemből kiestek, s örök száműzetésre lettek 
ítélve.

Esterházy vállalta e sorsot, a bujdosásba is követte a vezérlő fejedelmet, először 
Lengyelországba, majd Rodostóba. Sőt a török támogatásával újabb kísérletbe is kezdett 
a harcok megújítása és a balszerencse megfordítása érdekében. Később azonban már 
nem térhetett haza, Rodostóban hunyt el pestisben. Erről Mikes Kelemen (1690–1761) is 
megemlékezett Törökországi levelek című művében (45. levél):

„És amicsoda processiót láttunk itt aminapiban, bizony nem lehetett látni könnyhulla-
tás nélkül. Aztot pedig ezen szomorú halál okozta. Eszterházi úr idejárván misére mind 
innepekben, legutólszor Úr színeváltozása napján itt misét hallgatván és ebédet évén, 
estvefelé lóra ült, és visszáment, ahol a feleségivel volt szállva egy réten. Itt ebéd után 
nagy főfájást érzett, de mi nem is gondoltuk, hogy még a’ veszedelmes legyen; a’ pedig 
már a pestisnek jele volt, és harmadnap múlva csak halljuk, hogy pestisben megholt.”11 

Esterházy Antal hősiességével és hűségével kiérdemelte azt a megtiszteltetést, 
hogy amikor 1906-ban II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona (1643–1703) és Bercsényi Miklós 
hamvait hazahozták s végső nyughelyükre helyezték őket a kassai Szent Erzsébet-dóm-
ban, az ő földi maradványai is ugyanoda kerültek.

 

„…Eszterháza […] minden részben valamely kis 

királyságot mutat”

Esterházy Miklós Fertődje

„…mind királyunk, mind nemzetünk dicsősé-
ge kívánta, hogy Eszterháza magát csudává 
tegye. Meg kellett mutatni, hogy a Párizs- és 
Londonban nevekedett francia kívánság Ma-
gyarországban gyönyörűségét feltalálhatja, 
melyen tett álmélkodása hazánknak tisztes-
ségét kétségkívül minden idegeneknél dicső-
íteni fogja. E dolognak végbevitelére termé-
szet szerint nemzetünkbe sehol olyan hely 
nem lehetett, mint Eszterháza, mely minden 
részben valamely kis királyságot mutat…” Fertőd, Esterházy-kastély
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A fenti sorok Bessenyei György (1746/1747 
–1811) testőrírótól származnak, 1772-ből. A rö-
vid tudósítást hosszú vers követi, amelyben 
a szerző leírja, mi mindennel találkozhatunk 
a nyugat-európai főnemes, „a pompakedvelő” 
Esterházy („Fényes”) Miklós (1714–1790) bir-
tokán, Fertődön, azaz Eszterházán.

Esterházy Miklós herceg Bessenyeihez 
hasonlóan katonai pályát választott, részt 
vett a Habsburg Birodalom fontosabb kato-
nai akcióiban, majd a Magyar Királyi Nemesi 
Testőrség parancsnoka lett. Hercegi címét és 

vagyonát bátyjától, a korán elhunyt Esterházy Pál Antal (1711–1762) hercegtől örököl-
te 1762-ben. Ekkor fogott hozzá a fertődi vadászkastély bővítéséhez és barokk-rokokó 
stílusú átépítéséhez. Esterházy Miklós célja egy versailles-i színvonalú magyarországi 
kastély felépítése volt. Mindeközben másik birtokán, Kismartonban a kor neves zene-
szerzőjére, Joseph Haydnra (1732–1809) bízta a zenekar vezetését. Hogy a herceg szol-
gálatában töltött évek mennyire feleltek meg Haydnnak, arról jól árulkodik egy részlet 
az egyik leveléből: „A Herceg úr Őfőméltósága szolgálatában kívánok élni és meghalni.” 
A kölcsönös megbecsüléshez minden bizonnyal az is hozzájárult, hogy a pompakedvelő 
herceg maga is zeneértő volt, s Haydnnak nem csupán kenyéradója, de kamarapartnere 
is lehetett (remek barytonművész volt, hangszerét ma a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi).

Kismarton, Haydn-ház

Fertőd, Esterházy-kastély
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Az újonnan elkészült kastély 1770-től adott otthont azoknak az Eszterházi Vigassá-
goknak, amelyeket Bessenyei György is megörökített. Talán a tudósítás hatására, de 
a következő évben maga az uralkodó, Mária Terézia is tiszteletét tette a vigasságon, 
akkori lakosztályának berendezése egészen a 20. század közepéig érintetlen maradt. 
A vigasságok háromnapos ünnepe fogadásokkal, koncertekkel, opera-előadásokkal telt, 
amelyeket Haydn vezényelt a házi zenekar részvételével, valamint sor került szabadtéri 
színielőadásokra és zenés bábszínházra is. Nem maradtak ki a kor egyéb kedvelt tár-
sasági programjai sem: a lakomák, vadászatok, bálok és tűzijátékok, amelyek hírét egy 
alkalommal maga Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) vitte el Európa nyugati 
részébe: ő „Esterházy-tündérbirodalom”-ként jellemezte az ünnepségeket. (Miklós her-
ceg még 1764-ben Frankfurtban találkozott vele II. József német királlyá koronázásakor, 
akkor hívta meg a birtokára.)

A kastély és környéke önmagában is impozáns volt: berendezési tárgyai Francia-
országból érkeztek, parkja pedig a barokk kertművészet legkidolgozottabb magyaror-
szági példája volt, egykori formája szerkezetében ma is felismerhető. Esterházy nemesi 
nevelőintézményt is működtetett itt, amelyben öt évfolyamon, összesen százhúsz fővel 
zajlott a vármegyékből delegált nemes ifjak oktatása: a katonai ismeretek mellett olaszt, 
franciát, németet és latint tanultak, zenetanáruk Haydn, irodalomtanáruk Bessenyei 
György volt. A tanulásban segítette őket az Esterházy-gyűjtemény is: a hatalmas könyv-
tár, a metszetek és a képtár, miközben a mindennapi érintkezés során európai udvari 
viselkedésre tehettek szert. Mire az ifjak huszonöt esztendős korukban hazatértek vár-
megyéjükbe, az európai kultúra ismerete életük szerves részévé vált, és saját birtokai-
kon, életvitelükön és társadalmi kapcsolataikon is rajta hagyta a nyomát.

Esterházy Miklós hatása közvetve – a műveltségre épülő nemesi öntudaton és sze-
reptudaton keresztül – a magyar nyelvhasználat és nyelvművelés előmozdításához ve-
zetett, amelynek tényleges hatása Kazinczy Ferenc (1759–1831) életművében és a re-
formkor nyelvpolitikai törekvéseiben mutatkozott meg.

Fertőd, Esterházy-kastély
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Város a város alatt

Scarbantia története és emlékei

A római forrásokban Scarbantiaként említett település Pannónia nyugati határán, a pro-
vincia több fontos útjának találkozásánál, a borostyánút mentén jött létre Tiberius csá-
szár uralkodása idején. A kor egyik jelentős kereskedelmi útvonala az Északi-tengertől 
a Földközi-tengerig vezetett, így a város már az ókorban aktívan bekapcsolódott a gaz-
dasági folyamatok áramába. Scarbantia nem katonai telephelyként, hanem kereskedő-
városként működött, lakói elsősorban kereskedők és a katonaságból kiöregedett, lete-
lepült emberek voltak.

Az építkezések során a mo-
csaras, vizes részeket feltöltöt-
ték, és facölöpös alapokon ala-
kították ki a lakóházakat. A Kr. u. 
1–6. században lakott település 
az Ikva és a Rák-patak között hú-
zódott, amely köré a 2–3. századi 
nomád pusztítások után körül-
belül 8,5 méter magas, 400 méter 
hosszú és 25 méter széles erődöt 
építettek. Ennek mentén épült fel 
a későbbiekben a középkori hár-
mas falrendszer középső része. 
Az 1. században, Vespasianus 
uralkodása alatt vált szervezetté 
a városi építkezés. A Diocletianus 
által emeltetett fal huszonhét bás-
tyát, valamint egy északi és egy 
déli kaput foglalt magában.

Az ókori település központjá-
nak (forum) maradványai a mai 
belváros alatt, 4,5 méter mélyen 
helyezkednek el. Itt állt a tanács-
háza épülete (curia), a kereskedés 
és a bírósági tárgyalások helyszí-
ne (basilica), valamint a templom 
(capitolium) is. A központ felé ve-
zető utcákban szentélyek, üzle-
tek, pénzváltó bódék és kocsmák 
működtek. A 20. század második 
felében a régészeti munkák során 
feltártak egy padlófűtéses lakó-
házat, egy bronzművesműhelyt, 

Sopron, Fabricius-ház
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egy városi útszakaszt és egy 
saroképületet, amely az egy kori 
forumhoz tartozott. Ezekből a le-
letekből hozták létre a mai Sop-
ron szívében a Scarbantia Ré-
gészeti Parkot. A Fabricius-ház 
(a Soproni Múzeum részeként) 
további ókori kőleleteket őriz. Az 
épület alatti területen, akárcsak 
a Szent Orsolya Iskola esetében, 
az ókorban közfürdő működött.  
A város északi határában, a 2. 
században kezdték el építeni a kö-
zel tizennégyezer ember befoga-
dására alkalmas amfiteátrumot.

Római kori alapításának ide-
jén kialakult a mai Szent Mihály-
templom környékén alakult ki 
egy központi terület. Ami a ke-
resztények számára a közpon-
tot jelentette, az a rómaiaknak 
a lakott és lakatlan terület hatá-
rát, a semmi földjét: itt húzódott 
ugyanis a római temető. A ke-
reszténység számára püspöki 
székhelyként is működő várost 
vallási konfliktusok jellemez-
ték: mivel a provincia helytartói 
is előszeretettel választották 
székhelyül Scarbantiát, Pannó-
nia más területeiről idehurcolták 
az ítéletre váró keresztényeket. 
Scarbantia népe több ókeresz-
tény vértanú halálának volt a tanúja. A keresztények a longobárdok elől menekülve, Kr. u. 
568 körül hagyhatták el a püspökséget. Scarbantia elnéptelenedett. Néhány évszázad 
múltán azonban Árpád honfoglaló magyarjai újra benépesítették a területet. Ennek az 
időszaknak is maradt nyoma. a régészek a mai romkertnél egy korabeli sáncvár nyoma-
ira is rábukkantak.

 

Sopron, Szent Mihály-templom
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„Virág, tudjad, tőled el kell mennem…”12 

A középkori Sopron

Sopron már a 13. században is bizonyította hűségét: polgárai a magyar uralkodó mellett 
harcoltak a csehekkel szemben. Ennek viszonzásaként IV. László 1277-ben megerő-
sítette az elődei által kiadott szabadalomleveleket, s szabad királyi városi címet ado-
mányozott a településnek. A polgárság a 14. században konfliktussorozatok révén, fo-
kozatosan vette át a város vezetését a nemesektől. Ennek a rivalizálásnak az egyik 
érdekes formája volt a városfal részét képező Árpád-kori lakótornyok tulajdonjoga feletti 
pereskedés. A város e különleges épületei státuszszimbólumnak számítottak, továbbá 
az oklevelek szerint különböző kiváltságok kötődtek hozzájuk. A 13. században, a hár-
mas falrendszer felállítása során a legbelső fal tornyok nélkül épült fel, míg a középső 
fal tornyai a római kori tornyok újjáépítései. A városszerkezet ilyen jellegű kialakítása 
a középkorban kivételezett helyzetet biztosított Sopronnak, a helyi kereskedelem fel-
lendülésével egyetemben.

A Sopron környéki élénk kereskedelemnek római kori előzményei vannak: a várost 
a bronzkori eredetű borostyánút szelte át, a középkorban pedig a város falai men-
tén alakult ki a Castrum, az ispánsági központ. Sopron földrajzi elhelyezkedése miatt 
is határvárossá, kultúraközvetítővé vált. Régi címerének kitárt kapui részben a város 
szimbólumának tekintett román kori, gótikus kibővítésű tűztoronyra, azaz az egykori 
kaputoronyra utalnak, részben pedig a város nyitott szellemiségére. Az idegenek iránti 

Sopron, utcarészlet a Tűztoronnyal
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szívélyesség jótékony hatással volt a városra. 
A középkor kezdete óta Sopron építészetére, 
kézművességére, gazdaságára, iskolakultú-
rájára és vezetésére egyaránt kedvező hatást 
gyakorolt a betelepülő németség. Például Po-
zsonyhoz vagy Nagyszebenhez hasonlóan 
német mintára meghonosodott a polgármes-
teri tisztség.

A városiasodással és a gazdasági fel-
lendüléssel párhuzamosan a 13. században 
megjelentek Sopronban a kolduló rendek is. 
A város első kolostoraként számontartott, ma 
a bencések által vezetett intézményt egykor 
a ferencesek alapították. Az épületegyüttes 
létrejötte több évszázadot ölel fel: az 1260-as évekre kialakuló belvárosi utcarendszer-
rel egyidős, s a barokk időkig folyamatosan bővült. A ferences kolostor iratanyaga tö-
redékességében is az egyik leggazdagabb forráscsoport a középkori kolostorok ránk 
maradt dokumentációi közül. Ebből kiderül, hogy a barátok a késő középkorig elhanya-
golható méretű földeket és gazdaságot birtokoltak, s elsősorban koldulásból tartották 
fenn magukat. A magyarországi gótikus építészet műremekeként emlegetett Nagy-
boldogasszony-templom (a népnyelven az építtető, Geisel Henrik címerállata után 
Kecske-templomnak becézett épület) számos kiemelkedő történelmi eseménynek adott 
helyet már a középkorban is. Egy legenda szerint a templom egyik szószékéről prédikált 
a keresztény Európa védelmének jelentőségéről a pápa megbízottja, Kapisztrán Szent 
János ferences rendi szerzetes, a későbbi nándorfehérvári hős. Az eredetileg fából ké-
szült szószék azért kapott a későbbiekben márványburkolatot, mert a hívők szálkánként 
kezdték el széthordani az ereklyeként tisztelt bútordarabot.

A 13. század városiasodási folyamatai a kolduló rendek megjelenése mellett a zsi-
dóság fokozott betelepülését vonták maguk után. Jelenlétük a 15. század elején Kö-
zép-Európában egyedülálló építészeti remekművet eredményezett, a ma múzeumként 
látogatható, gótikus stílusban épült Ózsinagógát. Ennek részeként mikve, azaz zsidó 
rituális fürdő is működött, mellette pedig ispotályt hoztak létre. Az 1520-as években 
megsokasodtak a város polgárainak nemtetszését kifejező okiratok és megemelkedett 
a zsidók ellen szóló, a királyi udvar felé intézett beadványok száma. A panaszokból és 
a fennmaradt oklevelekből kiderül, hogy a zsidóság nem vette figyelembe a rá vonatko-
zó kereskedelmi korlátozásokat, valamint az uzsorakölcsön miatt – akárcsak a legtöbb 
olyan városban, ahol éltek zsidók – a polgárság nagymértékben eladósodott feléjük. Ez 
a helyzet az ország romló gazdasága mellett egyre jobban kiélezte a konfliktust, ami 
odáig fajult, hogy a mohácsi vereséget országos szinten a zsidóság intrikájának, illetve 
a törökkel való szövetségüknek az eredményeként kezdték emlegetni. Végül mintegy 
négyszáz főt, a város teljes zsidó lakosságát bebörtönözték, vagyonukat elkobozták, 
majd 1526. szeptember 8-án erőszakkal elűzték őket a városból, s a következő közel 
háromszáz évben nem is térhettek vissza. Kitelepítésüket követően a polgárság a maga 
praktikus módján újrahasznosította a hátrahagyott épületeket: a város eladta a zsinagó-
gát, felszámolta a zsidótemetőt, amelynek köveit középületek felépítéséhez hordták el.

Sopron, Nagyboldogasszony-templom 
(népi nevén Kecske-templom)
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A városhoz kötődik a magyar nyelvű szerelmi költészet legkorábbi ismert emléke, 
a Soproni virágének című töredék. A mű szövegét a település jegyzője, Gugelweit Já-
nos írta egy kéziratos könyv pergamentáblájára 1490 körül. A pergament később könyv-
kötésre használták, a rajta lévő írást lemosták és a versnek csak két sora maradt meg:

„Virág, tudjad, tőled el kell mennem,
És te éretted kell gyászba öltöznöm.”
 

„Civitas fidelissima”

Sopron, a leghűségesebb város

Az Ikva völgyében felépült Sopron bővelkedik látnivalókban. A belvárosi Széchenyi tér 
„a legnagyobb magyar”-ról kapta a nevét. A tér helyén eredetileg a Két-pék tó terült el, 
amelyben azokat a pékeket fürdették meg, akik csaltak a kenyér súlyával. A tó lecsa-
polása után parkosítani kezdtek, s ehhez Széchenyi István (1791–1860) ajándékozta 
az első fákat. A reformkori politikus egész alakos szobra a 19. század végétől áll a tér 
közepén. 1932-től itt magasodik a Hűségzászló, amelyet annak emlékére avattak fel, 

Soproni Petőfi Színház
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hogy a város lakói az 1921-es népszavazá-
son úgy döntöttek, Magyarországhoz szeret-
nének tartozni. Sopron ezután kapta „a leg-
hűségesebb város” (civitas fidelissima) címet.

A Petőfi téren áll Magyarország második 
kőszínháza, az eredetileg klasszicista stílus-
ban emelt Soproni Petőfi Színház, amelyet 
száz évvel később, a 20. század elején Med-
gyaszay István tervei alapján alakítottak át 
szecessziós stílusúra.

A Fő téren a barokk stílus uralkodik: a tér 
közepén áll az 1701-ből származó Szent-
háromság-szobor. A 13. századi, hatvanegy 
méter magas Tűztoronynak csak a torony-
sisakja barokk, alsó részein román és rene-
szánsz elemeket fedezhetünk fel. A torony 
tövében lévő Hűségkapu, amelynek szobrait 
Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884–1975) készí-
tette, a Hűségzászlóhoz hasonlóan az 1921-
es népszavazás emlékét őrzi. A Tűztorony 
mellett áll az eklektikus stílusú városháza, 
amelyet a Nepomuki Szent János-kápolna 
helyére építettek. A kápolnát azonban nem 
rombolták le, hanem szétszedték, és erede-
ti alakját megőrizve újra felépítették a Villa 
soron. A Soproni Múzeum központi épülete 
a mostani formájában barokk stílusú, sárgára 
festett Storno-ház, amely arról is nevezetes, 
hogy megszállt benne Mátyás király, Liszt 
Ferenc (1811–1886) és Széchenyi István. 
Eredetileg a Haberleiter, majd a Festetics 
családé volt. 1872-ben a kismartoni születé-
sű művész, a kenyerét jó ideig kéménysep-
rőként kereső id. Storno Ferenc (1821–1907) 
lett a tulajdonosa. Az általa gyűjtött értékes 
műtárgyak a Storno-házban tekinthetők meg. 
Szintén a Fő téren áll Sopron első védett mű-
emléke, a Fehér Angyal Patikamúzeum, 
amelyet a hajdanán a Storno-házban mű-
ködő Fekete Elefánt gyógyszertár bútoraival 
rendeztek be. A Fabricius-ház egy római 
kori középület maradványaira épült. Különle-
gességét nyitott lépcsősora és kétemeletes 
lodzsája adja. Névadója Sopron egykori pol-
gármestere, Fabricius Endre (†1847).

Sopron, Szentháromság-szobor, háttérben 
a Kecske-templommal

Sopron, Tűztorony
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Az Orsolya tér nevezetessége a rene-
szánsz kori árkádsor, a Lábasház, a neogó-
tikus orsolyita templom, valamint a barokk 
stílusú Cézár-ház, amelyben nádorrá válasz-
tották Esterházy Pált (1635–1713). Itt született 
a sűrített levegőt használó légzőkészülék és 
a gulyáságyú feltalálója, Kőszeghi-Mártony 
Károly (1783–1848), és 1871-ben ebben 
az épületben nyitották meg a város első kö-
zépiskoláját lányok számára. A Caesar-ház 
emeletén tekinthetők meg „Sopron nagy 
festőjé”-nek, Soproni Horváth Józsefnek  
(1891–1961) az alkotásai.

A Szent György utcában található az ere-
detileg gótikus stílusú, majd a 18. században 
átalakított Szent György-templom, amely-
nek eklektikus tornyát 1882-ben állították. 
Ugyancsak itt láthatjuk a lodzsás udvarú 
Eggenberg-házat, amely Eggenberg János 
herceg özvegyének tulajdona volt. Az emele-
ti árkád szószéke azért készült, mert a her-
cegné engedélyt kapott arra, hogy házában 
evangélikus istentiszteletet tartsanak. Ennek 
emlékére ünnepekkor napjainkban is zajlik itt 
istentisztelet. Az épületben működik a Macs-
kakő Gyermekmúzeum, amely a régi idők 
mindennapjait mutatja be óvodásoknak és 
kisiskolásoknak.

Középkori alapokra épült a 17. század-
ban a két Templom utcai Esterházy-palota. 
Az egyik épület, ahol 1921-ben megállapí-
tották a soproni népszavazás eredményét, a 
17. század eleje óta az Esterházyak kezében 
volt. A szomszédos házat, amelyet korábban 
a Resch, az Amade és a Somogyi család is 
birtokolt, Esterházy („Fényes”) Miklós vásárol-
ta meg, és alakíttatta barokk stílusúra. Ekkor 
került a kapu fölé az Esterházyak címere és 
a homlokzatra a mariazelli kegyszobor máso-
lata. 1957-ben itt nyitották meg a Központi 
Bányászati Múzeumot.

Sopron kertvárosi részében találha-
tó a sopronbánfalvi pálos kolostor, amelyet 
a Szent Farkas-kápolna helyén alapítottak a 15. 
század végén. Egy ideig a pálos templomban 

Sopron, Storno-ház

Sopron, Szeplőtelen fogantatás orsolyita 
templom
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őrizték a lengyel katolicizmus és függetlenség 
jelképének, a częstochowai Fekete Madonna 
elnevezésű ikonnak a másolatát. Ezt a törökök 
elől menekülő szerzetesek Bécsújhelyre vitték. 
A 19. században a sarutlan karmelita apácák 
kapták meg a kolostort, őket a II. világháború 
után internálták. 1991-ig elme-szociális ott-
honként használták az épületet. Érdekesség, 
hogy itt forgatták Huszárik Zoltán Csontváry 
című filmjének nagy részét. Az egykori kolostor 
mellett áll a Hősök temetője. Az 1878 és 1945 
között működő sírkertben több mint háromezer 
katonát, hadifoglyot és civil áldozatot helyez-
tek örök nyugalomra. 1945 után csak a már itt 
nyugvók családtagjai temetkezhettek ide.

A Felső-Lőverek városrészben található 
a Bolondvárként is ismert Taródi-vár. Taródi 
István (1925–2010) a szülei telkén építette fel 
fából az első várát 1945-ben. Néhány évvel 
később saját telket vásárolt a Lőverekben, s 
ide költöztette a favárat. Országjáró kerék-
pártúráin a középkori várépítészetet tanulmá-
nyozta. 1959-től a favár helyére – csaknem 
egyedül, a becslések szerint 150-200 vagon-
nyi kőből – kővárat épített. A több mint 4000 
négyzetméter alapterületű erődítmény fő 
mintája a somoskői vár volt.

A városi látnivalók után Sopron környékén 
is kirándulhatunk. A közelben épült fel a Sör-
házdombi kilátó, amelyet 2006-ban újítottak 
fel. 1903-ban emeltek először kilátót a Sop-
ront elkerülő 84-es főút mellé. Ennek helyére 
később vadászház és egy másik kilátó került, 
amelyeket a II. világháború és egy földrengés 
elpusztított. A ma is álló Hubertusz-kilátót 
2004-ben építették fel. A kőszegi születésű 
Romwalter Károly (1825–1902) nyomdász 
emlékét őrzi a Károly-magaslat és az itt 
emelt Károly-kilátó. Az 1870-es évek végén 
a nyomdász és a fia építtették az első kilátót 
ezen a helyen fából. A tönkrement építmény 
helyett kőből készítettek újat, és 1936-ban 
avatták fel. Jelenleg is kilátóként üzemel, il-
letve meglátogathatjuk benne a Botaniku-
sok szentélye elnevezésű állandó kiállítást.

Sopron, Központi Bányászati Múzeum

A Sopronbánfalvi Társult Evangélikus Egyházközség temploma
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„Itt szabadon levetem vas igámat…”13 

A Soproni Evangélikus Líceum

A késő középkorban Magyarországon Sopron városát érintette meg elsőként a refor-
máció szelleme, amely a helyi oktatásra is jelentős hatást gyakorolt. 1557-ben Hummel 
Kristóf (†1562) polgármester lehetővé tette, hogy telkén felépüljön az új intézmény. 
A Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium ezt az iskolát tekinti 
jogelődjének. A 17. században a latin iskola fejlesztésében, majd gimnáziumi rangra 
emelésében elsődleges szerepe volt Lackner Kristóf (1571–1631) polgármesternek, 
aki kiváló tanári kart válogatott össze.

A felvilágosodás idején a Soproni Líceum és az állam viszonya rendhagyó módon 
harmonikus volt. A legtöbb esetben a protestáns egyházak mereven elzárkóztak az ál-
lam reformkísérlete elől, mert úgy vélték, csak így maradhatnak fenn. A Líceumról Mária 
Terézia udvarába érkező első jelentés (1777) kedvező volt. A Líceum akkori tevékenysé-
ge ugyanis számos ponton találkozott az udvar modernizációs elképzeléseivel, különös-
képpen az oktatott tárgyakat illetően. A természettudományok jelentősége kiemelkedő 
volt, továbbá a német nyelv terjesztésére tett állami kísérletek is egyeztek a felekezeti 
törekvésekkel. Így az intézet 1785-ben a teológiai, a filozófiai és a jogi fakultások be-
vezetésével főiskolai rangot kapott.

Sopron, Taródi-vár
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Az 1848–49-es forradalom egyik jelen-
tős megmozdulása a soproni iskolához kö-
tődik. A diákok elfoglalták az iskolaépületet, 
az oktatás kereteinek függetlenségét, újbóli 
modernizációját követelték. Ennek következ-
tében elvesztették jogaikat, amelyeket csak 
1855-ben kaptak vissza. Az iskolát 1948-ban 
államosították, s a Líceum csak 1991-től lett 
újra a Magyarországi Evangélikus Egyházé.

A soproni Líceumban a 19. század elején 
a modern tudományok jelenlétét, a tananyag 
minőségét és az iskola jólszervezettségét el-
sősorban az erélyes vezetők, valamint a né-
met egyetemeken képzett tanárok nagyarányú jelenléte biztosította. A soproni Líceum 
híres diákjai közé tartozik Kis János (1770–1846) evangélikus lelkész, költő, műfordító, 
Berzsenyi Dániel (1776–1836) költő, Döbrentei Gábor (1785–1851) költő, a nyelvész 
Gombocz Zoltán (1877–1935) és testvére, a botanikus Gombocz Endre (1882–1945), 
valamint a szintén nyelvész Zsirai Miklós (1892–1955).

A Soproni Evangélikus Gyűjtemények közé tartozik a levéltár és a múzeum mel-
lett a helyi felekezeti könyvtár is, amelynek sorsa összefonódott az iskoláéval. Kezdet-
ben e gyűjteménynek a lelkész lakása adott helyet. Az első időkből származó könyvrit-
kaságok, értékes példányok úgy váltak az állomány részévé, hogy az iskola evangélikus 

Sopron, Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium 
és Kollégium

Sopron, Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
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lelkészei és tanárai közül sokan látogatták a wittenbergi, a göttingeni, a hallei, a lipcsei, 
a jénai és az erfurti egyetemeket, ahonnan magukkal hozták a köteteket. Luther Már-
ton (1483–1546) műveiből több első kiadás is megtalálható itt, két könyvbe pedig Phi-
lipp Melanchthon (1497–1560) evangélikus teológus, Luther kortársa saját kezűleg írt 
ajánlást. A gyülekezeti könyvtár ügyéért sokat tett a 16. században Gerengel Simon 
(†1570), aki kilenc éven át teljesített itt lelkészi szolgálatot, valamint Sopron polgármes-
tere, Zuana Menyhért Péter (†1666) és Lang Mátyás (1622–1682) lelkész. Nagyjából az 
1660-as évekre tehető alapítástól fogva a könyvtár adományok, hagyatékok és vásár-
lások útján gyarapította egyre tekintélyesebb állományát. Amikor 1825-ben elkészült az 
evangélikus Líceum új épülete, a gyülekezeti könyvtárat az iskolaival egyesítve áthe-
lyezték oda. A Líceum államosításakor azonban a két gyűjteményt újra szétválasztották. 
Az egyház birtokában lévő könyvállomány jelenlegi állapotának kialakításában fontos 
szerepet játszott a Líceum egyik 20. századi igazgatója, a könyvtár vezetője, Prőhle 
Jenő (1909–1986).

 

Polgármesterből utcaseprő

Sopronyi-Thurner Mihály életútja

Egy városi legenda szerint amikor 1921 dec-
emberében az osztrák kancellár telefonon 
érdeklődött Sopron és a környező nyolc falu 
sorsáról, az, aki fogadta a hívást, válaszul 
kitartotta a kagylót az ablakon: hadd hallja, 
hogy zúgnak a magyar harangok odakinn. 
A három napon át tartó népszavazás ered-
ménye hazánknak kedvezett.

Az ez idő tájt Nyugat-Magyarország te-
rületén tapasztalható bizonytalanság a szer-
veződőben lévő Rongyos Gárdának is 
kedvezett. Egy másfél hónapig tartó nyugat-
magyarországi felkelés következményeként 
az újonnan meghúzott határokon túli területek 
elfoglalásával együtt október elején Felsőőrön 
kikiáltották a független Lajtabánságot, és egy 
velencei béketárgyalást is sikerült kiharcolni. 
Ennek eredményeként a felek megállapod-
tak abban, hogy békés úton, népszavazással 
döntenek a hovatartozás kérdéséről. 

A 72%-os, Magyarországnak kedvező vá-
lasztási eredmény azt mutatja, hogy a német 
anyanyelvű lakosság jelentős része szintén 

Sopron, Sopronyi-Thurner Mihály
(Kutas László, 1998)
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a maradást választotta. A kora középkor óta hazánkba települő, környékbeli németség 
folyamatosan asszimilálódott, és a városi élet szerves részévé vált. Ezt a beszédeit két 
nyelven író polgármester, Sopronyi-Thurner Mihály (1878–1952) életútja is jól példáz-
za. A Kolozsváron jogi diplomát szerzett Thurner németajkú család tizedik gyermeke 
volt. 1918 és 1941 között volt a város igen népszerű polgármestere, hivatali ideje alatt 
ugyanis ipari, gazdasági és kulturális fellendülés jellemezte a települést. A soproniak 
Thurnernek köszönhették a város gáz- és villanyellátásának helyrehozatalát, valamint 
az 1920-as évek jelentős városrendezési munkálatait (például a Lővér körút kiépítése, 
a Deák tér rendezése, a Pénzügyi Palota, az Evangélikus Hittudományi Egyetem épü-
lete, a Frankenburg úti társasház). Az ő kezdeményezésével hozták létre a Soproni 
Idegenforgalmi Részvény-társaságot, megépült több szálló és menedékház, s az 
1940-es évek elejére az idegenforgalom a város fontos bevételi forrása lett.

Thurner felkarolta az ellehetetlenített Selmecbányai Akadémia ügyét, s működését át-
menekítette a városba. 1928-ban, a Hűségkapu átadásakor gróf Bethlen István minisz-
terelnök a Magyar Érdemkereszt kitüntetésében részesítette, 1941-ben pedig díszpolgári 
címet kapott. Sopron leghűségesebb polgárának azonban nem adatott meg a köztisz-
telet övezte békés öregkor: a II. világháború után a selyemgyár vezetésével foglalkozó 
Thurnert meggyanúsították, hogy gyárával együtt külföldre akar települni. Megfosztották 
díszpolgárságától, magánvagyonától és állásától, majd letartóztatták. A soproni nép-
bíróság felmentette, mivel senki nem vallott ellene. Thurner elköteleződése és szellemi 
nagysága ekkor mutatkozott csak meg igazán: 1951-ben utcaseprői állást vállalt, hogy 
továbbra is a várost szolgálhassa. Sopron vezetése 1998-ban posztumusz visszaadta 
díszpolgárságát és a városháza árkádjai alatt bronzszobrot állíttatott tiszteletére.

Sopron, a Hűségkapu szobrai
(Kisfaludi Strobl Zsigmond – Hikisch Rezső, 1928)
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Kékfrankos és zöld veltelini

A soproni borvidék története

Az Alpok lábánál, a Fertő tó partján elterülő 
soproni borvidék Magyarország egyik tör-
ténelmi borvidéke. Idetartozott a kőszegi, 
a ruszti, valamint a Kismarton környéki bor-
termő terület is. Az országszerte híres sop-
roni fehérborok már a középkorban eljutottak 
Cseh- és Morvaországba, illetve Sziléziába 
(a vörösbor csak a 15. században jelent meg 
Magyarországon), de a bécsi udvarban is ked-
veltek voltak. Az egyik legnépszerűbb édes 
bor a töppedt szőlőből készített ruszti lehetett. 
A soproni borvidék jelentőségét növelte, hogy 
a 16. században nem került a törökök kezére.

A soproni gazdákat poncichternek ne-
vezték (a német Bohnenzüchter ’babtermelő’ 
szó nyomán), mert szőlősoraik közé babot 
ültettek. Présházukat a saját telkükre építet-
ték, pincéjüket pedig a házuk alá. Mivel bo-
rukat kimérhették a házaiknál, a bejárat fölé 
kifüggeszthették a borkimérést jelző cégért, 
egy fenyőágat. Attól függően, hogy milyen 
bort árultak, az ágra fehér vagy vörös vászon-
csíkot kötöttek. A szalmakereszt az óbort jel-
képezte.

A 19. század végén a filoxéra (szőlőte-
tű) tette tönkre a soproni borvidéket, amelyet 
később a kártevővel szemben ellenálló szőlő-
fajták révén újratelepíthettek, s ekkor jelentő-
sen megnőtt a kék szőlők aránya. A trianoni 
békeszerződés, majd a II. világháború újabb 
csapásokat mért a vidékre: 1920-ban a sop-
roni bor elveszítette piacait, 1945-ben pedig 
a soproni német gazdák egy részétől elvették 
vagyonukat, 1946-ban pedig Németországba 
telepítették őket. A nemzetiségi arányokkal 
a vallási viszonyok is megváltoztak: a kite-
lepített németek többsége evangélikus volt, 
a betelepített magyarok zöme katolikus, ki-
sebb része pedig református. Ráadásul a be-
telepítettek nem értettek a szőlőműveléshez 

Ruszt, szőlősorok

Sopron, Kitelepítési emlékmű. A soproni 
németek 1946-os kitelepítésének emlékére
(Kutas László, 2010) 
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és a borgazdasághoz, s 1948-ban a kormány államosította is a szőlőket. Ekkor került 
előtérbe az olcsón termeszthető kékfrankos, ami a soproni bor színvonalának romlását 
hozta magával. A minőségi termelés csak a rendszerváltást követően indult meg ismét, 
amikor az ültetvények magánkézbe kerülésével létrejöttek a családi borgazdaságok.

Ausztriában némileg korábban megkezdődött a minőségi bortermelés. Az 1980-as 
évek borhamisítási botrányának köszönhetően szigorú szabályokat vezettek be, s Bur-
genland és Ruszt borai másfél évtized alatt világhírűvé váltak. Az osztrákok kiemelkedő 
sikereket értek el a kékfrankossal (Blaufränkisch), amely a soproni vidéknek is meghatá-
rozó fajtája. Elnevezésének eredete ismeretlen, habár egy legenda szerint onnan szár-
mazik, hogy Napóleon serege csak az értékesebb, kék színű frankért kapott a vörös-
borból. Ennek ellentmond az a tény, hogy Napóleon idején sokkal gyakoribb volt a fehér 
szőlő, illetve akkoriban még nem használtak papírpénzt. A kékfrankos mellett gyakori 
a valószínűleg osztrák nevű zöld veltelini (Grüner Veltliner) és a muskotály rokonának 
tartott tramini, amelyet a dél-tiroli Tramin településről neveztek el.

Kékfrankos
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„Ha Isten velünk, ki ellenünk?”14 

Nagycenk és a Széchényiek

A család kétféle helyesírással is írja a nevét, a két é magánhangzós változatban köny-
nyen felismerhető a grófi család származási helyének, a Nógrád megyei Szécsénkének 
(Alsószécsényke) az elnevezése.

A családi vagyon és hírnév megalapozója Széchényi György (1605/1606–1695), 
aki egyszerre viselte az esztergomi és kalocsai érseki címet. Az egyházi vagyon egy 
részéből jezsuita kollégiumokat hozott létre, a régióban a kőszegit és a győrit. Latin 
és magyar nyelvű hittudományi munkákat is írt. Kedvenc unokaöccse, Széchényi II. 
György (1656–1732) I. Lipót királytól grófi címet kapott.

A mai Nagycenk település Kiscenk és Nagycenk 1893-as egyesülésével jött létre. 
Kiscenk, ahol a ma is látható kastélyt 1750 körül építtette Széchényi Antal (1714–1767), 
zálogjogon került Széchényi György érsekhez. Előtte Kiscenk és környéke a Kanizsaiak 
és a Nádasdyak hatalmas birtokegyüttesének részét alkotta. A Wesselényi-féle össze-
esküvésben való részvételük miatt a Nádasdyaktól az uralkodó elkobozta birtokaikat. 
A Széchényiek birtokközpontja ezután Fertőszéplakról Cenkre került. A kastély védett 
parkjában egy közel 3 kilométer hosszú, 1753-ban ültetett hársfasoron sétálhatunk vé-

Nagycenk
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gig, a kastélyban pedig a Széchenyi család 
történetét és „a legnagyobb magyar” szerte-
ágazó tevékenységét ismerhetjük meg.

A közkönyvtár- és múzeumalapító Szé-
chényi Ferenc (1754–1820) azon kevesek 
közé tartozott, akik kezdetben jó viszonyt 
ápoltak II. Józseffel. Az uralkodó kinevezte 
pécsi kerületi királyi biztossá, valamint So-
mogy, Baranya, Verőce és Szerém várme-
gyék adminisztrátorává. A király halála után 
Széchényi Somogy vármegye főispánja és 
királyi főkamarásmester lett. Tisztségeiről 
azonban lemondott, mert I. Ferenc uralkodási 
módszereit ellenezte. Széchényi Ferenc kép-, térkép-, címer-, pecsét- és éremgyűjte-
ményét, valamint könyvtárát a kiscenki kastélyban őrizte. Ez lett az alapja a Magyar 
Nemzeti Múzeumnak és az Országos Széchényi Könyvtárnak.

Gróf Széchenyi István (1791–1860) a reformkor kiemelkedő alakja, a Batthyány-
kormány közlekedési minisztere volt. Fontos szerepet játszott a közlekedés, a gazda-
ság, a külpolitika és a sport modernné tételében. Angol és francia mintára megalapította 
a Nemzeti Casinót, megalapozta a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttét, nevéhez 
fűződik a Lánchíd és a budai alagút megépíttetése, a balatoni gőzhajózás elindítása, 
az első magyar nyelvű színház létrehozása Pest-Budán, valamint a dunai Vaskapu és 
a Tisza szabályozása. Emellett elősegítette a bortermelés, a cukorgyártás és a vasútfej-
lesztés felvirágzását. Eszméit Hitel, Világ és Stádium című műveiben fejtette ki.

Széchenyi István idősebb fia, Széchenyi Béla (1837–1918) beutazta a világot. Járt 
Amerikában, Algériában, Indiában, Japánban, Kínában, valamint Jáva és Borneó szige-
tén. Tapasztalatairól leveleket és könyveket is írt.

Széchenyi Béla öccse, a hajóstiszti végzettséggel is rendelkező „tűzpasa”, Széche-
nyi Ödön (1839–1922) 1860-tól kezdett érdeklődni a tűzoltás iránt, amikor egy nagy-
cenki és egy fertőszentmiklósi tűznél látta a szervezetlenséget. Londonban megismerte 
a Királyi Tűzoltóságot, ennek hatására vásárolt egy tűzoltóautót, majd 1870-ben meg-
alapította a Budapesti Önkéntes Tűzoltó Egyletet. A szervezet tagjai egyenruhát kap-
tak, és Széchenyi tűzoltóautójával kezdték meg a gyakorlást. Néhány nappal később 
megalakult a hivatásos állomány, melynek fő-
parancsnoka maga a gróf lett. Ekkoriban járt 
Konstantinápolyban is, ahol épp előtte égett 
le több épület (fürdők, konzulátusok, egyházi 
épületek, színház), Széchenyi pedig felaján-
lotta, hogy magyar mintára megszervezi az 
önkéntes és a hivatásos tűzoltóságot. Erre 
1874-ben kapott megbízást a török szultán-
tól, s mivel a munka minden idejét és erejét 
lefoglalta, Törökországban maradt. Megbe-
csültségét mutatja, hogy Abdul Hamid szultán 
1880-ban török pasává nevezte ki, s Széche-

Nagycenk, Széchényi-mauzóleum és sírkert

Nagycenk, Széchenyi-kastély
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nyi Ödön volt az első, aki keresztényként kapta meg ezt a címet, nem kellett áttérnie 
hozzá az iszlám vallásra. Bár időnként ezután is ellátogatott Magyarországra, s tervezte 
is a visszaköltözést, Konstantinápolyban halt meg. Róla nevezték el a város tűzoltómú-
zeumát, sírját pedig minden évben megkoszorúzzák a tűzoltók.

Széchenyi István mellett két családtagnak volt még miniszteri megbízatása: Széche-
nyi Pálnak (1838–1901) és Széchenyi Manónak (1858–1926). Pált pappá szentelték, 
de nem érzett elég elhivatottságot. Visszavonult gazdálkodni somogyi birtokára, majd 
képviselővé választották, s 1872 és 1879 között földművelés-, ipar- és kereskedelem-
ügyi miniszterként tevékenykedett. Manó király körüli miniszter volt 1898 és 1900 között.

Vadászatairól, pontosabban az azokról írt könyvekről lett közismert Széchenyi Zsig-
mond (1898–1967) neve. Négyezer kötetes vadászati szakkönyvtára a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum gyűjteményéhez tartozik. Harcolt az I. világháborúban, majd 
zoológiát tanult Oxfordban, Cambridge-ben, s vadászatokon bejárta Afrikát, Indiát, 
Alaszkát és Európát. A II. világháború után sem hagyta el Magyarországot. Arisztokrata 
származása miatt az 1950-es években kitelepítették az Alföldre. 1964-ben járt utoljára 
Afrikában, és Budapesten hunyt el. 2014-ben, a hatvani Grassalkovich-kastélyban nyílt 
meg a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum. 

 

„Az én beszédemet az egész világ megérti”15 

Kismarton, az Esterházyak és Haydn

Kismarton, Esterházy-kastély
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Kismarton, amely nevét temploma védőszentjéről, Tours-i Szent Mártonról kapta, ma 
Ausztriához tartozik. A város gyakran cserélt gazdát, 1464-ben például Hunyadi Má-
tyás mondott le róla III. Frigyes javára, aki a Szent György Lovagrendnek ajándékozta. 
1482-ben Mátyás visszafoglalta, ám 1490-ben I. Miksa hódította meg, s csak 1622-ben 
került ismét magyar kézre. Kismartont ekkor kapta meg Fraknó várával együtt Esterházy 
Miklós (1583–1645).

A város fő nevezetessége az Esterházy-kastély. A település a középkorban a Ka-
nizsai családé volt, amely 1371-ben tette ide a székhelyét. Ekkor épült a négyszárnyas, 
vizesárokkal körülvett, sarkain tornyokkal erődített gótikus vár. A 15. század közepén 
a Habsburg családé lett a vidék, majd II. Ferdinánd 1622-ben a várat és az uradalmat 
az Esterházyaknak adta.

A 14. század végén vízi várnak épült erődítményt a 17. század közepén alakították 
kastéllyá, amely az első magyarországi barokk kastély volt. Az Esterházy család min-
den tagja továbbfejlesztette kívülről vagy belülről, így nemzedékről nemzedékre szépült 
és gyarapodott az épület, s az idők múlásával már nem erődítményként tekintettek rá, 
hanem egyre inkább kastélyként, amely idővel klasszicista stílusú, mind pazarabb főúri 
lakhellyé vált.

Európa egyik legszebb koncertterme a három emelet magas, Haydn nevét viselő 
díszterem. Mennyezeti freskóin a görög mitológia jelenetei elevenednek meg. Ezek kö-
zött allegorikus figurák testesítik meg a Magyar Királyság tartományait. Az oldalfalakra 
a magyar királyok mellképeit festették Szent Istvántól I. Lipótig. A Tükörterem eredetileg 
valószínűleg biliárdszalon volt; a játék az 1600-as évek közepétől vált Európa-szerte 
népszerűvé. A kínai motívumokkal díszített termek közül az egyik legszebb a kézzel 
merített, madarakat ábrázoló selyemtapétával borított helyiség. A kínai kultúrát ezekben 
az évtizedekben ismerte meg Európa, ezért népszerűek voltak a festett kínai vázák, 
a „rizsszemes” áttetsző csészék és a kínai írást felidéző rajzok is.

Az épület a fertődi Esterházy-kastélyt is 
építtető Esterházy („Fényes”) Miklós alatt élte 
virágkorát. Az arisztokrata nyárra általában 
Fertődre költözött, télen azonban visszatért 
Kismartonba. A kastély érdekessége, hogy 
ide építették be Európa első felvonóját, ame-
lyet Esterházy Angliából hozatott. 

Ebben az időben volt a két kastély állandó 
munkatársa a bécsi klasszicizmus egyik első 
nagy mestere, Joseph Haydn (1732–1809), 
eleinte a zenekar másodkarnagyaként, majd 
vezetőjeként. Az osztrák zeneszerző és kar-
mester zenei központtá emelte Kismartont, 
ahol 1766 és 1788 között élt egy 16. századi 
lakóházban. A Haydn-ház ma múzeum, ál-
landó és időszakos kiállítások is láthatók benne. Haydn egy idő után egyre több időt 
töltött Eszterházán, ezért 1788-ban eladta a házat és a kertet, s a másik Esterházy-bir-
tokra költözött. Életének nagy részét az Esterházyak szolgálatában töltötte, sőt amikor 
már nem állt szerződéses viszonyban velük, akkor is rendre visszatért Fertődre vagy 

Kismarton, Joseph Haydn
(Ljubomir Yaremszik, 2002)
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Kismartonba, hogy tovább alkosson a zeneszerető család házi koncerttermei számá-
ra. Sajátos munkakapcsolata elsősorban „Fényes” Miklóssal igen ellentmondásos volt: 
egyrészt roppant teherként élte meg, hogy hétről hétre, őrült hajszában kellett újabb és 
újabb zeneműveket produkálnia, másrészt viszont ez az alkotási kényszer elő is segítet-
te fejlődését. Haydn Bécsben halt meg, és itt is temették el. Ezt követően Esterházy II. 
Miklós (1765–1833) engedélyt kért a holttest Kismartonba szállítására. Bár az engedélyt 
megkapta, az újratemetésre csak 1820-ban került sor, ám Haydn koponyája nélkül, azt 
ugyanis ellopták, és csak 1954-ben került a Haydn-mauzóleumba.

Az utolsó hercegi pár Esterházy V. Pál 
(1901–1989) és Ottrubay Melinda (1920–
2014) volt. Kapcsolatukat a kastély egyik ön-
álló kiállítása mutatja be. A nemzetközileg 
elismert operai balett-táncos Melinda és Pál 
egy teniszmeccsen találkoztak. A II. világ-
háború után házasodtak össze, és nem hagy-
ták el Magyarországot. Nem számítottak rá, 
hogy Rákosiék 1948-ban a Mindszenty-per 
során a herceget is koncepciós perbe fogják, 
és teljes vagyonelkobzás mellett elítélik. Csak 
1956-ban tudtak kimenekülni az országból, 
majd Svájcban éltek mintegy harminc éven át.

Kismarton, Haydn-templom és -mauzóleum

Kismarton, Szent Márton-dóm



65

A Szent Márton-dóm helyén a 13. században már állt egy templom. A következő 
épületet 1460 és 1522 között emelték. Amikor ez a 16. század végén leégett, barokk stí-
lusban építették újjá 1610 és 1629 között. A 20. század elején neogótikus elemeket ka-
pott. A ferences templomot és kolostort a 17. század első felében építtette Esterházy 
Miklós nádor (1583–1645), amiért megmenekült a lakompaki csatában. A templomban 
egy itáliai kegyképet helyeztetett el, amely előtt számos csoda történt. A kolostorban 
temették el az Esterházy család tagjait. A Hegytemplom több részből áll: a legrégibb 
egy kápolnarendszer, központja pedig a Sarlós Boldogasszony-templom.

 

Kimagasló karrier a 17. századból

Esterházy Miklós nádor és Fraknó

A társadalom működése, a nemzedékek egy-
máshoz kapcsolódása minden korban nél-
külözhetetlenné tette a fiatalok okítását és 
nevelését. Már az ókorban is működtek isko-
lák, de számos jel utal arra, hogy az 1600-
as években ugrásszerűen megnőtt a nevelés 
és az iskola szerepe: megannyi arisztokrata 
családnál látjuk a gyermekek taníttatásának 
előtérbe kerülését, s akkor még nem beszél-
tünk a protestáns, a jezsuita és a piarista 
iskolaalapításokról. E kulcsfontosságú neve-
lődési folyamatnak lehetünk tanúi Esterházy 
Miklós (1583–1645) és nevelője, Pázmány 
Péter (1570–1637) életútját tanulmányozva.

Pázmány protestánsnak született, s tanárai hatására tért át a katolikus hitre tizen-
három éves kora körül. Tanár lett, s az ő hatására katolizált tizennyolc éves kora körül 
Esterházy Miklós a vágsellyei jezsuita iskolában. Ha belegondolunk, milyen ellensé-
gesség osztotta meg ezekben az időkben a két vallási-politikai tábort, valóban rá kell 
csodálkoznunk a szellem erejére. Pázmánynak a jezsuitákhoz szegődve egész csa-
ládját hátra kellett hagynia, ő mégis eltökélten ment az eszme után. Esterházy még 
többet vesztett: az áttérés hírére édesapja azonnal kitagadta, ő mégis kitartott mestere 
iránymutatása mellett. Ami még meglepőbb: az 1625-ös soproni országgyűlés nádor-
választásán – bár protestáns és katolikus jelöltet egyaránt állított a király – túlnyomó 
többségükben a protestáns követek is a katolikus Esterházyra szavaztak. „Szerencséje, 
nagy vagyona, éles esze s határozottsága oly tekintélyt szereztek neki, hogy csak ke-
vesen mertek ellene nyilatkozni” – olvashatjuk Szilágyi Sándor (1827–1899) millenniumi 
magyar történetében. Mellette szólt „munkakedve s nagy jártassága az állami igazgatás 
különböző ágaiban. Vallásossága is emlékeztet elődjére, csakhogy a protestáns szülők-
től származott, de jezsuita iskolában nevelt Esterházy az ellenreformáció bajnoka volt. 

Fraknó vára
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Nemcsak a hatalom eszközeivel terjesztette vallását, de, mint Hajnal Mátyás tanítványa, 
teológiai tudományával is síkra szállott hitének védelmében. Esterházy hűsége az udvar 
iránt nem fajult szolgasággá.” 

Esterházy Miklós a ma Burgenlandhoz tar-
tozó, Soprontól alig 20-30 kilométerre fekvő 
Fraknót és a közeli Kismartont tette a családi 
birtokok középpontjává. A régi, 13. századi 
fraknói vár maradványait az öregtorony kivé-
telével lebontatta, az új építését pedig sze-
mélyesen irányította. Fia, aki maga is ámulva 
nézte a folyamatot, utóbb így emlékezett visz-
sza rá: „Kinek tégláit úgy vittük fel mindnyá-
jan, hogy egyik a másik kezébe adta a téglát, 
az utolsó éppen a torony tetején lévén a földre 
tette és így egy nap az egész téglát fölvitték. 
S ezután befödvén, Szent Mihály arkangyal 
képét tették föl, kinek tisztességére építtetett.”

A várban 1642-ben szentelték fel a kápol-
nát, ahol egy kegyképet is elhelyeztek. Ezt 
azonban elvitték egy másik templomba, ezért 
1687-ben a vár elé építettek egy Immaculata-
szobrot, amely búcsújáró hellyé vált.

Fraknó vára ma is turisták tömegeit von-
zó attrakció, amit csodás gyűjteményei mel-
lett annak is köszönhet, hogy nem döntötték 
romba a háborúk. A várbeli kiállítások mellett 
a műemléknek van kincstára, levéltára, pa-

Kilátás Fraknó várából

Fraknó, Immaculata-szobor
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noptikuma és fegyvergyűjteménye is, a vár előtt pedig minden ősszel gesztenyefesz-
tivált rendeznek.

Fraknó nevezetességei közé tartozik ezenkívül a 14. század közepén épült Nagy-
boldogasszony-templom, amelyet a 17. század végén megkaptak a szerviták, akik 
még ekkoriban építettek mellé egy kolostort. A templom előtt barokk Szentháromság-
oszlop áll, a közeli dombra pedig szent lépcső vezet fel, amelyet a római Szent Lépcső 
mintájára építettek. A község érdekessége a Hüllőkert, ahol megismerhetjük e különle-
ges állatokat és életmódjukat.

 

Harmonia caelestis

Esterházy Pál nádor, a műgyűjtő

Az Esterházy család fraknói és kismartoni 
központját kialakító Miklós nádor örökébe fia, 
Esterházy Pál (1635–1713) lépett, akit idővel 
szintén nádorrá választottak. Némileg leegy-
szerűsítve azt mondhatjuk, Miklós felépítette 
a két házat (a várat a hegyen és a palotát 
a városban), Pál pedig berendezte őket az ál-
tala gyűjtött különleges értékű tárgyakkal és 
műtárgyakkal. 

Esterházy Pálnak előbb az édesanyja, 
Nyáry Krisztina (1603–1641) hunyt el, majd 
az édesapja is, így Pál tízévesen árva lett. 
Ezután jezsuita nevelésben részesült, és bár 
vonzotta a papi pálya, hét évvel később át kellett vennie a családi birtokok irányítását, 
mivel bátyja és három unokatestvére elesett a csatamezőn. Így lett tizenhét esztendősen 
Pápa várának kapitánya és Sopron megye főispánja. Rögtön frigyre léptették tizenegy 
éves unokahúgával, Esterházy Orsolyával (1641–1682), akitől tizennyolc gyermeke szü-
letett. Sógora „a fekete bég”, Nádasdy Ferenc (1623–1671) országbíró, atyai jóbarátja 
pedig Zrínyi Miklós (1620–1664), aki katonaként és költőként is példaképe volt. Esterhá-
zy szintén írt verseket, elsősorban latinul. Költészete mély vallásosságát tükrözi. Közel 
állt hozzá a barokk korban megújuló Mária-tisztelet. Művei közül elsősorban Harmonia 
caelestis (1711), azaz Mennyei harmóniák című, ötvenöt tételes kantátája vált ismertté 
és a 20. század második felétől a barokk zenei hangversenyek kedvelt darabjává.

Esterházy Pál minden szempontból méltó utóda volt apjának. Sok törökellenes csatá-
ban vett részt, fontos szerepet játszott abban, hogy a magyar rendeket megtartsa a Habs-
burg-szövetségben – miközben sógora, Thököly Imre (1657–1705) éppúgy a Habsburgok 
ellen harcolt, ahogyan később Rákóczi is –, és igen jelentősen emelte a család rangját 
és növelte vagyonát. Hosszú élete során számos kiemelkedő eseménynél jelen volt, pél-
dául részt vett Zrínyi Miklós téli hadjáratában és Buda felszabadításában. Az 1681-es 

Fraknó vára
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országgyűlésen nádorrá választották, s közel 
harminc évig töltötte be ezt a tisztséget. 1687-
ben elsőként kapott birodalmi hercegi címet.

Gazdag életútjának most egyetlen terü-
letét emeljük ki: műgyűjtő tevékenységét, 
amelynek során Fraknó várának és Kismarton 
kastélyának termeit műtárgyak sokaságával 
tette egyedülállóvá. A festmények eredeti-
ségével nemigen törődött, sokkal inkább az 
ösztönözte, hogy a bécsi udvari körök tulaj-
donában lévő műalkotásokhoz hasonlókkal 
dicsekedhessen. Ez magyarázza, hogy gyűj-

teményében igen sok volt a másolat. Ahogyan abban az időben a többi műgyűjtő arisz-
tokrata, úgy ő is elsősorban itáliai, németalföldi és német képeket vásárolt, vallási és 
profán témájúakat egyaránt.

A kor szokása szerint nemcsak műalkotásokat vásárolt és gyűjtött, hanem úgyne-
vezett raritásokat (ritkaságokat, különlegességeket, megbámulni való furcsaságokat) is. 
Ilyenek voltak például a kevésbé ismert tengeri halak preparált példányai, a különféle 
épületeket formázó apróbb vagy nagyobb makettek, a különleges óraszerkezetek, a drá-
gakövek, a hegyikristályok, az ezüsttárgyak, kelyhek, kupák, dísztálak, a kisplasztikák és 
az elefántcsont figurák. Állítólag egy unikornis (egyszarvú) szarvából faragott pohár, va-
lamint az ókori Róma Vesta-szüzeinek olajlámpása is a gyűjteményéhez tartozott. A mű-
tárgyak egy része ma is látható a fraknói vár kiállítótermeiben. Más darabjai a budapesti 
Iparművészeti Múzeumba kerültek, vagy időközben eladták, elajándékozták őket.

 

„…ne vegyétek semmibe a királyokat”

Bécsújhely története és nevezetességei

A Fischa-patak mellett fekvő település, ame-
lyet az Alpok kapujának is neveznek, fontos 
stratégiai és közlekedési csomópont volt. 
Az erre haladó vasútvonalak máig fontosak. 
Bécsújhely jelentőségét a határában lévő két 
repülőtér is növeli. Az 1909-ben alapított ka-
tonai reptéren harci repülőket és repülőmoto-
rokat is gyártottak. Ez a repülőtér kétszer is 
elpusztult, napjainkban katonai és sportcélok-
ra használják. A polgári repülőtéren sportpiló-
tákat oktatnak.

Bécsújhelyt és várát V. Lipót alapította 
a 12. század végén, hogy megvédje Bécset. 

Fraknó vára, preparált krokodil

Bécsújhely vára
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A 15. században hosszú évtizedekig itt volt a császár rezidenciája, s ekkor lett püspöki 
székhely is. Története során a város kétszer is elpusztult, s mindkétszer szinte a semmi-
ből építették újjá. Először az 1834-es tűzvész, másodszor pedig a II. világháború után.

Bécsújhelynek három magyar vonatkozását emeljük ki. Hunyadi Mátyás elfoglalta 
1487-ben, és a város két évig magyar kézben volt. A hagyomány szerint a király ekkor 
adományozta lakosainak a Corvin-kelyhet, amelyen látható a monogramja, a csőrében 
gyűrűt tartó holló és a kétfejű Habsburg-sas. A kelyhet a városi múzeumban őrzik.

1671-ben a bécsújhelyi fegyvertárban fejezték le a Wesselényi-összeesküvés há-
rom elítéltjét, Nádasdy Ferenc országbírót, Zrínyi Pétert (1621–1671) és Frangepán 
Ferencet (1643–1671). A kivégzés után egy német nyelvű röplap figyelmeztetett a Habs-
burgok hatalmára: „Így végezték tehát ők hárman, akik az egész világ számára figyel-
meztető például szolgálhatnak. […] Ti, akiknek ez a figyelmeztetés szól, tanuljatok be-
csületességet, és ne vegyétek semmibe a királyokat.” A régi fegyvertár épületén tábla 
tudósít a tragikus eseményről, a dómnál lévő eredeti sírkövön pedig latin, német és 
horvát nyelven olvasható sorok emlékeztetnek a tragédiára. A korban kivégzett magyar 
nemesek emlékét kuruckori népköltészetünk őrzi, az 1671-re datált Bónis Ferenc keser-
ve című nóta éppen a pozsonyi áldozatról szól. Bónis Ferenc (1627–1671) protestáns 
nemes volt, és az összeesküvésben való részvételéért kivégezték. Bécs várostörténeti 
múzeumában (Wien Museum) látható néhány tárgy az említett eseményekkel kapcso-
latban, többek között egy 1627-ben készült ezüst oltárkereszt és két gyertyatartó, amely 
előtt a hagyomány szerint Nádasdy Ferenc utoljára imádkozott. Az 1671-es kivégzésről 
ugyanitt több korabeli rézmetszet található.

Bécsújhely, Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc
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1701-ben Eperjesen fogták el II. Rákóczi Ferencet, s ugyanabban a bécsújhelyi 
börtönben tartották fogva, ahol 1671-ben nagyapját, Zrínyi Pétert. A fejedelem egy po-
rosz katonatiszt, Gottfried Lehmann (1664–1701) segítségével szökött meg, akit tettéért 
kivégeztek. Emlékét a Szentsei-daloskönyvben olvasható egyik kuruc ének őrzi:

„Haupmant Lemant volt az ű esztrázsája,
Idejében rajta szánokodója,
Maga vérével megszabadítója.

Haupmant Lemant érte fogva tartaték,
Végre teste Bécsben néggyé vágaték,
Rákócziért vére bűven kiomlék.”

 

Évszázados otthonosság és rokon vonások

A közös múlt lenyomata Bécs és Budapest településszerkezetében

Bécs városszerkezete egy budapestinek még akkor sem hat idegenül, ha először jár 
ott. A történelmi belváros, a két körút és a városképet meghatározó Duna otthonos lehet 
számára. Mindez nem véletlen: az az elv, amely a magyar főváros arculatát formálta a 
19. század második felében, megegyezett a császári és királyi udvar székvárosának 
településrendezési terveivel.

Mindkét város mai szerkezete középkori meghatározottságú: Budapesten a Kiskör-
út a régi pesti városfal vonalát, a Nagykörút a Duna hajdani fattyúágát követi, a Bécs 
belvárosa körül futó Ring pedig az egykori erődítmények nyomán épült ki. (Az erődít-
ményrendszert Ferenc József bontatta le a 19. század közepén a bécsi lakosság robba-
násszerű növekedése miatt.)

Bécsújhely, a kivégzettek latin, német és horvát nyelvű 
emléktáblája

Bécsújhely, Mária Terézia Katonai Akadémia. Ebben 
az épületben raboskodott II. Rákóczi Ferenc és nagyapja
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Az osztrák főváros egyik legnagyobb horderejű átépítése során összekapcsolták 
a császári rezidenciát és a nemesi palotákkal teli belvárost a kispolgári elővárossal, 
illetve a városfalon kívülre szorult palotákkal (mint amilyen például a Liechtenstein 
Palais). A városrendezés következtében alakultak ki Bécs ma is ismert részei, ame-
lyeket Budapesthez hasonlóan kerületszámozással és névvel láttak el. A közigazgatási 
beosztás, ahogyan a vonalas telefonhálózatban használt előhívók is a magyar és oszt-
rák főváros rokonságát hirdetik. Hogy csak néhány példával éljünk: Josephstadt Bécs-
nek a 1080-as irányítószámot viselő VIII. kerülete, ahogyan a budapesti Józsefváros 
is a VIII. kerület, irányítószáma pedig a két főváros többi kerületéhez hasonlóan négy-
jegyű, azonos elven kialakított szám. Ezen-
kívül a császárváros telefonos előhívója is 
a fővárosi rangot jelző 1-es szám, ahogyan 
Budapesté is.

Hasonló a „külső” körút és a rajta futó 
vaspályás tömegközlekedés is: míg Buda-
pesten a Hungária körgyűrű az 1-es villa-
mossal járható be, addig Bécsben a Gürtel 
fölött halad a Monarchia híres építésze, Otto 
Wagner (1841–1918) által tervezett városi 
vasút, ma metróvonal (U6). A Gürtel kiépíté-
se egyébként 1873-ban, Pest, Buda és Óbu-

Bécs, Ringstrasse

Bécs, Gürtel
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da egyesülésének évében kezdődött. A közle-
kedéstörténetnek vannak más párhuzamai is: 
a fontosabb, korai pályaudvarok egyező nevet 
viselnek Bécsben és Budapesten.

A közös múlt más építmények névadásá-
ban is felfedezhető. Jellemző a Habsburg-
uralkodókra való utalás, a lépten-nyomon 
előforduló személynevek használata a külön-
böző bécsi és budapesti közterületeken: míg 
azonban Bécsben a szobrok gyakoribbak, ha-
zánkban inkább terek, utcák, hidak neve em-
lékeztet az uralkodóház tagjaira.

A városlakók pihenésére alkalmas vá-
rosrészek is mutatnak némi párhuzamot: a Margitszigethez hasonló, de alapvetően 
az árvízvédelmet szolgáló Donauinsel (’Duna-sziget’) mesterséges szigete mostanra 
rengeteg kikapcsolódási lehetőséget ad a bécsieknek. A parkok is szinte egy idő-
ben alakultak ki a két városban a 18. század végén. A felvilágosult abszolutista kor-
mányzás nyitotta meg Bécsben az államapparátusban dolgozók számára 1766-ban 
a Pratert (vidámpark), majd 1775-ben az Augartent, egy több mint 50 hektáros nyil-
vános parkot. Ezek mintájára II. József 1785-ben megterveztette a budai Vár alatt 
elterülő Városmajort.

A Buda környéki hegyek kirándulóhelyeihez hasonló a Bécs fölötti Nussberg, 
Kahlenberg és Leopoldsberg. A Nussberg lankás szőlőültetvényei például kifejezetten 
a filoxéra előtti gellérthegyi és sas-hegyi szőlők világát idézik.

 

Négyszáz év katolikus szelleme

A bécsi Pázmáneum

1619-ben Pázmány Péter bíboros, eszter-
gomi érsek úgy döntött, a katolikus megúju-
lás szolgálatára papnevelő intézetet ala-
pít, de a háborús helyzetre és a felekezeti 
viszonyokra való tekintettel nem a Magyar 
Királyság területén, hanem a katolikus ural-
kodó székvárosában, Bécsben. A hallgatók 
négy évvel később el is foglalhatták a sze-
mináriumnak vásárolt belvárosi házat, és az 
intézmény néhány évtizeden belül a magyar-
országi papi utánpótlás bázisává vált. A szá-
zad közepén már a magyar katolikus papság 
nagy részét itt képezték. Elsőségét később is 

Bécs, Augarten

Bécs, Pázmáneum
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megőrizte, noha 1635-től már hasonló funkcióval működött a nagyszombati egyetem 
teológiai kara.

II. József bezáratta a Pázmáneumot, épületét pedig egy siketnéma-intézetnek adta 
át. A papnövendékek Pozsonyba költöztek. 1803-ban I. Ferenc elrendelte a visszaállí-
tást, s az intézmény újra fejlődésnek indult. Újkori történetének fordulópontja Széchényi 
Miklós (1868–1923) rektor ideje (1898–1902). A későbbi győri és nagyváradi püspök 
érdeme, hogy az elavult, 17. századi belvárosi házból új épületbe költözhettek a nö-
vendékek. A Boltzmanngassén ma is álló palota – amellett, hogy befogadta az addigra 
csaknem kétszáznyolcvan éves intézményt – modern körülmények között biztosította 
a papi utánpótlást. A két világháború között az egyházi elitképzés fellegváraként a vele 
egy időben működő világi oktatás központjához, a budapesti Eötvös Collegiumhoz volt 
csak hasonlítható.

A II. világháború, majd a vasfüggöny kiépítése ellehetetlenítette a Pázmáneum mű-
ködését. Az intézményt az osztrák katolikus egyház mentette meg: működtetését – élén 
magyar származású rektorokkal – a Bécsi Főegyházmegye vette át. Az intézmény 2002-
ben került vissza az Esztergom–budapesti Főegyházmegyéhez, jelenleg kollégiumként, 
tanulmányi házként és magyar kulturális-egyházi programok otthonaként működik.

A Pázmáneum 20. századi történetének egyik fontos epizódja az 1971. október 23. 
és 1975. május 6. közötti időszak: a magyarországi kommunista politika által meghurcolt 
bíboros hercegprímás, Mindszenty József (1892–1975) élete utolsó négy évét töltötte 
a ház falai között. 1971. november 19-én és 21-én mutatkozott be a bécsi híveknek: 
előbb a kapucinus templomban mutatott be szentmisét a magyaroknak, majd a Szent 

Bécs, Pázmáneum
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István-székesegyházban (Stephansdom) az 
osztrákoknak. Bécs és a Pázmáneum valódi 
otthonná vált számára.

Szerény rezidenciáját a ház második 
emeletén, a mindenkori elöljáró, a rektor 
lakrészében rendezték be. A meghurcolása 
miatti óvatosságból egy belső udvarra néző 
szobát választott, egyszerűen élt, és fegyel-
mezetten dolgozott. Egyúttal visszaadta 
a Pázmáneumnak eredeti funkcióját is. Noha 
ténylegesen már évek óta nem működött pap-
nevelő intézetként, a bíboros jelenléte újra 
a bécsi magyar katolicizmus szakrális és szel-
lemi központjává tette. Ott-tartózkodása so-
rán meghonosította a Pázmáneumban a va-
sárnap előesti szentmiséket. A ház historizáló 
kápolnája ma is minden szombaton délután öt 
órakor várja a magyar híveket.

Mindszenty 1975 tavaszán betegen tért visz-
sza Venezuelából Bécsbe. Élete utolsó napjait 
az irgalmasok kórházában töltötte, ahol ma az 
aulában bronzszobor őrzi emlékét. Halálhírét az 
osztrák rádió adását megszakítva jelentette be, 
kortársak szerint megszólalt a Stephansdom 
nagyharangja is. A székesegyházban ravata-
lozták fel, majd Mariazellben temették el. 1991-
ben temették újra Esztergomban.

Bécs, Szent István-székesegyház

Esztergom, Mindszenty József
(Vlagyimir Szurovcev, 2015)
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„…szívben és lélekben magyar…”16 

Liszt Ferenc életútja

Az 1425-ben Dobornyaként említett mezővárost, Doborjánt feldúlták a törökök, a tatá-
rok és a kurucok, illetve megszállták a franciák. A 17. században az Esterházyak birtoka 
lett. A család egyik tisztviselője, Liszt Ádám (1776–1827) 1808 és 1822 között volt ju-
hászati számtartó a doborjáni uradalomban. 
Itt született meg 1811-ben Liszt Ferenc. Apja 
gondosan taníttatta fiát, mert hamar felismer-
ték rendkívüli zenei tehetségét. Afféle gyerek-
zseniként utaztatták a nagyvilágban, újabb és 
újabb koncerteken téve ismertté a rendkívüli 
gyermeket. Liszt később is rengeteget uta-
zott, folyton úton volt Európa nagyvárosai kö-
zött, de szülőhazájáról sem feledkezett meg.

Bár utólag elterjesztették róla, hogy oszt-
rák volt, valójában mindig is magyarnak val-
lotta magát, s gyermekeit is magyar állampol-
gárként nevelte. Egy levelében így írt: „Mivel 

Doborján, Liszt Ferenc szülőháza a Liszt-szoborral

Doborján, Liszt szülőháza
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az én gyermekeim apjuk állampolgárságát 
[…] követik, tehát akár akarják, akár nem, ma-
gyarok.” Önmagáról pedig ekképpen vallott: 
„Engedtessék meg nekem, hogy a magyar 
nyelv sajnálatos nem tudása ellenére a szü-
letésemtől a halálomig szívben és lélekben 
magyar maradjak, és ezért a magyar zenei 
kultúrát erőteljesen szeretném támogatni.”17 

A magyar közönséggel élete utolsó öt 
évében alakult ki a legszorosabb kapcsola-
ta. A Zeneakadémia tanára lett, s 1881-ben 
beköltözhetett az intézményben kialakított 
lakásba. Ez lett később a Liszt Ferenc Em-
lékmúzeum, amely őrzi az 1886-ban elhunyt 
művész hangszereit, bútorait és kéziratait.

Szintén múzeum lett a doborjáni szülő-
ház, amely a régi kastély egyik szárnya volt. 
Az épületet egykor szalma fedte, és állatokat 
tartottak benne. A 17. században építették át, 
s ebben a formában vette meg Esterházy Mik-
lós. 1911-ben Johann Prikoszovits doborjáni 
plébános kiállítást nyittatott benne, amely 
Liszt életét mutatta be. Anyagát folyamatosan 
bővítették, és 1971-ben az utolsó tulajdonos, 
Esterházy V. Pál a községnek ajándékozta. 
Így lett a házból múzeum, amely mellé kon-
certtermet is építettek. Egészen különleges 
tárgyakat is megtekinthetünk itt, például a ke-
resztelőmedencét, amelynél megkeresztelték 
a zeneszerzőt, valamint Liszt halotti maszkját. 
A falu központi tere a Liszt Ferenc tér, ahol 
1967-ben állítottak szobrot a zeneszerző em-
lékére.

 

Doborján, Liszt Ferenc
(Riccardo Bremer, 1967)

Liszt Ferenc halotti maszkja
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A Kanizsaiak és a Nádasdyak öröksége

Léka várának története

A régió turisztikáját ma leginkább a középkori és kora újkori eredetű határvédelmi rend-
szer elemei, a várak határozzák meg. A várak egyrészt az osztrák határ mindkét olda-
lát védték, mivel Mátyás uralkodásáig a magyarok is többször betörtek Alsó-Ausztria 
területére. Másrészt a régiónak új szerep jutott az ország három részre szakadásakor. 
1529-re bebizonyosodott, hogy a Dunántúl belsejében kialakult végvárvonal nem nyújt 
teljes védelmet, az oszmánok gyakran betörnek nyugatabbra eső területekre is.

A Nyugat-Dunántúl Pozsonytól Kanizsáig arisztokrata birtokosok kezében volt, akik 
gyakran országos (nádori, országbírói, báni) méltóságokat is betöltöttek, így elegendő 
vagyonuk és hatalmuk volt ahhoz, hogy kiépítsék birtokaik védelmét. A Muraközben 
a Zrínyiek, a Mura és a Rába közötti vidéken a Batthyányak, Sopron vármegyében és 
a Fertő környékén az Esterházyak gondoskodtak a kiegészítő katonaság felállításáról.

A kőszegi Jurisics-vár és Léka vára között légvonalban mindössze 10 kilométer a tá-
volság, így sorsuk a trianoni békeszerződésig sok hasonlóságot mutat. A lékai kővár 
legkorábbi része, a felső vár már a 13. században is állt: a többemeletes lakótorony és 
a kápolna román stílusú. A legérdekesebb része egy nagy, föld alatti, felülről megvilá-
gított helyiség. Egyesek úgy vélik, a templomosok tartották itt titkos összejöveteleiket, 
esetleg foglyokat zártak ide, néhányan kincseskamrának gondolják, mások szerint pe-
dig csak vízgyűjtő ciszterna.

Léka vára
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A Kanizsaiak, akik adományként kapták a várat, gótikus stílusban átépítették. Ké-
sőbb kibővítették, és a többemeletes, szárnyakkal ellátott középső várat már reneszánsz 
stílusban építtették fel egy itáliai mester tervei alapján. Az alsó vár közel száz éven át 
épült, és barokk stílusjegyek is megjelennek rajta. A várhegyet a 15–16. században 
épített kőfal övezi.

Amikor Kanizsai Orsolya (1521–1571) hozzáment Nádasdy Tamáshoz (1498–1562), 
a nádor birtokába került a vár. Kanizsai Orsolya rokona volt Kanizsai Dorottyának 
(1490–1532), aki a mohácsi csata után jobbágyai és a környék papjai segítségével közös 
sírba temettette az elesetteket. Kanizsai Orsolya apja és fivérei is meghaltak 1526-ban, 
ezért a lányt tizenegy éves korában Szapolyai János „fiúsította” (a fiúgyermeket megil-
lető öröklési jogokat adta neki), hogy örökölhesse a család birtokait. Ekkor jegyezte el 
Orsolyát Nádasdy Tamás. A nagy korkülönbség ellenére akkoriban ritkaságnak számító 

boldog, szerelmi házasság volt az övék. Mivel 
Habsburg Ferdinánd is elismerte Kanizsai Or-
solya fiúsítását, a hatalmas Kanizsai-örökség 
beolvadt a Nádasdyak vagyonába, beleértve 
Léka várát is.

Amikor fiukat, Nádasdy Ferencet a Wes-
selényi-féle összeesküvésben való részvétele 
miatt felségárulás vádjával fej- és jószágvesz-
tésre ítélték, a vár és a birtok visszaszállt a ki-
rályra. 1676-ban Esterházy Pál szerezte meg, 
és egészen a 20. századig az Esterházyak 
tulajdona volt.

Léka vára

Léka vára
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Város a határon

Kőszeg története és nevezetességei

Kőszeg a Gyöngyös-patak völgyében, a Kő-
szegi-hegység lábánál fekszik. A jelentős ré-
gészeti leletekben gazdag terület a magyar 
történelem kezdetén is meghatározó volt. Már 
az Árpád-korban állt itt vár, amelynek marad-
ványai az Óház-kilátónál vannak. A várost, 
mely erről az erődítményről kapta nevét, Kő-
szegi Nagy Henrik (†1274) horvát–szlavón 
bán és fia, Kőszegi Iván (†1308) építtette. 
A település polgárait Károly Róbert utasította, 
hogy építsenek erődöt. Ekkor emelték a vá-
rat, a 14–15. században pedig a városfalat. 
1445 és 1647 között Kőszeg a Habsburgok 
fennhatósága alatt állt. Mátyás néhány évre 
visszafoglalta, de csak 1648-tól tartozott is-
mét Magyarországhoz.

A város történetének egyik legnagyobb 
eseménye volt az 1532-es ostrom. Ekkor 
„a kőszegi hős”, Jurisics Miklós (1490–1545) 
védte a várat maroknyi seregével a török túl-
erővel szemben. Szulejmán szultán a Király-
völgy és a Kálvária-hegy közötti területről 
figyelte az ostromot. Ezt a helyet azóta Szul-
tán-dombnak hívják. Kőszegen az ostrom 
emlékére délelőtt tizenegy órakor is haran-
goznak. 1537-ben a szultán Jurisicsnak ado-
mányozta a várat. 2007-től a Félhold-Telihold 
elnevezésű rendezvény idézi fel a 16. századi 
eseményeket.

A 17. század végén az ellenreformáció 
jegyében jezsuita kollégiumot és gimnáziu-
mot alapítottak a városban. Kőszeget 1695 
és 1931 között az Esterházyak uralták. A vár 
első birtokosa a család részéről Esterházy 
Pál nádor volt. A Rákóczi-szabadságharc 
megviselte a települést, de a szatmári béke 
után nyugalmas időszak köszöntött rá. 1741-
ben Kelcz Imre (1708–1792) jezsuita szer-
zetes a városban árvaházat alapított, amely 
egészen 1948-ig fennállt.

Kőszeg vára

Kőszeg vára
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Az 1848–49-es szabadságharc idején Kőszeg Habsburg-hű volt. 1856-ban az oszt-
rákok katonai iskolát nyitottak itt, amelyből altisztképző intézet lett. Ennek az iskolának 
volt a tanulója Ottlik Géza (1912–1990) író, aki itteni élményei alapján írta meg Iskola 
a határon című regényét. A mű címe értelmezhető jelképesen (tudniillik a diákok a gyer-
mekkorból átlépnek a felnőttkorba), illetve szó szerint (mivel Kőszeg a trianoni béke-
szerződés után az országhatár közelébe került). A 19. század második felében további 
intézmények jöttek létre a városban: az önkéntes tűzoltó egyesület, a domonkosok ál-
talános iskolája, a megye első óvodája (Elisabethinum), a honvédlaktanya, az Evan-
gélikus Leánylíceum és Internátus, valamint a Dr. Dreiszker-szanatórium (Hidegvíz-
gyógyintézet). Ez utóbbit egy kőszegi születésű orvos, Dreiszker József (1847–1916) 
alapította. A lakó- és fürdőházból álló, eklektikus stílusú intézet a Kálvária-hegy lábánál 
épült meg. Az alapító halála után fia, Ferenc vezette tovább, napjainkban idősotthon 
működik benne.

Kőszeg méltó „az ország ékszerdoboza” elnevezésre, már csak több mint három-
száz műemlék épülete miatt is. A Fő téren áll az impozáns, neogótikus stílusú Jézus 
Szíve templom, amelyet a Korona Szálló helyére építettek. 

A város központja, hajdani vásártere a Jurisics tér. Itt található a megyei levéltár, 
az Arany Egyszarvú Patikamúzeum, a Tábornokház (ma városi múzeum), valamint 
a Szent Imre- és a Szent Jakab-templom. Utóbbi a város egyik legrégebbi épülete. 
1932-ben építették fel az 1880-ban lebontott városkapu helyén a Hősök kapuját, amely 
alatt az 1532-es ostrom emlékműve látható. Magyarország legrégebbi olyan épületét, 
amely ma is városházaként működik, a 14. században emelték. Homlokzatát Magyar-
ország, Kőszeg és a Jurisics család címere díszíti. A tér ékessége a Sgraffitós-ház (az 
olasz sgraffito, ’kaparni’ szóból), amely a 16. század közepén épült reneszánsz stílus-

Kőszeg belvárosa
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ban. Díszítésének lényege, hogy a falra több 
réteg, egyre világosabb vakolatot hordtak fel, 
majd ebbe kaparták bele a jellegzetes min-
tákat. A 18–19. században barokk stílusúra 
alakították homlokzatát. Az oromfali szobor-
fülke Mária-szobra alatt olvasható latin idé-
zet, amely Pál apostol rómaiakhoz írt levelé-
ből való („Non est volentis neque currentis, 
sed miserentis Dei” – „nem azé, aki akarja, 
se nem azé, aki fut, hanem a könyörületes 
Istené”), megjelenik az Iskola a határon című 
regényben is.

A kőszegi várban (Jurisics-vár, Alsóvár) 1777-ben tűzvész pusztított, s az erődít-
mény nagy részét lebontották. A 20. század közepén állították helyre, majd 2011 és 
2013 között felújították. A látogatók interaktív kiállításon ismerhetik meg történetét. 
A vár értékes emléke az Esterházy („Fényes”) Miklós által állíttatott Esterházy-oltár 
(1771), amelyet 1903-tól többször renováltak, 2009-ben pedig el is bontották. 2018-ra 
teljesen felújították, és ismét elhelyezték a várban. A Kőszeg melletti Óház-tetőn áll egy 
12. századi kőtorony (Felsővár).

Az 1980-ban létrehozott Kőszegi Tájvédelmi Körzet központja a Chernel-kert 
Arborétum és a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont. A kőszegi 
születésű Chernel István (1865–1922) ornitológus volt, s a magyar királyi madár tani 

Kőszeg, a Hősök kapuja és a városháza

Kőszeg, Sgraffitós-ház
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intézetet vezette. Többek között a Hanság madárvilágát tanulmányozta. A madará-
szat mellett a síelés megszállottja is volt: Norvégiában ismerkedett meg a sportággal, 
amelyről könyvet írt, s ezzel lerakta a síelés hazai alapjait. Kőszegen hunyt el, sírja, 
mely a városi temetőben van, a nemzeti sírkert része. Az arborétumot Chernel Ist-
ván alakította ki a család egykori gyümölcsöséből 1898-ban. Működik benne madár-
védelmi mintatelep, illetve emlékmúzeum, amely Chernel István és Bechtold István 
(1927–1991) munkásságát mutatja be. Bechtold szintén kőszegi születésű ornitológus 
volt. Amatőr madarászként főként Kőszeg környékének madárvilágát kutatta, és ma-
dárkórházat működtetett. Száznál is több madárpreparátumát a Savaria Múzeum őrzi. 
Emellett Bechtold kiválóan rajzolt, 1979-ben például csaknem száz karikatúrán mutatta 
be a kőszegi embereket. A róla elnevezett látogatóközpontot a Chernel-kert mellett 
nyitották meg 2006-ban.

Kőszegen született Rájnis József (1741–1812) tanár és műfordító; a magyar lóte-
nyésztés kiemelkedő alakja, Csekonics József (1757–1824), akinek a javaslatai alap-
ján alapították meg a Mezőhegyesi Császári és Királyi Ménest; Fászl István (1838–1900) 
ornitológus, aki leírta a Fertő madárvilágát; Lóránt Gyula (1923–1981) válogatott 
labdarúgó, az Aranycsapat tagja. A városban élt utolsó éveiben „a murányi Vénusz”, 
Széchy Mária (1610 k. – 1679). Itt tanult és tanított Faludi Ferenc (1704–1779) jezsuita 
szerzetes, író és költő. Az egykori jezsuita (1815-től bencés) gimnáziumban tanult Ber-
lin megsarcolója, Hadik András (1710–1790). A Rákóczit 1701-ben segítő Lehmann 
kapitány sírja a kőszegi temetőben található.

Kőszeg, az egykori jezsuita és bencés gimnázium. Ma Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium
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Colonia Savaria

Az ókori Szombathely története

A régió egyik városának, Szombathelynek – Savaria 
néven – kiemelt szerep jutott a Római Birodalomban. 
Szombathely közelében, a mai Vasváron is éltek. 
A település római kori elnevezése (Castrum Ferreum) 
a környékbeli vastermelésre utal, amelyet az Árpád-
korban a magyarok is folytattak. A vaslelőhely őrzésé-
re a 10. században őrtornyot építettek, és ennek kör-
nyékén alakult ki a város. 

A mai Szombathely területén, a borostyánút men-
tén alakították ki a rómaiak Savariát, amely ekkor még 
Noricum provinciához tartozott. Fejlődését a kereske-
delemnek köszönhette. A településen fogadók működ-
tek, ahol lehetőség volt lovat és kocsit is váltani. Kr. u. 
43-ban (a mai Magyarország területén elsőként) Sa-
varia colonia rangot kapott Claudius császártól, ezért 
lakói római polgárjoggal rendelkeztek. Domitianus csá-
szár Kr. u. 82-ben a capitoliumi istenhármasság, Jupi-
ter, Minerva és Júnó tiszteletére monumentális temp-
lomot építtetett. Emellett állt császári palota, fürdő és 
amfiteátrum is.

Az ókori városfalakon kívül 1955-ben találták meg 
az egyiptomi Isis istennő hatalmas templomát, amely-
nek 7 méter magas márványszobrait a mai Török-
ország területéről hozták. A szentély a 2. században 
épülhetett. Mivel az ásatások során egy teljes épület 
alapjaira bukkantak, 2010-re egy rekonstruált templo-
mot is felépítettek itt.

Mivel a keresztények nem voltak hajlandók a csá-
szárokat istenként tisztelni, az egész birodalomban ül-
dözték őket 313-ig. Siscia püspökét, Quirinust (†303) 
letartóztatták, és Savariába hurcolták. Útközben meg-
álltak pihenni Scarbantia – a mai Sopron – határában, 
ahol megáldotta az ételt, és ekkor lehullottak róla a bi-
lincsek. Ezután együtt étkezett fogvatartóival. Ezt a he-
lyet a 13. századtól a Pihenőkereszt jelöli. Quirinust 
Savariában hallgatták ki, és mivel nem tagadta meg 
hitét, vízbe fojtották. Földi maradványait – több viszon-
tagság után – Mária Terézia királynő közbenjárására 
1779-ben, a Szombathelyi Egyházmegye alapítása 
után hozták vissza Rómából a városba. Napjainkban 

Szombathely, borostyánút

Szombathely, Isis-szentély

Szombathely, Szent Márton megkereszteli 
édesanyját
(Rumi Rajk István, 1938)
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a szalézi szerzetesrend templomában nyugszanak, amely az 1930-as évek óta Szent 
Quirinus nevét viseli. 

A 371-ben Tours püspökévé választott Szent Márton (316/317–397), aki Francia-
ország, Burgenland és Magyarország védőszentje is, Savariában született. Pannon-
halma monostorát és bazilikáját is az ő tiszteletére szentelték fel, mert korábban úgy 
tudták, hogy a pannonhalmi várhegy mellett született. A hagyomány szerint a szombat-
helyi Szent Márton-templom a szülőháza helyén áll. (A templom környékén ókeresztény 
temető alakult ki.) Márton már gyermekkorában elköltözött a városból, mivel katonatiszt 
apja Itáliában kapott birtokot. Márton kezdetben Gallia (a mai Franciaország) területén 
térítette a pogányokat, életét csodák és gyógyulások kísérték.

A szarmaták (iráni eredetű népcsoport) elleni háború miatt Nagy Konstantin hosz-
szabb időt töltött Savariában. Később más császárok is követték példáját, hiszen volt itt 
császárpalota és császárfürdő. Amikor Pannóniát két részre osztották, az északi terület 
(Pannonia Prima) központja Savaria lett. Ez gyors fejlődést eredményezett: sorra épül-
tek a középületek, közfürdők, színházak és templomok. A város ellátásához a Kőszegi-
hegységig vezető vízvezetéket építettek.

A keresztényüldözés 380-ban megszűnt, sőt hamarosan államvallás lett a keresz-
ténység, így már támogatták a keresztény templomok építését. A hagyomány szerint 
maga Attila foglalta el a várost 441 és 445 között, s a lakosság nagy része ekkor felte-
hetően Itáliába menekült. A pusztítást földrengés tette teljessé.

1930-ban kezdődtek meg Szombathelyen az ókori ásatások. Ekkor Járdányi Paulo-
vics István (1892–1952) feltárta a mai romkert területét. A nyugati városfalon kívüli szín-
ház faragványai 2016-ban kerültek elő a földből, ahogyan egy Nemesis-oltár is, amelynél 
a gladiátorok imádkoztak, mielőtt a küzdőtérre léptek. Az ásatások a mai napig folynak. 

Szombathely, Járdányi Paulovics István Romkert
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Egy egyházi és egy világi városépítő

Szily János és Éhen Gyula szerepe Szombathely fejlődésében

A 18. század egyházigazgatásának átalakítása Szent István korának jelentőségével ért 
fel. A népsűrűség egyenetlensége miatt a Szent István korában létrehozott és azóta 
lényegében változatlan egyházmegyei hálózat is átszervezésre szorult. Mária Terézia 
átszabta az érsekségek és püspökségek területét, valamint újakat hozott létre. Ezek 
egyike volt az 1777-ben alapított szombathelyi püspökség, amelynek első püspöke Szily 
János (1735–1799) lett. 

Szily a lelkipásztori szolgálaton kívül hozzájárult Szombathely mai arculatának kiala-
kulásához, de már győri működése idején felújíttatta az ottani székesegyházat is. Ekkor 
ismerkedett meg Melchior Hefelével (1716–1794) és Franz Anton Maulbertschcsel 
(1724–1796). Hefele, az osztrák születésű építész, bronzöntő sokat dolgozott Magyar-
országon, főleg Pozsonyban és Győrben, majd Szily megbízásából Szombathelyen is 
több épületet tervezett: a papi szemináriumot az új városközpontban, a püspöki palotát 
és a székesegyházat. Az épületeket a kor két jelentős művésze, a szintén osztrák szár-
mazású Maulbertsch és Dorfmeister István (1729–1797) festette ki. (A székesegyház 
freskói a II. világháborúban elpusztultak.) Mindketten sokfelé dolgoztak az országban, 

Szombathely, püspöki palota



86

elsősorban a Dunántúlon, ahol a kor és a táj-
egység másik neves püspöke, Padányi Biró 
Márton (1696–1762) is foglalkoztatta őket.

A szombathelyi püspöki palota dísztermé-
nek freskói többek között a római korabeli vá-
ros ötszáz évének legfontosabb eseményeit 
mutatják be. Az egyházi épületek alapjainak 
kiásásakor arra is figyelt Szily János, hogy 
az előkerülő római kori oszlop-, szobor- és 
kőmaradványokat óvatosan emeljék ki. Méltó 
környezetben helyeztette el őket: a püspö-
ki palota külső és belső kertjében. De ennél 

is többet tett: rezidenciája földszintjén létrehozta az ország első régészeti múzeumát, 
amelyet a nagyközönség számára is látogathatóvá tett. Mindez a korban egyedülállónak 
számított, és megelőzte a Magyar Nemzeti Múzeum alapítását is.

A 18. században a püspöki könyvtárak és gyűjtemények a tudományosság központjai 
voltak. A főpásztorok közül elsőként Klimó György (1710–1777) tette elérhetővé könyv-
tárát a nyilvánosság számára 1774-ben Pécsett, őt követte Patachich Ádám (1717–1784) 
kalocsai érsek. Szily János is csatlakozott kortársaihoz, és 1791-ben a papi szeminári-
umnak ajándékozta háromezer kötetes magánkönyvtárát, lerakva ezzel a szombathelyi 
egyházmegyei könyvtár alapját. Mivel Szombathelyen csak elemi iskola és ötosztályos 
gimnázium működött, fontosnak tartotta, hogy a város líceummal gazdagodjon (1793), 
ahol filozófiai és bölcseleti tanulmányokat lehetett folytatni. Nagy lépés volt ez a város-
nak, mert ehhez hasonló intézmény korábban csak Pesten, Pozsonyban és Pécsett 
működött.

A 19–20. század fordulójának egyik meghatározó közéleti alakja volt az ügyvédből 
lett képviselő, majd polgármester, Éhen Gyula (1853–1932). Hivatali ideje (1895–1902) 
alatt kiépült a teljes körű csatorna- és vízvezeték-hálózat, valamint a szilárd járda- és 

Szombathely, Berzsenyi tér

Szombathely belvárosa
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útburkolat. 1896-ban kialakították a helyi villamosjárat teljes útvonalát, így jelentősen 
javultak a közlekedési viszonyok, és Szombathely az ország egyik legfejlettebb infra-
struktúrájú lakóhelyévé vált Budapest, Nagyvárad és Pozsony mellett.

Éhen a közbiztonságot is megerősítette. Megreformálta a városháza hivatali szer-
vezetét, megalapította a hivatásos tűzoltótestületet, valamint újjászervezte a helyi rend-
őrséget. Szegényházat és szegénykonyhát állíttatott fel a városban, illetve lakásépítési 
programot indított. Szerkesztőként, szak- és szépíróként is ismert volt. Tagja volt a vá-
rosi szépítő bizottságnak, s a város első, 1887-es iparkiállításának megszervezésében 
is oroszlánrészt vállalt.

 

„A nyugat királynője”

Szombathely nevezetességei és híres szülöttjei

Az Alpokalján, a Gyöngyös- és a Perint pa-
tak sík vidékén elterülő várost méltán nevezik 
„a nyugat királynőjé”-nek.

Egykor önálló település volt Kámon, 
amely ma Szombathely része. A 19. szá-
zadban egy németújvári születésű méhész, 
Sághy Mihály (1820–1875) birtokolta a terü-
letet, és az 1860-as években megkezdte az 
arborétum kialakítását. A Kámoni Arboré-
tumot végül fia, Saághy István (1865–1945) 
alapította meg 1891-ben. Magyarországon itt 
van az egyik leggazdagabb fás szárú gyűjte-
mény, de igen jelentős a cserje-, rózsa- és 
kaktuszgyűjtemény is.

A 18–19. század fordulóján épült a Szom-
bathelyi Egyházmegye főtemploma, a Sarlós 
Boldogasszony-székesegyház. A Szent 
Mártont ábrázoló oltárkép alatti tartóban őr-
zik 1913 óta a szent ereklyéjét. A város leg-
régebben működő egyházi épületegyüttese a 
ferences templom és kolostor, amelynél az 
ásatások során római kori üvegmozaikokat tártak fel. Valószínűleg ókeresztény temp-
lom állt ezen a helyen. A templom fő művészeti értéke egy oltárkép, amely az 1716-os 
szombathelyi tűzvészt jeleníti meg. Ez a település legkorábbi hiteles ábrázolása.

A 19–20. század fordulóján zajló építkezések következtében a városképet erőtelje-
sen meghatározza az eklektikus és a szecessziós stílus. Az alapvetően ma is barokk 
épületekből álló Fő téren ennek a megújulásnak az eredménye a néhai püspöki Zöld-
fa vendégfogadó, a Savaria Szálló épülete és a Rauscher Miksa (1850–1934) által 
tervezett Kígyó Patika. A Fő tér 40-es számú házának világirodalmi jelentősége van: 

Szombathely, Sarlós Boldogasszony-székesegyház
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James Joyce (1882–1941) Ulysses című re-
génye tette ismertté, főhőse, Leopold Bloom 
ugyanis szombathelyi származású, és ebben 
a házban született. Az 1800-as évek közepén 
a ház valóban a Blum család tulajdonaként 
szerepel a forrásokban, és leszármazottjaik 
között Virág nevűek is előfordultak. A ház fa-
lából „kilépő” író szobra is megtekinthető itt.

A Fő tér modern látványosságai közé 
tartozik a napóraként is funkcionáló, két 
méter átmérőjű Császárkő. Blaskó János 
(1945–) szobrász és a szombathelyi szüle-
tésű Csinger Péter (1949–2008) kőfaragó 
műve, amelyet 2007-ben lepleztek le, Clau-
dius, Traianus, Septimius Severus, Diocle-
tianus és Nagy Konstantin császárnak állít 
emléket. 2016-ban, Szent Márton születésé-
nek 1700. évfordulóján avatták fel a Fő téren 
a Városmakettet. A két méter átmérőjű al-
kotáson feltűnnek Szombathely fontos utcái, 
középületei és lakóházai is. Mindezek mellett 
jól megfér az 1869-ben elkészített Szent-
háromság-szobor, amely egy ideig a dóm előtt 
állt, 2000-ben viszont visszakerült a Fő térre.Szombathely, James Joyce

(Veres Gábor – Najmányi László, 2004)

Szombathely, Vasi Skanzen
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Szombathelyen látogatható a Vasi Skan-
zen, amely 1973-ban nyílt meg az ország 
második szabadtéri néprajzi múzeumaként. 
A házak egy része utcaszerűen helyezkedik 
el, a másik részük az Őrségre jellemző szór-
ványos módon. A lakóházak (nemesi, módos 
paraszti és szegényparaszti, valamint boro-
na-, sövény- és tömésfalú ház) mellett más 
érdekes építményeket is láthatunk: fa ha-
ranglábat (Molnaszecsőd, a 18. század ele-
je), szabadkéményes kovácsműhelyt (Cák, 
1792), füstöskonyhás, fakéményes német 
házat (Pornóapáti) és szlovén füstösházat 
(Felsőszölnök).

Népszerű kirándulóhely a városban 
a Csónakázó-tó, amelynek szigetére több hí-
don is átsétálhatunk, az angolkertként kialakí-
tott Szent István park, amelynek jellegzetes 
épülete az ipari műemlék víztorony, a Gyön-
gyös-patak mentén fekvő Brenner park egy 
másik műemlék víztoronnyal, az érdekes fák-
kal (például gyantás cédrus, török mogyoró, 
vérbükk, zöldjuhar) beültetett, 1897-ben lét-
rehozott Ezredévi park, valamint a Gáyer 
Gyula (1883–1932) botanikusról elnevezett 
Gáyer park. A gyerekeknek izgalmas játé-
kokat ígér Magyarország egyik legnagyobb 
szabadtéri játszótere, a Kalandváros. Egész 
évben várja vendégeit a Fedett Uszoda és Termálfürdő, illetve a nyári időszakban 
a Szombathelyi Tófürdő.

Szombathely szobrokban is bővelkedik. A Savaria Múzeum előtt áll a helyi születésű 
képviselő, majd igazságügy-miniszter, Horváth Boldizsár (1822–1898) szobra, amelyet 
Tóth István (1861–1898) készített 1907-ben. 1909-ben kapott helyet a Berzsenyi téren 
az alkotó másik műve, Szily János szobra. 1938-ban a Szent Márton-dóm mellé he-
lyezték Rumi Rajki István (1881–1941) Szent Márton megkereszteli édesanyját című 
alkotását. A művészt 1939-ben megbízták egy Szent István-szobor elkészítésével is, 
ez azonban Amerikába került, s nem sikerült hazahozatni. Ezért készült el 1996-ra Tor-
nai Endre András (1949–2008) Szent István-szobra, amely emlékeztet Rumi Rajkiéra, 
ugyanakkor modernségével el is tér tőle. 1955-ben a római városalapításra emlékezve 
a Savaria téren állították fel Marton László (1925–2008) alkotásait, a Savaria-kutat és 
Tiché istennő szobrát. Majthényi Károly (1914–1990) Ünnepi menet Ízisz tiszteletére 
(1980) című szoborcsoportja az Iseum romkert bejáratát őrzi. A nemzedékek egymás-
utániságát jelképezi Körösényi Tamás (1953–2010) Szombathelyi polgárok (1983) el-
nevezésű négyalakos szoborcsoportja, amely a Savariába érkező római polgárokat áb-
rázolja. Tóth Béla (1941–) Petőfi-szobra a művelődési központ előtti kőoszlopon látható 

Szombathely, Csónakázó-tó

Szombathely, Szombathelyi polgárok
(Körösényi Tamás, 1983)



90

1987 óta. Egy útépítés miatt lebontott kápolna helyén állították fel 2001-ben Nepomuki 
Szent János-szobrát, 2007-ben pedig Veres Gábor (1955–) alkotását, a város szülött-
jének, Weöres Sándornak (1913–1989) a tiszteletére. 2010-ben avattak fel a Ferenczy 
utcában egy 1956-os emlékművet, amelynek fő eleme egy tankkal és kézifegyverrel 
átlőtt vaslemez. A forradalomhoz kapcsolódó másik emlékmű az 56-osok terén áll: fő-
alakja egy megkötözött ember; mögötte egy lyukas zászlót szimbolizáló kőlap látható, 
fölötte a szombathelyi áldozatok, mellette pedig a vértanúk névsora olvasható.

A település híres szülöttjei közé tartozik még Magyar László (1818–1864) Afri-
ka-kutató, Márkus Emília (1860–1949) színésznő, a Nemzeti Színház örökös tagja,  
Bárdossy László (1890–1946) miniszterelnök és külügyminiszter, Pető András (1893–1967) 
orvos, a Pető Intézet megalapítója, Derkovits Gyula (1894–1934) festő, grafikus,  
Országh László (1907–1984) nyelvész, irodalomtörténész és szótáríró, Donászy 
Magda (1911–1988) író, költő, Keres Emil (1925–2016) színművész, Benkő László 
(1943–2020) zeneszerző, az Omega együttes tagja és Halmos Béla (1946–2013) nép-
zenekutató, a magyar táncházmozgalom egyik elindítója.

 

Az évszázad esküvője

Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya

Sárvár, Nádasdy-kastély



91

Nádasdy Tamás köznemesi családból szár-
mazott, karrierje azonban sokkal magasabb-
ra emelte, mint amiről hasonló társadalmi ál-
lású kortársai valaha is álmodhattak. Ennek 
az emelkedésnek első lépcsője volt, hogy 
Itáliába küldték tanulni, ami igen ritka és 
költséges vállalkozásnak számított egy ilyen 
helyzetű család számára. 1523-ban, alig hu-
szonöt évesen a Budára érkező pápai követ 
tolmácsa lett. A mohácsi katasztrófa után I. 
Ferdinánd szolgálatába állt, katonáskodott, 
majd a budai vár kapitánya lett. Később 
a másik királyt, Szapolyai Jánost is szolgál-
ta, mivel azonban felesége dunántúli birtokai 
a Habsburg uralkodó területére estek, kényte-
len volt visszatérni Ferdinánd pártjára. Ennek 
meglett a jutalma: horvát bán és Vas megyei 
főispán lett, később pedig országbíró, főka-
pitány, végül pedig nádor. Kanizsai Orsolya 
jóval fiatalabb volt nála, s Nádasdy rangban 
és vagyonban alatta állt, mivel a leány nagy-
nénje, Dorottya kijárta Bécsben a királynál, 
hogy unokahúgát fiúsítsák, s így megkaphas-
sa a családi örökséget.

Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya 1534 
végén (vagy 1535 elején) tartott esküvőjüket 
követően reneszánsz fényben tündöklő főúri 
udvart rendeztek be Sárváron. Levelezésük 
és a kortársak visszaemlékezése szerint igaz 
szerelemmel szerették egymást, ami azok-
ban az időkben ritkaságnak számított. Az 
asszony nőgyógyászati betegsége miatt so-
káig nem lehetett gyermekük, Nádasdy azon-
ban gonddal gyógyíttatta feleségét, s húsz év 
házasság után megszületett fiuk, Ferenc.

A sárvári udvar fényűzése szellemi és 
kulturális csillogást is jelentett: Nádasdyék 
iskolát és nyomdát alapítottak, a pálos szer-
zetesrendet és a reformáció hazai képviselőit 
egyaránt pártfogolták, utóbbiak közül pél-
dául Dévai Bíró Mátyást (1500 k. – 1545), 
aki elsőként harcolt az analfabetizmus ellen. 
Meghívták magukhoz Sylvester János hu-
manista tudóst (1504–1552), aki tanított az 
iskolában, és vezette a nyomdát. Ő készítette 

Sárvár, Nádasdy-kastély

Sárvár, Nádasdy-kastély
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el a teljes Újszövetség első magyar fordítását, amelyet 1541-ben Sárváron nyomtat-
tak ki. Előszót is írt hozzá, amely az első disztichonban írt magyar nyelvű vers:

„Profeták által szólt rígen néked az Isten,
Az kit ígírt imé vigre meg adta fiát.
Buzgó lílekvel szól most és néked ez által,
Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövess. […]
Az ki zsidóul, és görögül és végre diákul
Szól vala rígen, szól néked az itt magyarul.”18

Nádasdyék befogadták birtokaikra a svájci eredetű habánokat is. Közülük többen 
a fazekassághoz is értettek, ők jellegzetes, kékes színű fajanszkerámiájukról ismertek.

A házaspár folyamatosan fejlesztette és szépítette a várat: külső falakkal nagyobb 
körben vetették körül, mint ahogyan korábban volt, szabályoztatták a várárok vizét adó 
Gyöngyös-patakot, olasz épületek mintájára formálták reneszánsz stílusúvá a kaputor-
nyot, és új, háromszintes épületszárnnyal bővítették a palotát.

Nádasdy pártfogoltjai közé tartozott Tinódi Lantos Sebestyén (1510 k. – 1556) is, 
aki Sárváron hunyt el. Halálhírét a sárvári vár tiszttartója levélben jelentette Nádas-
dynak: „elköltözött a mennybéliekhez, hogy ott, az angyalok között, sokkalta jobbat ta-
nulhasson”.

 

„Allez Jäger, éljen a haza!”

A Batthyányak

Kőszeg vára
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A Batthyány család Veszprém megyéből származik, ezért előnevük „kővágóörsi” volt. 
Házassággal jutottak hozzá Battyán (Szabadbattyán) faluhoz a 14. század végén, és 
nemsokára a Battyáni nevet kezdték használni, amelyet Batthyányra változtattak. Címe-
rük Jagelló korabeli, II. Ulászló ajándékozta nekik. A 18. századra a második legvagyo-
nosabb arisztokrata családdá váltak az Esterházyak után: 422 településen 171 ezer hold 
földjük és tizenkilencezer jobbágyuk volt.

A 16. században Batthyány Boldizsár humanista mecénás főúr (1537 k. – 1590) 
tehetős köznemesként magas méltóságot kapott: a kőszegi vár várnagya, majd Ma-
gyarország alországbírája lett. A szigetvári hős, Zrínyi Miklós (1508 k. – 1566) leányát, 
Dorottyát (1550–1593) vette feleségül. Házasságkötése után néhány évvel áttért a re-
formátus hitre, és birtokain (Szalónak, Rohonc, Veszprém, Somogy, Tolna, Őrség) is 
elfogadtatta a reformáció tanait. Több nyelven beszélt, a német és latin mellett horvátul, 
olaszul és franciául. Több ezer kötetes könyvtárat hozott létre, levelezett kora humanis-
táival és tudósaival. Könyvtárának megmaradt darabjai ma a németújvári ferences rendi 
kolostorban láthatók.

Az oszmán hódítás miatt a család elvesztette a battyáni birtokot, ezért a Batthyány 
Boldizsár fiának, Ferencnek (1497–1566) ajándékozott Németújvár lett a székhelyük. 
Batthyány Ferenc, aki már viselte a „németújvári” előnevet, további birtokokkal gazda-
godva a 16. század második felében a legelőkelőbb magyar főúrnak számított.

A 17. század első felében már grófi címet viseltek a Batthyány család tagjai. A 18. 
században Batthyány Ádám és Strattmann Eleonóra fia, Batthyány Károly József 

Németújvár vára
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(1698–1772) Esterházy Pál nádorhoz hasonlóan birodalmi hercegi címet kapott. Ahogy 
Esterházy, úgy ő is jelentős érdemeket ért el a törökellenes harcokban és az ország 
irányításában.

Batthyány Károly fiaival kihalt a hercegi ág (mivel gyermekei idő előtt meghaltak), 
így bátyja, gróf Batthyány Lajos (1696–1765) leszármazottjaira szállt a hercegi cím. 
Batthyány Lajos – utolsó magyarként – 1752 és 1765 között töltötte be a nádori tiszt-
séget (a későbbiekben a Habsburg főhercegeké lett ez a hivatal). A németújvári várat 
megmentette a lebontástól, a körmendi kastélyt pedig felújíttatta, amely így a család 
rezidenciájává vált. Kastélyszínházat is működtetett, és a barokk kertet angolkertté ala-
kíttatta át. Fia, Fülöp (1735–1795) adományozta Széchenyi után a legnagyobb összeget 
a Magyar Tudós Társaság megalapítására.

Gróf Batthyány Lajos (1807–1849), az ország első miniszterelnöke fiatalon jogi 
akadémián tanult, majd katonatisztnek állt. 1830-ban, az első reformkori országgyűlé-
sen lett a főrendiház tagja. 1834-ben vette feleségül Zichy Antónia grófnőt (1816–1888), 
akitől három gyermeke született. Az 1848-as választásokon parlamenti mandátumhoz 
jutott, és V. Ferdinánd őt bízta meg az első magyar kormány megalakításával. 1849. 
október 6-án, a pesti Újépület udvarán kivégezték. Mivel a felesége által a börtönbe 
becsempészett tőrrel megsebesítette magát, akasztás helyett főbe lőtték. A hagyomány 
szerint nem engedte, hogy bekössék a szemét, és saját maga vezényelt tüzet, utolsó 

Körmend, Batthyány-Strattmann László
(Lesenyei Márta, 1990)
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mondata pedig így hangzott: „Allez Jäger, éljen a haza!” (a francia allez és a német 
Jäger jelentése: ’rajta, vadászok’).

II. János Pál pápa 2003-ban avatta boldoggá „a szegények orvosát”, Batthyány-
Strattmann Lászlót, aki 1926-ban ezt írta naplójába: „Szeretem a hivatásom, a beteg 
megtanít Istent egyre jobban szeretni, s Istent szeretem a betegben, s a beteg többet 
segít nekem, mint én neki!” Huszonöt évesen döntött úgy, hogy polgári pályát választ, 
és orvosnak tanul. 1898-ban a köpcsényi kastély mellett kórházat építtetett, s a betege-
itől nem fogadott el pénzt. 1914-ben meghalt nagybátyja, Batthyány-Strattmann Ödön 
herceg (1827–1914), ezért a következő évben László átköltözött a család székhelyére, 
Körmendre, majd ott is kórházat létesített.

A Batthyány család ma hatvan-hetven tagot számlál. Ők szoros kapcsolatban áll-
nak egymással, és családi napok keretében rendszeresen találkoznak Németújváron. 
A nem Batthyány vezetéknevet viselő leszármazottak együtt nagyjából kétszázan lehet-
nek. Sokfelé élnek a világban, még Uruguayban is, de legtöbbjük Ausztriában, Német-
országban és Magyarországon. 

 

„Az Őrség kapuja”

Körmend története és nevezetességei

Körmend
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„Az Őrség kapujá”-nak nevezett Rába-parti települést, Körmendet egy 1238-as oklevél 
említi először. Luxemburgi Zsigmond uralkodásáig királyi birtok volt, majd többször is 
gazdát cserélt. Tartozott például a Széchényiekhez, a későbbi esztergomi érsekhez, 
Bakócz Tamáshoz (1442–1521) és az Erdődyekhez. 1595-ben a király, Habsburg Rudolf 
elkobozta akkori urától, Kaszaházi Joó Jánostól (†1609), és Batthyány Ferenc (†1625) 
főlovászmesternek adta. Ettől fogva a város története összefonódott a Batthyányak 
történetével. A vár jelentőségét növelte, hogy a török veszély miatt Batthyány Ádám 
(1662–1703) végvárrá minősítette. 1664-ben a körmendi csatában a magyar, osztrák, 
német, horvát és francia csapatok megakadályozták, hogy a törökök átkeljenek a Rá-
bán. Körmend szerepet játszott a Rákóczi-szabadságharcban is. A napóleoni háborúk 
idején megszállták a franciák. Bár a kiegyezés után elvesztette városi rangját, a térség 
meghatározó települése maradt.

A város fő nevezetessége a várkastély (Batthyány-Strattmann-kastély). Korábban 
Körmend másik részén állt egy kővár, de azt lerombolták. Széchényi László a 15. század 
közepén emeltetett erődítményt, amely 1652-ben leégett, és Batthyány Ádám építtette 
újjá. A Rákóczi-szabadságharc idején a kurucok is felgyújtották, és a következő nagy 
építkezésekkel alakították ki a mai formáját. A díszterem festményeit Haraszti Margit 
(1948–2005), a műemlékvédelem jeles képviselője restaurálta. Napjainkban az 1965-
ben alapított Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeumnak ad otthont, illetve itt ta-
lálható Magyarország egyetlen cipőtörténeti kiállítása is. A kastély parkját a 19. század 
elején angolparkká alakították. A várkertben álló vadászlakot Ödön herceg építtette. 

Körmend, Batthyány-Strattmann-kastély
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Jelenleg több állandó kiállítása van (például a várkert és a vadászlak története, madár-
gyűjtemény, a Batthyányak és a természettudományok).

A főtéren található Mária-szobrot Batthyány Fülöp (1781–1870) állíttatta szülei 
emlékére. A 19. században két szomszédos főtéri ház volt a kereskedéssel foglalkozó 
Heiszig család tulajdonában. A század végén összeépítették őket, így hozva létre a ma 
is látható, eklektikus stílusúra alakított műemlék épületet, a Heiszig-házat.

 

Körmend főtere
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Helységnévtár
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A külhoni 
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A település 
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a releváns 
helyi 

nemzetiségek 
nyelvén

Alsómarác Szlovénia
Moravske 

Toplice Alsómarác -
németül: 
Moratz

Alsóőr Ausztria Unterwart Alsóőr - -

Alsószölnök Magyarország - - -

szlovénül: 
Dolnji Senik, 

vendül: Dolenji 
Senik, németül: 
Unterzemming

Apátistván-
falva Magyarország - - -

szlovénül: 
Števanovci 

vagy 
Štivanovca, 

németül: 
Stefansdorf

Babót Magyarország - - - -

Bántornya Szlovénia Turnišče Bántornya -
vendül: 

Törnišče

Battyánfalva Szlovénia Rakičan Battyánfalva Rakicsán -

Bécs Ausztria Wien - -

szerbül: 
Беч / Beč, 

törökül: Viyana, 
lengyelül: 
Wiedeń, 

bosnyákul: Beč, 
csehül: Vídeň, 

szlovákul: 
Viedeň, 

szlovénül: 
Dunaj

Bécsújhely Ausztria
Wiener 

Neustadt - -
horvátul: Bečko 

Novo Mjesto

Belatinc Szlovénia Belitinci Belatinc - -

Bezi Magyarország - - -
németül: 
Wesing

Borostyánkő Ausztria Bernstein Borostyánkő - -

Brennbergbá-
nya (Sopron) Magyarország - - -

németül: 
Brennberg

Cák Magyarország - - -
németül: 

Zackenbach, 
horvátul: Caka

Csempesz-
kopács Magyarország - - - -

Doborján Ausztria Raiding Doborján - horvátul: Rainof
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Domonkosfa Szlovénia Domanjševci Domonkosfa - -

Felsőlendva Szlovénia Grad Felsőlendva -
németül: 

Oberlindau

Felsőőr Ausztria Oberwart Felsőőr -

 horvátul: 
Gornja Borta, 
gradistyeiül: 

Zgornja Borta

Felsőpulya Ausztria
Ober-

pullendorf Felsőpulya -

horvátul: 
Gornja Pulja, 
gradistyeiül: 
Zgornja Pulja

Felsőszölnök Magyarország - - -

szlovénül: 
Gornji Senik, 

németül: 
Oberzem(m)ing

Fertőd Magyarország - - -
németül: 

Esterhaus

Fertőszent-
miklós Magyarország - - -

németül: Sankt 
Niklaus am 

Neusiedlersee

Fertőszéplak Magyarország - - -
németül: 

Schlippach am 
See

Fraknó Ausztria Forchtenstein Fraknó -
horvátul: 
Fortnava

Gödörháza Magyarország - - - -

Gyepűfüzes Ausztria Kohfidisch Gyepűfüzes -
horvátul: Gornji 

Fideš

Győr Magyarország - - -

németül: Raab,  
szlovákul: Ráb, 
horvátul: Jura, 

Đura, Vjura

Hegyeshalom Magyarország - - -

németül: Straß-
Sommerein, 

horvátul: 
Štruos, 
Smierna

Hegyhát-
szentjakab Magyarország - - - -

Hidegség Magyarország - - -

németül: 
Kleinandrä, 

horvátul: 
Vedešin

Ják Magyarország - - -
németül: Jaak, 

horvátul: 
Jakova
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Jánossomorja Magyarország - - -

horvátul: 
Šomierja, 
szlovákul 
Jánsky 

Šamorín

Kapuvár Magyarország - - -
németül: 
Kobrunn

Kismarton Ausztria Eisenstadt Kismarton - -

Köpcsény Ausztria Kittsee Köpcsény -
szlovákul: 
Kopčany, 

horvátul: Gijeca

Körmend Magyarország - - -

németül: 
Kirment, 
horvátul: 
Kermien, 
szlovénül: 

Kermendin, 
vendül: 

Karmadén

Kőszeg Magyarország - - -

németül: Güns, 
horvátul: Kiseg, 
vendül: Küseg, 

szlovákul: 
Kysak

Lajtaújfalu Ausztria
Neufeld  

an der Leitha Lajtaújfalu -
horvátul: Novo 

Selo

Lakompak Ausztria Lackenbach Lakompak -
horvátul: 
Lakimpuh

Lébény Magyarország - - -
németül: 
Leiden

Léka Ausztria Lockenhaus Léka - horvátul: Livka

Lendva Szlovénia Lendava Alsólendva -

 horvátul: 
Lendava, 
németül: 
Lindau, 

korábban 
Unter-Limbach, 
vendül: Dolenja 

Lendava

Lendvahegy Szlovénia
Lendavske 

Gorice Lendvahegy - -

Lövő Magyarország - - -

németül: Markt 
Schützen, 

horvátul: Livir 
vagy Liver
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magyar nevei

A település 
további nevei 

a releváns 
helyi 

nemzetiségek 
nyelvén

Magyar-
szombatfa Magyarország - - -

szlovénül: 
Soboška 

vas, vendül: 
Soboška ves

Mártonhely Szlovénia Martjanci Mártonhely Martyánc
vendül: 

Martijanci

Molnaszecsőd Magyarország - - - -

Monyorókerék Ausztria Eberau Monyorókerék -
 horvátul: 
Eberava

Moson-
magyaróvár Magyarország - - -

németül: 
Wieselburg-
Ungarisch 
Altenburg, 
horvátul: 

Stari Grad

Muraszombat Szlovénia
Murska 
Sobota Muraszombat -

németül: 
Olsnitz, 

vendül: Mürska 
Sobota vagy 

Mörska Sobota

Nagycenk Magyarország - - -
németül: 

Großzinkendorf

Nagytótlak Szlovénia Selo Nagytótlak - -

Németújvár Ausztria Güssing Németújvár -
horvátul: 
Novigrad

Nezsider Ausztria
Neusiedl  
am See Nezsider -

horvátul: 
Niuzalj

Orfalu Magyarország - - -

szlovénül: 
Andovci, 
németül: 

Andelsdorf

Őrimagyarósd Magyarország - - - -

Őriszentpéter Magyarország - - -

szlovénül: 
Šentpeter, 
németül: 

St. Peter in der 
Wart

Őrisziget 
(Vasvörösvár) Ausztria

Siget in der 
Wart Őrisziget - -

Pankasz Magyarország - - - -

Pecsenyéd Ausztria Pöttsching Pecsenyéd - -

Pityerszer 
(Szalafő) Magyarország - - - -

Piuszpuszta 
(Fertőrákos) Magyarország - - - -
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A település 
jelenleg 

használatos 
magyar neve

Ország

A külhoni 
település 
jelenlegi 
hivatalos 

államnyelvi 
neve

A külhoni 
település 

utolsó 
hivatalos 

magyar neve

A külhoni 
település 
helyben 

használatos 
további 

magyar nevei

A település 
további nevei 

a releváns 
helyi 

nemzetiségek 
nyelvén

Pornóapáti Magyarország - - -

németül 
Pernau, 
horvátul 
Pornova

Ruszt Ausztria Rust Ruszt - horvátul: Rušta

Sárvár Magyarország - - -
németül: 

Kotenburg 

Sopron Magyarország - - -

németül: 
Ödenburg, 
horvátul: 
Šopron

Sopron-
bánfalva 
(Sopron)

Magyarország - - -
németül: 
Wandorf

Sopron-
horpács Magyarország - - - -

Szalafő Magyarország - - - szlovénul: Sola

Szentgotthárd Magyarország - - -

szlovénül: 
Monošter, 
németül: 

St. Gotthard, 
vendül: 

Varašnak

Szombathely Magyarország - - -

németül: 
Steinamanger, 

szlovénül: 
Sombotel, 

vendül: 
Somboteo, 
horvátul: 

Sambotel vagy 
Subotište

Szőce Magyarország - - - -

Vasvár Magyarország - - -

németül: 
Eisenburg, 
szlovénül: 

Železnograd

Város szalónak Ausztria
Stadt-

schlaining Városszalónak - -

Velemér Magyarország - - -
szlovénül: 
Velemer

Zsira Magyarország - - - németül: Tening
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Feladatok

1. Tervezzetek egy nyolc-tíz állomásos tanösvényt képekkel és rövid ismertetőkkel, 
amely bemutatja a Fertő tó sajátosságait és élővilágát!

2. Írjatok egy rövid, izgalmas történetet, amelyhez felhasználjátok Hany Istók alakját! 
Készítsetek hozzá illusztrációt is!

3. Mutassátok be ppt segítségével a régió középkori templomait!
4. Mutassátok be ppt segítségével a régió várait!
5. Mutassátok be ppt segítségével a régió skanzenjeit!
6. Írjatok rövid esszét, amelyben bemutatjátok a Csornához kötődő premontrei szer-

zetesrendet!
7. Készítsetek meghívót tetszőleges technikával az Eszterházi Vigasságokra! Az idő-

pont: 1775., Szent Jakab havának 12. napja. A meghívó tartalmazza például, hogy 
kik lesznek a meghívott énekesek, karmesterek és más művészek, milyen ruhában 
kell megjelenni!

8. Tervezzetek tematikus túrákat Sopronba, Kőszegre, Szombathelyre vagy Bécsbe! 
Milyen megközelítéseket lehetne alkalmazni az egyes városok esetében? Találja-
tok ki településenként három-három témát, és adjatok a sétáknak címet!

9. Készítsetek el egy soproni sétaútvonalat egy tíz-tizenöt kérdésből álló feladatsor-
ral, amelyet csak az egyes helyszíneket érintve lehet megválaszolni!

10. Tervezzétek meg egy, a borostyánút magyarországi szakaszához kötődő autós 
vagy buszos kirándulás állomásait!

11. Állítsatok össze programtervet egy, a páneurópai piknikhez kötődő megemléke-
zéshez!

12. Tervezzetek emlékművet a páneurópai piknikhez kapcsolódóan!
13. Készítsétek el a Széchényiek nevezetes családtagjainak tablóját! Mindegyik képnél 

tüntessetek fel legalább egy dolgot, ami miatt ismertté vált az adott személy!
14. Szervezzetek gesztenyeünnepet! Készítsétek el a dekorációt, és állítsatok fel stan-

dokat, amelyeknél gesztenyéből készült vagy gesztenyéhez kötődő tárgyakat, éte-
leket árultok!

15. Állítsátok össze egy Liszt Ferenc-emlékkoncert programját!
16. Nézzetek utána, ki volt Nádasdy Tamás! Tervezzetek neki címert!
17. Készítsetek el egy kőszegi sétaútvonalat egy tíz-tizenöt kérdésből álló feladatsor-

ral, amelyet csak az egyes helyszíneket érintve lehet megválaszolni!
18. Készítsetek el egy szombathelyi sétaútvonalat egy tíz-tizenöt kérdésből álló fel-

adatsorral, amelyet csak az egyes helyszíneket érintve lehet megválaszolni!
19. Válasszatok ki egy, a régióra jellemző népviseletet, és egy képeket, illetve egy rövid 

reklámszöveget tartalmazó plakáttal népszerűsítsétek!

 





107

Ajánlott irodalom

Németh Zsolt: A veleméri Szentháromság-templom. Szombathely, 2008.
Balogh Margit: Mindszenty József I–II. Budapest, 2015, MTA BTK TTI.
Beke Margit: Fejezetek az új- és legújabb kori elitképzéshez. A katolikus egyház sze-

repe a modern magyar értelmiségi elit nevelésében a bécsi Pázmáneumban. Buda-
pest, Szent István Társulat, 2011.

Bobory Dóra: Batthyány Boldizsár titkos tudománya. Alkímia, botanika és könyvgyűj-
tés a tizenhatodik századi Magyarországon. Budapest, 2018, L’Harmattan.

Boda László – Orbán Róbert (szerk.): Az Őrség és a Vendvidék. Kalauz turistáknak 
és természetbarátoknak. Szombathely, 2010, B. K. L. Kiadói és Reklám Kft.

Boda László – Orbán Róbert (szerk.): Szombathely és környéke: Kalauz turistáknak 
és természetbarátoknak. Szombathely, 2000, B. K. L. Kiadói és Reklám Kft., 2000.

Czellár Katalin: Sopron. 2000, Budapest, Panoráma Kiadó.
Mendele Ferenc: Csempeszkopács. Szent Mihály-templom. Budapest, TKM Egyesü-

let, 1994 (Tájak – Korok – Múzeumok Kiskönyvtára 500.)
Élet az egykori Scarbantiában. Soproni Szemle 2017/1–4. (Teljes tematikus szám)
Feiszt György: Szombathely. Budapest, 2002, CEBA Kiadó.
Gráfik Imre (szerk.): Vas megye népművészete. Szombathely, 1996, Vas Megyei Mú-

zeumok Igazgatósága.
Halász Albert (szerk.): A muravidéki magyarok néprajza. Lendva, 2009, Muravidéki 

Magyar Tudományos Társaság.
Imecs Orsolya: Bécs. Budapest, 2017, Cartographia.
Dercsényi Balázs: Ják. Budapest, TKM Egyesület, 1994 (Tájak – Korok – Múzeumok 

Kiskönyvtára 6).
Kepéné Bihar Mária – Lendvai Kepe Zoltán – Toplak Alenka – Toplak Rudolf –

valamint a Muravidéki Magyar Értéktár Bizottság tagjai és a MMÖNK mun-
katársai javaslatai alapján: Muravidéki magyar értéktár. Szombathely, 2016, Vas 
Megyei Önkormányzat, 2016.

Körner, Stefan: Fraknó vára. Az Esterházy hercegek trezorja (ford. Orbán István). 
Bécs, 2009, Christian Brandstatter Verlag.

Dercsényi Balázs (szerk.): Lébény. Szent Jakab templom. Budapest, 1982, (Tájak – 
Korok – Múzeumok Kiskönyvtára 117.)

Nagy Endre: Őrségi népi műemlékegyüttes a szalafői Pityerszeren. Szombathely, 
2016, B. K. L. Kiadó (Pannon gyöngyszemek).

Nagy Zoltán (szerk.): A Batthyányak évszázadai. Tudományos konferencia Körmenden 
2005. október 27–29. Körmend–Szombathely, 2006, Körmend Város Önkormány-
zata.

Németh Zsolt: Az Őrség Árpád-kori templomai. Szombathely, 2009, B. K. L. Kiadói és 
Reklám Kft.

Őrség. Kulturális értékek az Őrállók földjén. Őriszentpéter, 2012, Őrségi Nemzeti Park 
Igazgatóság.

Péter Katalin: Kanizsay Orsolya (1520–1571). In: RÁCZ ÁRPÁD (szerk.): Nagy képes 
millenniumi arcképcsarnok. Budapest, 2002, Aquila Kiadó – Rubicon Kiadó, 67–68.



108

Sumonyi Zoltán: Batthyány-breviárium. Budapest, 1991, Batthyány Társaság.
Szommer Ildikó – Kovács Géza: Szombathely. Történelmi séta a városban. Szombat-

hely, 2011, MG Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Valter Ilona: Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántúlon. Budapest, 2004, Ma-

gyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség.
Winkler Gábor – Duics Pál: Sopron. Sopron, 2018, Graft Stúdió.
Fazekas István – Beke Margit – Kiss Erika – Valentiny Géza – Veres Árpád – 

Boda Zsuzsa: A bécsi Pázmáneum. Budapest, 2002, Magyar Egyháztörténeti En-
ciklopédiai Munkaközösség.
 



109

A kötetben előforduló idézetek forrása

 1 Vörösmarty Mihály: Emléksorok (1840-es évek)
 2 Babits Mihály: A humanizmus és korunk (1937)
 3 Széchenyi István
 4  Szép a csizmadia, mikor megy a vásárra… (csizmadiacsúfoló, amelyet a Veszprém megyei 

Várpalotán gyűjtöttek)
 5 A Rábának mindkét partja de sáros… (népdal)
 6 Jókai Mór: Névtelen vár (1877)
 7 Jókai Mór: Névtelen vár (1877)
 8 Jókai Mór: Névtelen vár (1877)
 9 A veleméri Szentháromság-templom táblájának felirata
10 Átimennék a Murán… (népdal)
11 Mikes Kelemen: Törökországi levelek (1717–1758)
12 Soproni virágének ( 1490 körül)
13 Kis János: Sopron tájékához (1846)
14 Szent Pál Rómaiakhoz írt levele (8,31)
15 Joseph Haydn
16 Liszt Ferenc levele báró Augusz Antalhoz (1873. május 7.)
17 Liszt Ferenc levele báró Augusz Antalhoz (1873. május 7.)
18 Sylvester János: Az magyar nípnek, ki ezt olvassa (1541)










