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ARTIKEL / CIKKEK 1856—1921 (1—208)
I. TEIL A— F. UNSERE UMGEBUNG / KÖRNYÉKÜNK (1)
A. UNSERE WALDWEGE … / ERDEI ÚTJAINK… (1)
1. Das Reiten auf verbotenen Wegen... Oe. N. 1869. ápr. 18. (1)
2. Unsere Waldwege Oe. Ztg.1886. 2. 21. (1)
3. Brennberg—Rosalia Oe. Ztg. 1886. 6. 1. (2)
4. Für die Erhaltung… Oe. Ztg. 1886. 7. 20. (4)
5. Der neue Weg nach Brennberg Oe. Ztg. 1886. 7. 20. (4)
6. An die Adresse der Spaziergänger Oe. Ztg. 1911. 4. 28. (5)
B. … UND AUSSICHTSTHÜRME / …ÉS KILÁTÓINK (6)
1. Die Ferdinandshöhe… Oe. I. u. A.-Blatt 1856. 6. 23. (6)
2. Den „Karlshöhe”-Besuchern… Oe.Ztg. 1878. 7. 12. (6)
3. Die neue Gloriette auf der „Karlshöhe”... Oe. Ztg. 1890. 5. 24. (7)
4. Aussichtsthurm an der Karlshöhe N. Z. 1898. 11. 23. (8)
C. EIN TRANSDANUBIANISCHER TOURISTENVEREIN / EGY DUNÁNTÚLI
TURISTAEGYESÜLET (9)
1. Erklärung [Wer hat geschrieben…?] Oe. Ztg. 1886. 5. 19. (9)
2. Zum Aufschwunge Ödenburgs Oe. Ztg. 1889. 11. 3. (10)
3. Die Wanderversammlung… Oe. Ztg. 1918. 10. 1. (11)
D. DIE LÖWER / A LŐVEREK (12)
1. Die Löwer-Gärten Oe. L.-Blatt 1865. 5. 17. (12)
2. Woher stammt der Name „Löwer”? Oe. Ztg. 1884. 1. 26. (13)
3. Löwer Oe. Ztg. 1884. 1. 30. (14)
4. Unsere Sommerfrischen Oe. Ztg. 1888. 5. 20. (15)
5. Zur Megliosirung unserer Ausflugswege Oe. Ztg. 1890. 2. 7. (16)
E. LÖWERKOMMISSION / LŐVERBIZOTTSÁG (16)
1. Ober- und Unter-Löwerbaumgartenbesitzer H. 1862. 6. 18. (16)
2. Von der Löwerkommission Oe. Ztg. 1884. 11. 11. (17)
3. Beleuchtung in unserem Villenviertel Oe. Ztg. 1907. 8. 8. (18)
F. DER NEUSIEDLERSEE / A FERTŐ (20)
1. Locales [Die Gestade des Neusiedlersees.] Oe. I. u. A.-Blatt 1859. 6. 24.
(20)
2. Die „Julia” Oe. Ztg. 1882. 8. 11. (20)
3. Oedenburger Munizipal-Ausschuß [Verschönerung des Seeufers.] Oe. Ztg.
1884. 10. 3. (22)
4. Zur Frage der Kultur des Neusiedler-Sees und Hanságs Oe. Ztg. 1918. 10.
27. (24)
II. TEIL — A—E. MILLENNIUM / MILLENNIUM (25)
A. DIE STADT / A VÁROS (25)
1. (Eingesendet.) [Färbergasserl…] Oe. I. u. A.-Blatt 1859. 6. 10. (25)
2. Oertliche Rundschau [Diebe im Neuhof.] H. 1862. 5. 4. (25)

IV
3. Oedenburger Nachrichten [Fahrstrasse.] H. 1862. 5. 25. (25)
4. Offener Sprechsaal [Auf unserer Grabenrunde.] H. 1862. 6. 8. (26)
5. Die Maulbeer-Plantage… H. 1863. 3. 25. (27)
6. Bastei-Demolirung Oe. N. 1869. 4. 15. (27)
7. Jahrestag der Ueberschwemmung… Oe. Ztg. 1880. 5. 5. (28)
8. Zur Stadtverschönerung Oe. Ztg. 1884. 1. 26. (28)
9. Wie viel Fiaker sind in Oedenburg? Oe. Ztg. 1887. 4. 17. (29)
10. Eine dritte Stimme über den Rathaus-Bau Oe. Ztg. 1889. 3. 21. (30)
11. Allerlei Uebelstände Oe. Ztg. 1890. 9. 27. (31)
12. Unsere Promenade… Oe. Ztg. 1896. 3. 31. (32)
13. Desordre in der „Christoph Lackner”-Gasse Oe. Ztg. 1897. 10. 23. (33)
14. Glatteis Oe. Ztg. 1901. 1. 5. (34)
15. Die Demolirung der Fischer-Kaserne Oe. Ztg. 1905. 9. 14. (35)
16. Die Bäume in der Straßen... Oe. Ztg. 1906. 8. 3. (35)
17. Wieden Oe. Ztg. 1907. 10. 20. (36)
18. Aus meinem Tagebuche Die Lupe 1919. 2. 25. (36)
B. BELEUCHTUNG / KÖZVILÁGÍTÁS (38)
1. Daß unsere Straßenbeleuchtung... Oe. L.-Blatt 1864. 10. 16 (38)
2. Beleuchtung der Königsgasse N. Z. 1898. 11. 13. (39)
3. Wird die Grabenrunde elektrisch beleuchtet? Oe. Ztg. 1911. 5. 7. (39)
4. Der neue Beleuchtungskalender der Stadt Oe. Ztg. 1912. 4. 28. (40)
C. WASSERLEITUNG / VÍZVEZETÉK (40)
1. Locales [Regengüße.] Oe. I. u. A.-Blatt 1859. 7. 25. (40)
2. Locales [Wasserquellen.] H. 1861. 7. 14. (41)
3. Nachricht. Der Brunnen… Oe. L.-Blatt 1864. 11. 6. (41)
4. Straßen-Reinigung Oe. L.-Blatt 1865. 6. 14. (41)
5. Von der Wasserleitung Oe. Ztg. 1884. 9. 21. (42)
6. Die Wasserleitungs-Arbeiten… Oe. Ztg. 1891. 5. 20. (42)
7. Unsere Wasserleitung Oe. Ztg. 1891. 5. 22. (42)
8. Öffentliche Reinlichkeit Oe. Ztg. 1893. 7. 22. (43)
9. Straßenbespritzung Oe. Ztg. 1901. 5. 26. (43)
D. VERSCHÖNERUNG / SZÉPÍTÉS (44)
1. Verschönerung Oe. L.-Blatt 1864. 11. 6. (44)
2. Verschönerungs-Gesellschaft Oe. N. 1869. 4. 15. (45)
3. Schaffen und erhalten Oe. Ztg. 1888. 4. 22. (45)
4. Vom „Oedenburger Privat-Verschönerungs-Vereine” Oe Ztg. 1897. 6. 27.
(47)
5. Der Soproner Privat-Verschönerungs-Verein... Oe. Ztg. 1918. 9. 29. (49)
E. MILLENNIUM / MILLENNIUM (50)
1. Millenniumsfeier in Budapest W. Volksblatt 1896. 5. 2. (50)
2. Die Millenniumsfeier in Oedenburg Oe. Ztg. 1896. 5. 10. (52)
3. Der Rummel ist vorüber... Oe. Rundschau 1896. 5. 10. (53)
4. Landnahme Oe. Ztg. 1896. 5. 10. (54)
5. Die Feier des Millenniums in Oedenburg [Festgottesdienste.] Oe. Ztg. 1896.
5. 12. (56)
III. TEIL — A—C. THEATER UND MUSIK / SZÍNHÁZ ÉS ZENE (58)
A. DAS THEATERGEBÄUDE / A SZÍNHÁZÉPÜLET (58)
1. Die Temperatur des hiesigen Theaters Oe. I. u. A.-Blatt 1859. 1. 28. (58)
2. Verbesserungen Oe. Ztg. 1884. 10. 4. (59)

V
3. Ueber die Beleuchtung des Theaters… Oe. Ztg. 1893. 11. 25. (50)
4. Das Christgeschenk der Stadt Sopron Oe. Ztg. 1909. 12. 25. (61)
B. DIE THEATERVORSTELLUNGEN / A SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK (62)
1. Theater [Martha.] Oe. I. u. A.-Blatt 1856. 1. 25. (62)
2. Theater [Kinder als Zuschauer.] Oe. I. u. A.-Blatt 1856. 2. 8. (63)
3. Theater und Kunst [Warum ist leer…] H. 1863. 11. 15. (63)
4. Eine ungarische Schauspielgesellschaft in Rußt Oe. Ztg. 1909. 1. 29. (64)
5. Theater und Kunst. Das „Kuhreigen”-Verbot Oe. Prol. 1919. 7. 29. (64)
6. Der „Kuhreigen” freigegeben Oe. Prol. 1919. 7. 30. (66)
C. MUSIK / ZENE (66)
1.Mozart-Requiem Oe. L.-Blatt 1864. 11. 6. (66)
2. Generalversammlung des Männergesangvereines „Liederkranz” Oe. Ztg.
1880. 3. 31. (67)
3. Ein Handschreiben Fr. Liszt’s Oe. Ztg. 1885. 6. 10. (67)
4. Park-Musik Oe. Ztg. 1885. 6. 11. (68)
5. Die Haydn-Feier Oe. Ztg. 1900. 6. 3. (68)
6. Oedenburger Musikverein Oe. Ztg. 1904. 1. 3. (70)
7. Die erste Jubiläums-Veranstaltung des Oedenburger Musik-Vereines Oe.
Ztg. 1904. 1. 9. (70)
8. Die heurige Konzertsaison Oe. Ztg. 1904. 10. 15. (71)
9. Konzert Leo Slezak Oe Ztg. 1906. 3. 9. (73)
10. Konzert Leo Slezak — nicht verschoben Oe. Ztg. 1906. 4. 29. (74)
11. Die Liedertafel des Arbeitergesangvereins „Brüderlichkeit” Oe. Ztg. 1911.
5. 16. (74)
IV. TEIL — A—C. PRESSE, LITERATUR UND WISSENSCHAFT / SAJTÓ,
IRODALOM ÉS TUDOMÁNY (76)
A. DIE PRESSE IN OEDENBURG / A SAJTÓ SOPRONBAN (76)
1. Offene Sprechhalle H. 1862. 1. 5. (76)
2. An unsere P. T. Leser! Oe. Bote 1883. 12. 30. (76)
3. Zum 22. Oktober 1887 [Marbach.] Oe. Ztg. 1887. 10. 22. (77)
4. Gott zum Gruß! Oe. Volksblatt 1893. 3. 19. (78)
B. DIE LITERATUR IN OEDENBURG / AZ IRODALOM SOPRONBAN (82)
1. Der literarische Nachlaß Moritz Kolbenheyer’s Oe. Ztg. 1884. 9. 12. (88)
2. Der „Irodalmi és Művészeti Kör” veranstaltet … einen Vortragsabend Oe.
Ztg. 1905. 12. 2. (83)
3. Die Adolf Frankenburg Feier im „Irodalmi Kör” Oe. Ztg. 1912. 2. 18. (83)
4. Ein Heim für die städtische öffentliche Bibliothek Oe. Ztg. 1914. 5. 1. (84)
5. Gedichte von Andreas Ady Die Lupe 1919. 2. 18. (85)
6. Der Abend des „Frankenburg” Literaturvereines Oe. Ztg. 1920. 2. 17. (85)
C. WISSENSCHAFT / TUDOMÁNY (86)
1. Zur Monographie Oedenburgs. Oe. Post 1890. 10. 5. (86)
2. Vom Rathausbau [Ludwig Bella.] Oe. Ztg. 1893. 11. 25. (87)
3. Urania Oe. Ztg. 1904. 10. 20. (89)
4. Ein Inskriptionsstein aus dem Jahre 150 Oe. Ztg. 1911. 4. 22. (90)
5. Raimund Bünker (1863—1914) Oe. Ztg. 1914. 11. 14. (90)
V. TEIL — A—C. PHOTO-, FILM- UND BILDENDE KUNST / FOTÓ-, FILM- ÉS
KÉPZŐMŰVÉSZET (92)

VI
A. PHOTOKUNST / FOTÓMŰVÉSZET (92)
1. Locales [Photograph J. Berta] Oe. I. u. A.-Blatt 1859. 10. 31. (92)
2. Ansicht von Oedenburg... Oe. L.-Blatt 1864. 11. 20. (92)
3. Die Portraitausstellung auf der Grabenrunde Oe. N. 1873. 11. 20. (93)
4. Schnell-Photographie Oe. Ztg. 1887. 4. 17. (95)
5. Die Ausstellung des Photo-Klubs Sopron... Oe. Ztg. 1906. 9. 8. (95)
B. FILMKUNST / FILMMŰVÉSZET (96)
1. Die „lebenden Photographien”... Oe. Ztg. 1896. 12. 12. (96)
2. Mozitheater (Kinematograph) Oe. Ztg. 1908. 2. 13. (97)
3. Ein neues Kinematograph-Unternehmen… R. 1909. 10. 7. (98)
4. Die Theatersteuer der Kinos… Gr. 1914. 5. 21. (99)
5. Schach dem Kinoschund! Chr. Oe. Tagblatt. 1920. 10. 13. (100)
C. BILDENDE KUNST / KÉPZŐMŰVÉSZET (100)
1. Eröffnung der Kunstausstellung Oe. Ztg. 1897. 12. 7. (100)
2. Kunstausstellung N. Z. 1898. 11. 30. (101)
3. Die Ausstellung in der Börsenhalle Oe. Ztg. 1899. 6. 14. (102)
4. Löwer-Ansichtskarten Oe. Ztg. 1900. 7. 21. (102)
VI. TEIL — A—B. SPORT UND GESUNDHEIT / SPORT ÉS EGÉSZSÉG (104)
A. SPORT / SPORT (104)
1. Das Große Thurnfest Oe. L.-Blatt 1867. 9. 25. (104)
2. (Fortsetzung vom Thurnfeste.) Oe. L.-Blatt 1867. 9. 29. (106)
3. Herrn Maurers Distanzmarsch Oe. Ztg. 1882. 7. 13. (107)
4. Regatta Oe. Ztg. 1884. 7. 13. (108)
5. Der Radfahrklub „Sempronia” N. Z. 1898. 11. 13. (109)
6. Von unserm Eislaufplatz Oe. Ztg. 1904. 1. 5. (109)
7. Football-Match Oe. Ztg. 1904. 10. 6. (109)
8. Die Rodelbahn verboten Oe. Ztg. 1911. 1. 3. (110)
9. Prof. Friedrich Rösch — Ehrenbürger Oe. Ztg. 1911. 4. 28. (110)
10. Die Eislaufbahnen Oe. Ztg. 1921. 12. 17. (110)
B. GESUNDHEIT / EGÉSZSÉG (110)
1. Die Schwimmschule… Oe. L.-Blatt 1865. 5. 17. (110)
2. Eine Volksküche Oedenburgs Oe. Ztg. 1878. 7. 28. (111)
3. Die Sojabohne Oe. Ztg. 1879. 4. 25. (112)
4. Zur Spitalsfrage Oe. Ztg. 1899. 2. 23. (113)
5. Bohnenkaffee Oe. Ztg. 1900. 1. 14. (114)
6. Festliche Eröffnung des Kurbades Balf Oe. Ztg. 1901. 5. 26. (114)
7. Der Werth des täglichen Spazierganges Oe. Ztg. 1906. 9. 26. (115)
8. Zahnbürsten… Oe. Ztg. 1911. 5. 16. (116)
9. Die Gasthäuser im Kriegsjahr Gr. 1915. 2. 28. (116)
VII. TEIL — A—C. ALLERLEI / MINDENFÉLE (120)
A. SEHENSWÜRDIGKEITEN / LÁTNIVALÓK (120)
1. Curiositäten Oe. Ztg. 1879. 4. 13. (120)
2. Hartkopf’s Diorama Oe. Ztg. 1889. 7. 5. (120)
3. Der Flohzirkus... Oe. Ztg. 1890. 5. 23. (122)
4. Edison’s Phonograph Oe. Post 1890. 9. 30. (123)
5. Direkte elektrische Wagen zum Zirkus Oe. Ztg. 1901. 5. 24. (123)
6. Ein Stück Amerika in Sopron Oe. Ztg. 1901. 5. 26. (124)
B. GEMISCHTES / VEGYES (125)

VII
1. Frische Erdbeeren Oe. Ztg. 1884. 10. 2. (125)
2. Unverantwortlicher Muthwille Oe. Ztg. 1886. 8. 13. (125)
3. Der Sturm bei „Kafé Promenade” Oe. Ztg. 1890. 3. 13. (126)
4. Eine Postkarte… Oe. Ztg. 1893. 11. 25. (126)
5. Hirdetés [Lusztház.] Oe. Ztg. 1896. 5. 3. (127)
6. Damenring Oe. Ztg. 1896. 6. 18. (127)
7. Erdbeben Oe. Ztg. 1899. 6. 14. (127)
8. Flaubertgewehren Oe. Ztg. 1901. 5. (127)
9. „Sonnenhof” am Himmel Oe. Ztg. 1904. 5. 8. (128)
10. Automobilunfall Oe. Ztg. 1904. 6. 9. (128)
11. Lebensgefahr auf der Straße Oe. Ztg. 1908. 2. 13. (129)
12. Die Maus im Klavier Oe. Ztg. 1919. 3. 28. (129)
C. TITANIC / TITANIC (130)
1. Der Todesschiff [Werbung.] Oe. Ztg. 1912. 2. 16. (130)
2. Der Todesschiff Oe. Ztg. 1912. 2. 18. (130)
3. „Titanic” Oe. Ztg. 1912. 4. 19. (131)
4. Die Katastrophe der „Titanic” Oe. Ztg. 1912. 4. 21. (134)
5. Ein gewesener Soproner… Oe. Ztg. 1912. 4. 23. (134)
6. Die Ausfahrt der „Titanic”... Oe. Ztg. 1912. 5. 7. (135)
7. Die Opfer der „Titanic”... Oe. Ztg. 1912. 5. 7. (135)
VIII. TEIL — A—B. GESELLSCHAFT / TÁRSASÁG (136)
A. ZUSAMMENKÜNFTE / ÖSSZEJÖVETELEK (136)
1. Ball-Revue Oe. I. u. A.-Blatt 1856. 1. 18. (136)
2. Ball-Revue [Der Faschingsdienstags-Ball.] Oe. I. u. A.-Blatt 1856. 2. 8.
(137)
3. Eröffnung des städt. Armen-Versorgungs-Hauses Oe. N. 1873. 3. 13. (139)
4. Die neueste Modethorheit Oe. Ztg. 1880. 4. 28. (140)
5. Der 4. September 1881 Oe. Bote f. S. u. L. 1881. 9. 8. (141)
6. Verlobung Oe. Ztg. 1885. 3. 4. (142)
7. Diner zu Ehren des Kronprinzen von Dänemark Oe. Ztg. 1905. 12. 10. (142)
B. VERSCHIEDENES / KÜLÖNFÉLE (143)
1. Das städtische Normalhauptschulgebäude... Oe. I. u. A.-Blatt 1856. 3. 24.
(143)
2. Vom „Maria Josefinum” Oe.Ztg. 1899. 3. 5. (145)
3. Die Automobile… W. Volksblatt 1907. 10. 29. (145)
4. Unverbürgte Aussprüche bekannter Oedenburger Die Lupe 1919. 2. 16.
(146)
IX. TEIL — A—D. WIRTSCHAFT / GAZDASÁG (147)
A. VERKEHR / KÖZLEKEDÉS (147)
1. Die Südbahnzüge… Oe. Ztg. 1890. 10. 1. (147)
2. Unsere Thurmuhren Oe. Post 1890. 10. 5. (147)
3. Telephon Oe. Ztg. 1890. 11. 11. (147)
4. Oedenburg als Knotenpunkt von acht Eisenbahnen Oe. Ztg. 1895. 7. 2.
(148)
5. Die Oedenburg—Preßburger Bahn Oe. Ztg. 1897. 12. 17. (149)
6. Neues Postpalais in Sopron Oe. Ztg. 1908. 1. 4. (149)
B. AGRIKULTUR / MEZŐGAZDASÁG (150)
1. Phyloxera Oe. Ztg. 1882. 8. 8. (150)
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2. Phylloxera Oe. Ztg. 1884. 1. 15. (150)
3. Bebräusung der Oedenburger Weingärten gegen die Peronospora Oe. Ztg.
1896. 5. 27. (152)
4. Briefkasten. Die Reblaus… R. 1901. 12. 8. (152)
5. Warum bei uns die Marktpreise für Obst und Gemüse so hoch sind? Oe.
Ztg. 1900. 7. 21. (153)
C. AUSSTELLUNGEN / KIÁLLÍTÁSOK (153)
1. Der Oedenburger Stadtthurm auf der Wiener Weltausstellung Oe. Ztg.
1873. 4. 27. (153)
2. Weltausstellung Oe. N. 1873. 7. 9. (154)
3. Der Triumphbogen auf der Kossuthstraße Oe. Ztg. 1904. 7. 1. (155)
4. Die Soproner Gewerbeausstellung Oe. Ztg. 1904. 10. 14. (156)
5. Das Exekutivkomité der Gewerbeausstellung... Oe. Ztg. 1904. 10. 14. (156)
D. WIRTSCHAFT IM ALLGEMEINEN / GAZDASÁG ÁLTALÁBAN (156)
1. Die neuerfundene Waschmaschine Oe. Intell. u. A.-Blatt 1856. 1. 25. (156)
2. Eine wichtige Zeitfrage für Oedenburg Oe. I. u. A.-Blatt 1858. 3. 1. (159)
3. Verhandlungen der Oedenburger Handels- u. Gewerbe-Kammer Oe. I. u.
A.-Blatt 1859. 3. 14. (163)
4. Die Volksküche Oe. Bote f. S. u. L. 1881. 10. 20. (165)
5. „Kafé Promenade” Oe. Ztg. 1890. 8. 2. (166)
6. Die eigentliche Eröffnung des Hotels „Pannonia”… Oe. Ztg. 1893. 7. 22.
(167)
7. Grubenunglück Oe. Ztg. 1896. 5. 27. (168)
8. Die Oedenburger Industrie auf der Millenniums-Ausstellung Oe. Ztg. 1896.
6. 18. (168)
9. Jubiläum [Franz Wannerer.] N. Z. 1898 11. 13. (168)
10. Unterlöwerparzellen N. Z. 1898. 11. 13. (169)
11. Vorderes Thor… N. Z. 1898. 11. 13. (169)
12. Gassenwohnung N. Z. 1898. 11. 17. (169)
13. Leonhard Gattineau unter Anklage Oe. Ztg. 1900. 2. 15. (169)
14. Franz Wannerer Oe. Ztg. 1901. 5. 24. (170)
15. Ein falsches Gerücht Oe. Ztg. 1901. 5. 26. (171)
16. Rimelsch über Schladerer R. 1901. 10. 31. (171)
17. Schladerer’s Geist R. 1901. 12. 5. (172)
18. Zum Soproner Baubankkrach Oe. Ztg. 1904. 3. 11. (172)
19. Darf der Kafetier… Oe. Ztg. 1906. 3. 18. (173)
20. Eine biblische Geschichte Oe. Ztg. 1921. 11. 13. (173)
X. TEIL — A—C. RELIGION / VALLÁS (175)
A. KIRCHLICHE BAUTEN / EGYHÁZI ÉPÜLETEK (175)
1. Feierliche Grundsteinlegung... [Ev. Kirchenturm.] H. 1862. 5. 18. (175)
2. Oedenburger Nachrichten [Kirchliche Bauten.] H. 1862. 8. 3. (176)
3. Glocken… H. 1863. 7. 8. (177)
4. Das Gewölbe des Langschiffes H. 1863. 11. 8. (178)
5. Einweihung… [Skt. Michael.] Oe. L.-Blatt 1864. 10. 5. (179)
6. Domkirchenthurm… Oe. Ztg. 1882. 8. 10. (180)
7. Die Einweihung der Johanniskirche... Oe. Post 1890. 5. 11. (180)
8. Kirchen-Renovirung Oe. Ztg. 1904. 10. 4. (181)
9. Der Thurm am Széchenyiplatze Oe. Ztg. 1907. 10. 31. (182)

IX
B. WICHTIGE UND KLEINERE SACHEN / FONTOS ÉS APRÓBB ÜGYEK (182)
1. Ein Gauner H. 1862. 5. 18. (182)
2. Effekten-Lotterie H. 1863. 9. 4. (182)
3. Keine Leichenverbrennung Oe. Ztg. 1885. 6. 11. (183)
4. Der Gräberbesuch Oe. Ztg. 1889. 11. 5. (184)
5. Heuchelei! R. 1901. 12. 22. (185)
C. DIE JUDEN / A ZSIDÓK (186)
1. Die israelitische Kultus-Gemeinde H. 1862. 6. 22. (186)
2. Die Tendenz unseres Blattes… Oe. L.-Blatt 1867. szeptember 4. (186)
3. Die Einweihung der hierortigen israel. Schule… Oe. Ztg. 1884. 11. 11. (187)
4. Chanuka Oe. Ztg. 1904. 12. 4. (188)
5. Zur Beachtung für christl. Geschäftsleute! Ch. Oe. Tagblatt 1920. 10. 8.
(189)
XI. TEIL — A—C. POLITIK / POLITIKA (190)
A. POLITIK IM ALLGEMEINEN / POLITIKA ÁLTALÁBAN (190)
1. Zollfreie Gedanken H. 1862. 8. 10. (190)
2. Deutsche und magyarische Vorstellungen H. 1863. 1. 14. (190)
3. Franz Deak und die Times Oe. L.-Blatt 1867. 9. 25. (191)
4. Die Neun aus Transleithanien Oe. Ztg. 1884. 1. 15. (191)
5. Der Gottesfrieden Oe. Rundschau 1896. 4. 19. (192)
6. Neue Magyarin W. Volksblatt 1907. 9. 7. (193)
7. Wird schwer gehen W. Volksblatt 1907. 10. 24. (194)
8. Der Brennberger Skandal R. 1909. 11. 14. (194)
9. Die Arbeiter und der Mai 1 Oe. Ztg. 1911. 4. 30. (196)
10. Abschaffung der Titel Oe. Ztg. 1919. 3. 27. (197)
11. Jedes Kind ist ehelig Oe. Ztg. 1919. 3. 27. (197)
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XII

BEVEZETÉS
A Soproni Olvasókönyv kedvező fogadtatása arra kötelez, hogy a megbomlott
egyensúlyt helyreállítsam. Hiszen aligha tagadhatjuk, hogy Sopron sajtójának nyelve,
keletkezésének első éveiben, kizárólagosan német volt. Pontosabban: néhány
hirdetést és hivatalos közleményt kivéve. Évtizedekig tartott, mire érdemes volt
magyaroknak magyar újságokkal pályázni a magyarul tudó olvasók kegyeire.
A város lakosságának száma ugyan növekedett, de azon belül lassú
fokozatossággal szorult vissza a gót betűk ismerőinek köre. És ez nemcsak
Gutenberg ábécéjére vonatkozott, hanem arra a több rétegű társadalmi életre is,
amelynek részt vevői a magyarok többségét hergelaufeneknek (jöttmenteknek)
tartották. A Szent Mihály-templom restaurálás utáni felszentelésére érkezőket az
újság még helybeliekre, a környékből jövő magyarokra és horvátokra osztotta föl
(lásd X. A. 5.). Ez 1864-ben így volt természetes. (Még 1880-ban is a kerek 23
ezerből kevesebb, mint 5000 a magyar.) A Millenniumkor azonban már eredeti
magyar nyelven közölte az Oedenburger Zeitung a Csornáról jött premontrei szónok
beszédét, mert nem akarta a kétnyelvű olvasót megfosztani annak zamatától. (Dr.
Kuncz Adolf prépost beszéde a lap 1896. május 19-i számának 2—3. oldalán.)
A magyarosodás szelíden és kevésbé szelíden egyre szélesebb területeken
folyt. (Utalás rá a IV. B. 2.-ben, a XI. A. 2.-ben és a XI. A. 5.-ben.) Ennek ellenére
elmondhatjuk, hogy az 1921. évi sorsdöntő népszavazást közvetlenül megelőző
népszámláláskor (nem sokkal, de) még mindig a felénél kevesebben vállalták
magyarságukat. 1930-ra azonban megfordult az arány. Ezzel azonban már nem
foglalkozom. A német anyanyelvűeknek a magyar hazához való hűségére példa a II.
E. 2., II. E. 4., XI. A. 4., XI. C. 1. és XI. C. 2. cikkekben olvasható. És természetesen
a népszavazás végeredménye (utalás a Függelékben, a Magyarázatok végén). Van
azért kevésbé barátságos hang is (aulikus és vallási köntösben II. E. 1., XI. A. 1.).
Sőt, ellenséges (XI. A. 1.).
De hát nemcsak az érdemes olvasásra, ami a nyelvre vonatkozik. A Ferenc
József-i „boldog békeidők” díszes kulisszái mögül itt is, ott is láthatóvá válik a
vandálok pusztítása (I. B. 3. és más), a militarizmus kegyetlensége (XI. B. 3.), a
bányászélet nyomora (XI. A. 8.) és a leplezetlen antiszemitizmus (X. C. 5., XI. A. 6—
7.). És a sokféle szórakozás mellett a technika büszkeségének, az óceánjárók
legnagyobbikának, a Titanicnak megrázó pusztulása (VII. C. 1—7.). Stb.
Miért csak 1921-ig válogattam össze a közlésre érdemesnek talált cikkeket? Az
első évszám, az 1856, azt hiszem világos: a Sopronban akkoriban megjelent első
újsággal, a hosszú nevű Oedenburger Intelligenz- und Anzeige-Blatt-tal kezdtem.
Éspedig a második évfolyammal, mert levéltárunkban nem található meg az első.
(Hogy ezt ne kelljen minduntalan leírnom: sajnos az anyag, belevonva a városi
könyvtárat is, nem teljes. Évfolyamokon belül is, sőt számokon belül is vannak
hiányok. Amióta a nullát feltalálták, a semmi is létező fogalom. Szerencsés esetben a
két lelőhely kiegészíti egymást: a korszak meghatározó szerkesztő-egyéniségéről,
Marbach Ernőről szóló nagy laudáció kerete a könyvtárban, életrajzi közepe a
levéltárbeli példányban maradt meg.)
Az 1921 mindenképpen történelmi évszám. A lezárást ez önmagában is
indokolná. Hozzá kell tennem, hogy az anyagnak kiterjesztése a másik történelmi
évszámig, az 1944-ig, amikor az utolsó soproni német újságot, az Oedenburger
Zeitungot államérdekből (!) betiltották, terjedelmi okokból sem lett volna kivihető. Itt
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jegyzem meg, hogy amit fölöslegesnek ítéltem, azt kihagytam a cikkekből. Ennek
jele: […]. A szögletes zárójel nélküli három pont az eredetiben is az. Saját
kiegészítéseimet is szögletes zárójelek közé tettem.
A Függelékben közölt kis sajtótörténet jelzi, hogy német nyelvű sajtónkban az
állandóságot az Oedenburger Zeitung képviseli. Mellette-körülötte fel-feltűnnek más
lapok is. Ha ennek a tarka-barka felszínnek a mélyére nézünk, azokat a nyomdákat
találjuk, amelyek maguk reklámjaként jelentették meg sajtótermékeiket. A Marbachot
foglalkoztató Romwalter Károly (A Károly-magaslat építője) nemcsak a napilappá
fejlődött és 1944-ig fennálló Oedenburger Zeitung elindítója, hanem annak magyar
változatát is megjelentette (ennek első címe „Sopron” volt). Nyomdája később
Röttigékével egyesülve, még később részvénytársasággá alakulva, államosítás után
ma Hillebrand-nyomdaként működik.
Elmondható, hogy ez az újság volt a legtárgyilagosabb valamennyi közül. És a
leggondosabban szerkesztett. Ez vonatkozik a kevésszámú sajtóhibára is.
A cikkek kiválogatásának szempontja: a korra jellemző tartalom és az egymást
kiegészítő változatosság. Ezt kívánja erősíteni a számos reklámoldal is. Így válik az
egész olyan körképpé, amely a hétköznapok világát igyekszik bemutatni.
Természetesen vállalom a szubjektivitást: ez az én véleményem Sopron hatvanöt
évéről 1856-tól 1921-ig. Ezúttal a német sajtón keresztül.
A cikkeket betűhíven közlöm, tudomásul véve a bizonytalanságokat és a német
helyesírás változásait is (természetesen nem a legújabbra gondolok, hanem az első
egységesítő helyesírási szabályzatra, amelyet Berlinben, 1902-ben jelentettek meg a
német nyelvterület számára). A fordításban — egy-két fordulatot kivéve — nem
törekedtem valamilyen régi stílusra. A megértés lehetett csak a célom. És az, hogy a
jó értelemben vett érdekességeket „könnyen emészthető módon” tálaljam az olvasó
elé. Hiszen ez volt az elődök szándéka is. Akár németül, akár magyarul írtak.
Végezetül köszönetet mondok a Levéltár és a Széchenyi István városi könyvtár
munkatársainak. Ez a segítség kiterjedt a technikai részletekre is. Ám ezek
megoldásában Viktor fiamé a legfőbb érdem.
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ARTIKEL / CIKKEK
I. TEIL / RÉSZ: UNSERE UMGEBUNG / KÖRNYÉKÜNK
A. UNSERE WALDWEGE… / ERDEI ÚTJAINK…
I. A. 1.
DAS REITEN AUF VERBOTENEN
WEGEN
Immer und immer wieder werden
Klagen laut, daß die Spaziergänge
außerhalb der Stadt, besonders aber die
vom Neuhofgarten aus gegen Wandorf
und in die Ober-Löwer führenden
Alleen, die doch ausschließlich für
Fußgänger bestimmt sind, sans gêne
als Reitbahn benutzt werden, und das
nicht allein von den Reitknechten der
pferdbehaltenden Parteien, sondern
auch nicht selten von den der Intelligenz
angehörigen Passions- wie ProfessionsReitern,
wodurch
natürlich
diese
Fußwege nicht besser gemacht werden,
das fußwandelnde Publikum aber,
abgesehen davon, daß es Gefahr läuft,
beschädiget zu werden, in seinem
Vergnügen gestört wird, und besonders
Frauen und Kinder in Schrecken
versetzt werden. Selbst wenn keine
Warnungstafeln bei diesen Gehwegen
angebracht wären, was übrigens der
Fall ist, sollten wenigstens diejenigen
Hrn. Reiter, die sich zur Intelligenz
zählen, es einsehen, daß ihnen die
Verschönerungs-Gesellschaft oder die
Stadt ihre Reitbahn nicht mit Alleen
bepflanzen
wird.
Bezüglich
den
Reitknechten
welche
gerne
auf
geebneter, wenn auch verbotener Bahn
reiten, sind wir überzeugt, daß diesfalls
von competenter Seite die eindringliche
Ermahnung: dies in Hinkunft zu
unterlassen, erfolgen wird.
Oedenburger Nachrichten 18. April
1869.
I. A. 2.
UNSERE WALDWEGE. Unverdrossen
trotz der alljährlich sich wiederholenden
Akte der Rohheiten und brutalen

I. A. 1.
LOVAGLÁS TILOS UTAKON
Mindig és mindig újra felerősödnek a
panaszok, hogy a városon kívüli
sétautakat, különösen a Neuhofkerttől
Bánfalva felé és a Felső-Lőverekbe
vezető fasorokat, amelyek mégiscsak
kizárólag gyalogosok számára vannak,
ettől nem zavartatva lovaglópályának
használják. És nem egyedül a lótartó
rétegek lovászai, hanem nem ritkán az
intelligenciához tartozó lovasok, akik
vagy
kedvtelésből,
vagy
azért
lovagolnak, mert ez a foglalkozásuk.
Ennek következtében természetesen
ezek a gyalogutak nem lesznek jobb
állapotban, de a gyalogló közönséget,
eltekintve annak a veszélyétől, hogy
megsérül, szórakozásában zavarják.
És különösen a nőket és gyerekeket
megijeszthetik. Még ha nem is
lennének ezekre a gyalogutakra
kihelyezett figyelmeztető táblák, már
pedig vannak, akkor is legalább azok a
lovas urak, akik az intelligenciához
számítják magukat, lássák be, hogy
számukra sem a Szépítő Egyesület,
sem a város nem fog fasorokat ültetni
a lovaglóútjaik mellé. A lovászokra
vonatkozóan, akik szívesen lovagolnak
nem nekik való, sőt tiltott utakon, meg
vagyunk győződve arról, hogy ebben
az esetben az illetékes helyről érkező
nyomatékos figyelmeztetés: ezt a
jövőben mellőzzék, hatni fog.
Oedenburger Nachrichten 1869.
április 18.
I. A. 2.
ERDEI ÚTJAINK
Állhatatosan,
az
évről-évre
visszatérő durvaságok és pusztító düh
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Zerstörungswuth, deren Opfer unsere
schönen Waldanlagen jeden Sommer
sind, wird schon jetzt mit der Herstellung
der Wegweiser-Aufschriften u. s. w.
begonnen. Vor allem Anderen werden
die Tafeln für den Burgstallweg in
ungarischer und deutscher Sprache
angefertigt. Der Name Burgstall wird mit
Várhely übersetzt, denn das Wort
Burgstall bedeutet Burgstelle, was mit
Várhely richtig übersetzt sein dürfte.
Sollte einer unserer geehrten Herren
Leser eine bessere Uebersetzung
wissen, so werden wir dieselbe mit
Dank entgegen nehmen. Am Burgstall
selbst sollen noch zu Ende des vorigen
Jahrhunderts Spuren der Grundmauern
einer Burg sichtbar gewesen sein,
woher dann der heutige Name dieser
Burgstelle herrührt.
Oedenburger Zeitung 21. Februar 1886.

tettei ellenére, amelyeknek minden
nyáron szép erdei létesítményeink
esnek áldozatul, már most elkezdődött
az útjelző feliratok stb. helyreállítása.
Minden más előtt készülnek el a
Várhelyre vezető út magyar és német
nyelvű táblái. A Burgstall nevet
Várhelyre fordítják, mert a Burgstall
szó
Burgstellet
jelent,
amelyet
helyesen fordítanak le Várhelyre. Ha
tisztelt olvasó uraink közül valaki jobb
fordítást
tudna,
azt
köszönettel
vesszük át. Magán a Burgstallon az
előző évszázad végén állítólag még
láthatók voltak egy vár alapfalainak
nyomai,
ahonnan
ennek
a
Burgstellének a neve származik.
Oedenburger Zeitung 1886. február
21.

I. A. 3.
BRENNBERG—ROSALIA. Um den
Touristen ein offenes Herz und
freundliches Sinn für Berg und Thal,
Wald und Flur besitzen, die interessante
Fußpartie von Brennberg zur Rosalia
(oder umgekehrt) zu erleichtern, haben
die Herren C. Romwalter und Sohn am
verflossenen Sonntag, den 30. Mai l. J.
deren Markirung mit blauer Farbe
durchgeführt.
Die farbige Bezeichnung beginnt
beim Gasthause des J. Hutter in
Brennberg und läuft in mäßiger
Steigung über den „Hotterweg” — längs
welchem die imposanten fürstlichen
Rothbuchenwaldungen (links) mit den
niederen „Maißen” der königl. Freistadt
Oedenburg (rechts) gar gewaltig
kontrastiren — zu den 3 Säulen und
zum „Herrentisch”. Hier beginnt der Weg
langsam abzufallen und nach etwa einer
halben Stunde, mahnt uns die
Farbenmarkirung — gerade an jener
Stelle, wo ein Fahrweg nach Rohbach
abzweigt — daran, eine ganze
Wendung nach links zu machen, um
uns auf ziemlich steilem Abhange in ein

I. A. 3.
BRENNBERG—ROZÁLIA
Azért, hogy a turisták nyílt szívvel és
baráti tudattal tarthassák sajátjuknak a
hegyet, völgyet, erdőt és mezőt, a
Brennbergből a Rozáliára (illetve
ellenkezőleg)
vezető
érdekes
gyalogútvonalat megkönnyítsék, Romwalter Károly és fia az elmúlt
vasárnap, ez év május 30-án, ennek a
jelölését kék színnel elvégezték.
A kék jelzés Brennbergben, Hutter J.
vendéglője mellől indul és mérsékelt
emelkedővel halad a dűlőúton a három
oszlophoz és az Asztalfőhöz. Hosszan
mellette élesen elüt egymástól az
impozáns hercegi bükkerdő (balra) és
az alacsonyabb Maißen (jobbra),
amely Soproné, a szab. kir városé. Itt
elkezd az út lassan lejteni és körülbelül
fél óra múlva figyelmeztet bennünket a
színes jelzés arra — éppen ott, ahol
kocsiút ágazik el Fraknónádasd
(Rohrbach) felé —, hogy egész
fordulatot kell tennünk balra, hogy
levezessen
egy
meglehetősen
meredek lejtőn egy rendkívül kedves-
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ungemein lieblich-romantisches Thal,
auf dessen Sohle üppige Wiesengründe
prangen, hinabzuführen. Nachdem wir
dasselbe
in
voller
Sinneslust
durchschritten haben, übersetzen wir
den silberhellen Marzer Bach und kurz
darauf, indem wir die Wiese passiren
und dabei etwas gegen rechts Direktion
genommen haben, auch den schönen
breiten Fahrweg, der von Sieggraben
heraus nach Marz führt. Hier fällt uns
ein Heiligenbild auf, das uns zugleich
zur Orientirung dienen kann, denn von
dieser Säule aus wenden wir uns, der
blauen Farbe folgend, nach links auf
einen, von ganz niederem Gehölz
ziemlich verwachsenen Weg, und
steigen direkt zur Wintergstätten
aufwärts. Auf derselben ist erst kürzlich
ein
Holzschlag
in
sehr
großer
Ausdehnung bewirkt worden und hatten
die Herren Projektanten — denen leider
kein Führer zu Gebote stand und die nur
auf die Karte angewiesen waren — in
dem Labyrinth einer Unzahl temporärer
„Holzschlagwege”, welche natürlich in
der Karte nicht eingezeichnet sind,
große Orientirungsschwierigkeiten, deren glückliche Ueberwindung aber
schließlich doch gelang. Allerdings sind
hier noch einige kleine Weg-Korekturen
nothwendig und werden die Herren
Romwalter bestrebt sein, dieselben je
eher durchzuführen; bis auf Weiteres
muß eben die gegenwärtige Markirung
als Nothbehelf dienen.
Auf der Höhe der Wintergstätten
einmal angelangt, gestaltet sich der
Parthie
in
herrlichen
Nadelholzwaldungen
wieder
außerordentlich
genußvoll und gelangen wir — immer
der blauen Farbe folgend — zunächst
zum „Greimkogel” an die Landesgrenze
und läng derselben, förmlich berauscht
vom harzigen Dufte der Tannen auf
mählig aufsteigenden, dunkelschattigen
Wegen, am Schwarzkogel, Hartelspitz,
Auerberg vorbei, zur Rosalia.
Je früher man von Brennberg
aufbricht, um desto genußreicher

romantikus völgybe, amelynek alján
buja rét pompázik. Miután ezen nagy
vidáman keresztül haladtunk, átkelünk
az ezüstösen csillogó Márcfalvipatakon, Nem sokkal ez után, midőn a
mezőt elhagytuk és közben némileg
jobbra vettük az irányt, elhagyjuk a
szép, széles kocsiutat, amely Szikrából
Márcfalvára vezet. Itt szentkép tűnik
elénk, amely egyúttal irányjelzőként is
szolgálhat, mert ettől az oszloptól
indulva, követjük a kék jelzést és balra
fordulunk egy alacsony cserjével
meglehetősen
benőtt
útra,
és
felkaptatunk
egyenest
a
téli
lerakóhelyre. Ezen rövidesen hatalmas
kiterjedésű irtás jelent változást és az
útkijelölő uraknak, akiknek sajnos nem
állt rendelkezésükre vezető, s akik
csak a térképre hagyatkozhattak, a
labirintusban számtalan időszakos
irtásút, amely a térképre természetesen nincsen berajzolva, okozott
tájékozódási nehézségeket, amelyeknek szerencsés elhárítása végül is
sikerült. Mindenesetre itt még néhány
kisebb
igazítás
szükséges
az
útvonalakon. Romwalter úrék azon
lesznek, hogy ezeket keresztülvezessék, addig is a jelenlegi jelzés
mint szükségmegoldás szolgál.
Egyszercsak fölérünk a téli lerakóhely magaslatára, a környék ismét
rendkívül
élvezetesen
alakul
át
csodálatos tűlevelű erdőkké. Mindig a
kék
jelzést
követve
előbb
az
országhatáron a Greimkogelre jutunk
és mellette, szinte mámorosan a
fenyők gyantaillatától fokozatosan
emelkedve sötéten árnyékos utakon, a
Schwarzkogelt, a Hartelspitzet és az
Auerberget érintve, a Rozáliára.
Mennél előbb kerekedik föl az ember
Brennbergből, annál élvezetesebb a
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gestaltet sich die Tour und wäre die
fünfte Morgenstunde als äußerster
Termin dringend anzurathen, was ganz
leicht möglich ist, wenn man von
Oedenburg um längstens 4 Uhr mittelst
Wagen hinfährt. Diese Aufbruchstunde
angenommen, erreicht man, ohne von
der Hitze nennenswerth gelitten zu
haben, schon um zirka 10 Uhr die
Rosalia, hat hier bis 4 Uhr Nachmittag
sechs Stunden Zeit zur Ruhe und
Erquickung und kann dann neugestärkt,
auf sehr schönen, ungemein bequem
abwärts führenden, ebenfalls markirten
Waldwegen, in etwa 3 Stunden nach
Sauerbrunn hinabsteigen, wo bis zum
letzten Abendzuge noch hinlänglich Zeit
ist zu soupiren und sich vollends zu
erholen.
Oedenburger Zeitung 1. Juni 1886.

túra.
Legkésőbbi
időpontként
nyomatékosan ajánlható a reggeli öt
óra, ami könnyen lehetséges, ha
Sopronból legalább négykor kocsival
odautazik az ember. Ha indulásnak ezt
az órát elfogadjuk — anélkül, hogy a
forróság említésre méltó módon
megkínozna minket — körülbelül 10
órára elérjük a Rozáliát. Délután négyig
hat óra jut pihenésre és felfrissülésre.
És akkor újból megerősödve, nagyon
szép, rendkívül kényelmes, lefelé
vezető, szintén jelzett erdei úton
körülbelül három óra alatt leszállunk
Savanyúkútra. Ott az utolsó esti
vonatig bőven van idő vacsorázni és
teljesen kipihenni magunkat.
Oedenburger Zeitung 1886. június 1.

I. A. 4.
FÜR
DIE
ERHALTUNG
DER
BESTEHENDEN
UND
ANLAGE
NEUER WALDWEGE etc. Sind bei uns
eingelaufen von: „Soproni Férfidalárda”
der vierte Theil des Reinerträgnisses
vom „Arion” Sängerfeste fl. 11.22,
Bereits ausgewiesen 77.30, Zusammen
fl. 88.52.
Weitere gütige Spenden für diesen
gemeinnützigen Zweck werden dankbarst
entgegen
genommen
und
gleichfalls öffentlich quittirt.
Oedenburger Zeitung 20. Juli 1886.

I. A. 4.
A
MEGLEVŐ
ERDEI
UTAK
KARBANTARTÁSÁRA
ÉS
ÚJAK
LÉTESÍTÉSÉRE
stb.
beérkezett
hozzánk a Soproni férfidalárdától az
Arion dalosünnep tiszta bevételének
negyedik részlete, 11,22 fl., az eddig
kimutatott összeg 77,33, összesen
88,52 fl.
További szíves adományokat erre a
hasznos célra köszönettel átveszünk
és egyúttal nyilvánosan nyugtázunk.
Oedenburger Zeitung 1886. július 20.

I. A. 5.
DER
NEUE
WEG
NACH
BRENNBERG
wurde
vorgestern
Sonntag bereits von vielen Ausflüglern
begangen und wird allseitig gelobt,
obschon man hinzufügt, daß der Pfad
durch die vielen Serpentinen, mit fast
allzu großer Rücksicht auf die
Bequemlichkeit, sehr verlängert wurde,
so daß die Marschdauer nach
Brennberg auf dem neuen Wege wohl
keine
kürzere
als
am
früher
bestandenen sein dürfte; dagegen aber
ist der neue Pfad unvergleichlich

I. A. 5.
A BRENNBERGBE VEZETŐ ÚJ
UTAT tegnapelőtt, vasárnap már sok
kiránduló járta meg és minden oldalról
dicsérik. Bár hozzáfűzik, hogy az
ösvény a sok kanyar miatt, és azért,
mert túlságosan figyelemmel voltak a
kényelmességre,
nagyon
meghosszabbodott. Úgyhogy a gyaloglás
ideje Brennbergbe, az új úton,
jóformán semmivel sem rövidebb, mint
a régebbi úté. Ezzel szemben viszont
az új ösvény összehasonlíthatatlanul
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romantischer und durchwegs schattig,
was man dem alten Wege nicht gerade
nachsagen konnte.
In anerkennender Weise wurde
auch die Restauration Hutter von den
Sonntags-Ausflüglern erwähnt, und
insbesondere dem frischen, vorzüglichen „Schwechater Bier” allgemeines
Lob gespendet.
Da auch der Omnibusverkehr nach
Brennberg sehr lebhaft gewesen sein
soll, erweist sich der reizend gelegene
Ort als immer mehr anziehendes
Ausflugsziel.
Oedenburger Zeitung. 20. Juli
1886.

romantikusabb és végig árnyas, amit a
régi útról éppen nem lehet elmondani.
Elismeréssel említik a vasárnapi
kirándulók a Hutter-féle vendéglőt,
különösen a friss, kitűnő Schwechati
sört tüntették ki általános dicsérettel.
Mivel a Brennbergbe irányuló
omnibusz-közlekedés
is
állítólag
nagyon élénk volt, a kies fekvésű
helység
egyre
inkább
vonzó
kirándulási célpontnak mutatkozik.
Oedenburger Zeitung 1886. július
20.

I. A. 6.
AN DIE ADRESSE DER SPAZIERGÄNGER
Der städtische Forstmeister Ferdinand
Zügn hat die Vertilgung der Kaninchen
in der Löwergegend angeordnet,
weshalb
wir
die
Spaziergänger
aufmerksam machen, die gegen den
Bräuriegel und Studentenbrunn führenden Wege nicht zu verlassen, da auf
diesen Waldgebieten morgens und
abends die Kaninchen massenhaft
geschossen werden.
Oedenburger Zeitung 28. April
1911.

I. A. 6.
A SÉTÁLÓK CÍMÉRE
A városi erdőmester, Zügn Nándor,
elrendelte a mezei nyulak irtását a
lőverek környékén. Ezért felhívjuk a
sétálók figyelmét, hogy ne térjenek le
a Sörházdombhoz és a Deákkúthoz
vezető utakról, mert ezeken az
erdőterületeken
reggelente
és
esténkint tömegesen fogják lőni a
mezei nyulakat.
Oedenburger Zeitung 1911. április
28.
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B. …UND AUSSICHTSTÜRME / …ÉS KILÁTÓINK
I. B. 1.
DIE FERDINANDSHÖHE ist seit der
kurzen Zeit ihrer Einführung in die Reihe
der Oedenburger Spaziergänge gewiß
schon den Meisten als solcher lieb und
werth geworden. Wir wollen aber nicht
versäumen Jeden aufmerksam zu
machen, dem er etwa noch unbekannt
sein sollte, auf den Genuß des
herrlichen Panoramas, dessen man dort
theilhaftig wird. Es ist dem verdienstvollen Hrn. Magistratsrath Ferdinand Braun zu verdanken, daß man
sich auf den schattigen Pfaden welche
er dieses Frühjahres dort anliegen ließ,
mit der größten Bequemlichkeit bis zu
jenem schönen Aussichtspunkte erheben kann, welcher eine unbegrenzte
Fernsicht bietet, während derselbe
vordem steil und beinahe unzugänglich
war, und es trägt diese schöne Anlage
mit
Recht
den
Namen
seines
uneigennützigen
Gründers.
Überraschend ist auch die Gartenkultur
welche die traulichen Ruheplätze auf
dem Gipfel der Anhöhe umgibt.
Oedenburger Intelligenz- und AnzeigeBlatt 23. Juni 1856.

I. B. 1.
A NÁNDOR-MAGASLAT, az alatt a
rövid idő alatt, amióta besorolták a
soproni sétautak közé, biztos, hogy a
legtöbb embernek kedvessé és
értékessé vált. Ám nem akarjuk
elmulasztani, hogy fel ne hívjuk
mindazoknak a figyelmét, akik még
nem tudnák, annak a remek kilátásnak
az
élvezetére,
amelyben
ott
részesülünk. Az érdemekben gazdag
Braun Nándor tanácsnoknak köszönhető, hogy a tavasszal létesített
árnyas ösvényen a legkényelmesebben juthatunk föl ahhoz a
kilátóponthoz, amely korlátlan kilátást
biztosít. Ez az útvonal korábban
meredek és majdnem megközelíthetetlen volt. A szép létesítmény
joggal viseli az önzetlen alapító nevét.
Meglepő az a kertkultúra, amely a
magaslat csúcsán lévő meghitt
pihenőhelyet körülveszi.
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 1856. június 23.

I. B. 2.
DEN „KARLSHÖHE”-BESUCHERN sind
wir in der Lage, die angenehme
Mittheilung zu bringen, daß Dienstag
den 9. o. M. Herr Ludwig Lenk aus
Gemeinsinn auf der „Karlshöhe” im
Walde zwei lange Tische mit Bänken,
zum Ausruhen der Besucher, herstellen
ließ. Außerdem wurde eine Anzahl
Sitzbänke auf dem Serpentinenwege
vom Försterhause aus von Seite des
Herrn Oberförsters Muck, angebracht,
damit auch schwächeren Personen
durch zeitweiliges Ausruhen auf den
Bänken der Aufstieg zur „Karlshöhe”
erleichtert werde. […]
Oedenburger Zeitung 12. Juli 1878.

I. B. 2.
A „KÁROLY-MAGASLAT” LÁTOGATÓI
Abban a helyzetben vagyunk, hogy a
Károly-magaslat látogatói számára
kellemes közleménnyel szolgálhatunk.
Kedden, e hó 9-én Lenk Lajos úr
együttérzéstől áthatva a Károlymagaslaton az erdőben két hosszú
asztalt és padokat állíttatott fel, hogy a
látogatók kipihenhessék magukat.
Azonkívül Muck főerdész úr nagyszámú ülőpadot helyeztetett el a
szerpentinúton az erdészháztól kezdve. Ezzel gyengébb személyek-nek is
megkönnyítette a Károly-magaslat
megmászását azzal, hogy időnként
megpihenhetnek a padokon. […]
Oedenburger Zeitung 1878. július 12.
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I. B. 3.
DIE NEUE GLORIETTE AUF DER
„KARLSHÖHE” wurde dieser Tage
fertiggestellt und präsentirt sich, trotz
ihrer
kräftiger
Konstruktion,
sehr
ebenmäßig und zierlich, so daß sie bei
aller Beruhigung, die als Standplatz
bietet, auch dem schönheitssinne des
Beschauers anständig Rechnung trägt.
Der Bau besteht aus drei Etagen,
die auf bequemen Stiegen leicht zu
erklimmen sind; die unterste Abtheilung
wird,
nach
deren
vollständiger
Verschallung, bei plötzlich eintretendem
Unwetter sehr willkommenen Schutz
bieten. Die zweite Abtheilung gewährt
schon einen sehr guten Rundblick, da
sie beiläufig so hoch errichtet ist, wie
das Podium der früheren Hütte; in der
dritten Etage aber ist der Ausblick
nunmehr ein viel freierer und besserer,
insbesondere gegen die Harkauer Seite
und zur Raxalpe, welch’ letztere man
nun gut sieht. Gegen Westen und Osten
springen von dieser Etage in sehr
gefälliger Weise zwei Balkons hervor
und die Dachspitze wird eine gestanzte
Eisenblechfahne aus Dörfler’s Werkstatte zieren.
Rund um die Gloriette sind Plateau
und Wege mit weißem Schotter sauber
hergerichtet, und eine hübsche Staketen-Einfassung, sowie aus Naturstäbchen nett angebrachte Vergitterungen an den „Façade”-Seiten des
Baues, vervollständigen das Bild in
befriedigendster weise.
Indem wir nun der p. t.
Bürgerschaft Oedenburgs mittheilen,
daß dieser herrliche point de vue dem
allgemeinen
Verkehre
wieder
übergeben ist, schließen wir hieran die
dringenden Bitte, Beschädigungen an
dem Baue möglichst zu verhindern.
Wolle gütigst jeder Besucher dieses
Gemeingut vor vandalischen Angriffen
energisch in Schutz nehmen, und die
Herren Lehrer und Professoren mögen
ihre Schulkinder, respektive Studenten
vor übermüthigen oder gar rohen

I. B. 3.
AZ ÚJ GLORIETTE a Károlymagaslaton a napokban lett készen és
— erős szerkezete ellenére — nagyon
arányos
és
kecses.
Mindenki
megnyugtatására,
akiknek
ez
törzshelye, a látogató szépérzékére is
meglehetősen hat.
Az építmény három szintből áll,
amelyek
kényelmes
lépcsőkön
megmászhatók, a legalsó szakasz, a
deszkaburkolat teljes elkészülte után,
hirtelen jövő zivatar esetén nagyon
alkalmas védelmet nyújt. A második
szakasz már nagyon jó körkilátást
kínál, mivel nagyjából olyan magasra
került, mint a korábbi kunyhó
emelvénye. A harmadik emeletről a
kilátás sokkal szabadabb, jobb,
különösen a harkai oldalra és a Rax
irányában, amit jól látni. Nyugat és
kelet felé, igen tetszetősen, két erkély
ugrik előre és az oromzatot Dörfler
műhelyéből való lyuggatott acéllemez-zászló fogja díszíteni.
A gloriette körüli térséget fehér
sóderral hintik be és a legmegnyugtatóbban teszik teljessé az
építményt csinos szegélylécezéssel,
és a homlokzaton natúr farácsozattal.
Amikor most a mélyen tisztelt
soproni polgárságot arról tájékoztatjuk, hogy ezt a remek kilátó-pontot a
közforgalomnak
megint
átadták,
csatoljuk ide azt a nyomatékos kérést,
hogy ha lehet, akadályozzák meg az
építmény rongálását. Szíveskedjék
minden látogató ezt a köztulajdont a
vandál
támadásoktól
megvédeni.
Tanítók és tanárok a diákjaikat, illetve
hallgatóikat
a
legérzékenyebb
büntetéssel nyomatékosan tartsák
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Zerstörungswerken
bei
Androhung
empfindlichster
Strafen
dringend
warnen, damit sowohl die neue Gloriette
auf der „Karlshöhe”, wie auch die
anderen derlei Aussichtshütten, in
unserer Umgebung, die Ruhebänke,
Wegweiser-Tafeln etc. recht lange zur
und zum Nutzen aller Lustwandelnden
erhalten bleiben! (Geldspenden für
Waldwege, Gloriette etc. werden in der
Administration dieses Blattes dankbar
entgegen genommen und öffentlich
quittirt.)
Oedenburger Zeitung 24. Mai
1890.

távol a csínytevésektől, sőt durva
rongálásoktól, hogy ezzel az új
gloriette a Károly-magaslaton éppúgy,
mint más hasonló kilátókunyhók a
környékünkön, a pihenőpadok, az
útjelzőtáblák
stb.
jó
sokáig
maradhassanak meg a kirándulók
használatában!
(Pénzadományokat
erdei utakra, gloriette-re stb. e lap
adminisztrációjában
köszönettel
elfogadnak
és
nyilvánosan
nyugtáznak.)
Oedenburger Zeitung 1890. május 24.

I. B. 4.
AUSSICHTSTHURM
AN
DER
KARLSHÖHE
Für denselben war bekanntlich ein
Projekt unseres talentirten Baumeisters
Schiller zur Ausführung ins Auge gefaßt,
welches recht gefällig sein soll.
Neuerdings ist — wie wir erfahren,
diesbezüglich eine Wendung eingetreten. Der Architekt der HonvédOberrealschule
Ignaz
Alpár,
der
bekanntlich auch die genial konzipirte
historische Gebäude-Gruppe der Millenniumsausstellung geschaffen hat, auf
Intervention des Staatsingenieurs Izsó
Keleti die Zusage gemacht, daß er eine
Skizze für den geplanten Aussichtsthurm liefern werde. Wir erwarten
von dem verständnißvollen Nachschöpfer mittelalterlicher Bauten etwas
besonders Interessantes, vom Verschönerungsvereine aber, daß er das
Projekt seinerzeit auch dem großen
Publikum zur Ansicht zugänglich
machen wird.
Neue Zeitung 23. November 1898.

I. B. 4.
KILÁTÓTORONY
A
KÁROLYMAGASLATON
Mint az köztudomású, a mi
tehetséges építőmesterünk, Schiller,
ennek
megvalósítására
tervet
készített, amely állítólag igen tetszetős
volt. Legújabban — amint azt
megtudtuk — ebben a vonatkozásban
változás történt. A Honvéd-főreáliskola
tervezője, Alpár Ignác, aki, mint
ismeretes, az Ezredévi kiállítás
zseniálisan
elképzelt
történelmi
épületcsoportját alkotta, Keleti Izsó
városi
mérnök
közbenjárására
megígérte, hogy ad egy vázlatot a
tervezett
kilátótoronyra.
Valami
különösen
érdekeset
várunk
a
középkori
építmények
értő
utánalkotójától, a Szépítőegyesülettől
viszont azt várjuk, hogy a tervet majd
megtekintésre a nagyközönségnek is
hozzáférhetővé teszi.
Neue Zeitung 1898. november 23.
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C. EIN TRANSDANUBIANISCHER TOURISTENVEREIN
C. EGY DUNÁNTÚLI TURISTAEGYESÜLET
I. C. 1.
ERKLÄRUNG.
Um
einem
hier
kursirenden Gerüchte entgegen zu
treten, welches hämisch behauptet, daß
der in unserem Verlage erschienene
„Illustrirte Führer durch Oedenburg und
seine Umgebungen” eigentlich aus der
Feder des verstorbenen Schriftsteller
Alex. Heksch stamme und seinem
„bereits
vorhanden
gewesenen
Manuskripte” nur der Name Gustav
Diem unterschoben worden sei, —
erklären wir hiemit der Wahrheit gemäß,
daß wir ergebenst Gefertigten weder
von weiland Herrn Alex. Heksch selbst,
noch von seinen Erben auch nur eine
Zeile zu dem, von uns herausgegebenen „Führer” übernommen, sondern das ganze, dem Drucke zu Grunde
gelegene Manuskript des redaktionellen
Theiles dieses Werkes ausschließlich
nur vom Herrn städtischen Archivar
Gustav Diem geliefert erhielten, bei dem
wir dasselbe bestellten und der es auch
eigenhändig geschrieben hat, wovon
sich jeder Ungläubige allezeit bei uns
überzeugen kann.
Der mit so allgemeiner Zufriedenheit und ungetheilter Anerkennung aufgenommene „Führer” ist somit unzweifelhaft das geistige Eigenthum des
Herrn Gustav Diem; daß auch er — wie
wohl alle Verfasser von solchen oder
ähnlichen Werken — ab und zu aus
mehreren
vorhandenen
Quellen
schöpfte, kann Jedermann gedruckt im
Vorworte lesen und irritirt dies die
Autorschaft Diem’s bezüglich dieses
Werkes nicht im geringsten, da der
genannte Verfasser nichts Erdichtetes,
nichts Erfundenes schreiben, sondern
Bestehendes oder Geschehenes schildern, respektive berichten wollte.
Oedenburg, 18. Mai 1886. C. Romwalter
& Sohn.
Oedenburger Zeitung 19. Mai 1886.

I. C. 1.
NYILATKOZAT
Hogy egy itt keringő híreszteléssel
szembe szálljunk, amely kárörvendőn
állapítja meg, hogy a kiadásunkban
megjelent Illustrirte Führer durch
Oedenburg und seine Umgebungen
[Sopron és környékének képes
vezetője] tulajdonképpen a meghalt
Heksch Sándor író tollából származik
és „a már meglevő kézirat” alá
csempészték Diem Gusztáv nevét — a
valóságnak megfelelően kinyilvánítjuk,
teljes tisztelettel mi, az aláírók, hogy
sem néhai Heksch Sándortól magától,
sem örököseitől, még csak egy sort
sem vettünk át az általunk kiadott
Vezetőbe. Hanem e
munka
szerkesztett
szövegének
teljes
kéziratát, amely a kinyomtatás alapjául
szolgált, kizárólag Diem Gusztáv
városi levéltárostól kaptuk. Tőle
rendeltük meg és ő azt saját kezűleg
írta le. Erről bárki, aki kételkedne,
nálunk személyesen meggyőződhet.
Az oly általános elégedettséggel és
osztatlan
elismeréssel
fogadott
„Vezető” ezzel kétségtelenül Diem
Gusztáv szellemi tulajdona. Hogy ezt ő
— éppúgy mint más ilyen vagy
hasonló munkák szerzői — hellyelközzel több meglevő forrásból alkotta,
mindenki olvashatja nyomtatásban az
előszóban és ez Diem szerzőségét
ezzel a munkával kapcsolatban a
legkevésbé sem zavarja, mivel a
nevezett szerző semmit sem költött
hozzá, semmit sem talált ki, csak a
létezőt, vagy megtörténtet mondja el,
illetve tudósít arról. Sopron, 1886.
május 18. Romwalter Károly és fia.
Oedenburger Zeitung 1886. május
19.
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I. C. 2.
ZUM
AUFSCHWUNGE
OEDENBURGS
Jenen Lokalpatrioten, denen der
Aufschwung Oedenburgs und mit
demselben der allgemeine Wohlstand
der Bürgerschaft unserer Vaterstadt am
Herzen liegt, bringen wir die Nachricht,
daß sich in einem vorerst noch ganz
engen Zirkel wackerer Bürger eine
Bewegung kundgibt, die von nicht
abzusehender Tragweite in Bezug auf
den Fremdenverkehr in hiesigen Stadt
ist und unserer Ansicht nach ein
vielverheißendes, ganz gewiß goldene
Früchte bringendes Samenkorn zum
Progressiven Emporblühen Oedenburgs
bildet.
Zwei unserer städtischen Beamten,
die Herrn Magistratsrath Dr. Franz
Printz und Vizenotär Adolf Seyring,
agitiren nämlich in Gemeinschaft mit
einigen beherzten Anhängern seit etwa
zwei Tagen mit sehr erfreulicher
Ambition zu Gunsten eines hier zu
gründenden Touristen-Klubs an den
obgenannten
Herrn
Magistratsrath
einlangte, den Impuls gab: „Euer
Hochwohlgeboren! […] Oedenburg für
die Touristik darum eine förmliche terra
incognita ist, weil deren alterthümliche
Bauwerke, deren liebliche Umgebung,
das hübsche Seegebiet, das Archiv, die
Museen etc. außerhalb der Grenzen der
Stadt selbst fast gar nicht bekannt sind,
so wäre es sehr angezeigt, wenn sich in
Oedenburg ein Kreis der Naturfreunden
finden würde, welcher durch Bildung
eines touristischen Vereines dazu
beitragen würde, die liebliche Schwesterstadt für die Allgemeinheit der Touristik zu erschließen.
[…] Ich ersuche nun Euer Hochwohlgeboren sich im Interesse der
Sache am Sonntag, den 3. November l.
J. Nachmittags um 3 Uhr in der
„Börsenhalle” (Kasino) einzufinden und
eventuelle Freunde für die Sache
mitzubringen. Die Vertretung unserer
Sektion kommt Sonntag […] um 9 Uhr

I. C. 2.
SOPRON FEJLŐDÉSÉHEZ
Azoknak a lokálpatriótáknak, akiknek
szívükön fekszik Sopron felvirágzása
és
ezzel
együtt
szülővárosunk
polgárságának általános jóléte, hozzuk
a hírt, hogy derék polgárok előbb csak
nagyon szűk körben egy mozgalomról
tájékoztatnak,
amely
ebben
a
városban
előre
nem
látható
fontossággal bír az idegenforgalomra
nézve. És a mi nézetünk szerint
nagyon kecsegtető. Egészen biztosan
arany gyümölcsöt hozó magot képez
Sopron fokozódó felvirágzásához.
Két városi tisztviselőnk, Dr. Printz
Ferenc városi tanácsnok és Seyring
Adolf jegyzőhelyettes agitál ugyanis
néhány
elszánt
hívével
együtt,
körülbelül
két
napja,
nagyon
örvendetes
ambícióval
egy
itt
alapítandó turistaegyesület érdekében.
Az indítékot a fent nevezett városi
tanácsnokhoz érkezett [levél] adta:
„Mélyen tisztelt Uram! [...] Sopron a
turistaság számára azért teljesen
ismeretlen terület, mert középkori
építményei, kedves környéke, a csinos
tóvidék, a levéltár, a múzeumok stb. a
város határán túl szinte egyáltalán
nem
ismertek.
Ezért
nagyon
javasolható,
ha
Sopronban
megtalálnánk
azoknak
a
természetbarátoknak a körét, akik
hajlandók lennének turista egyesület
megalakításával hozzájárulni, hogy a
számunkra
kedves
testvérváros
csatlakozhassék a turisták világához.
[...] Én ezennel megkeresem Önt,
hogy ebben az ügyben ez év
november 3-án délután 3 órára a
Kaszinó tőzsdecsarnokában megjelenne és az ügy iránt esetleg
érdeklődőket is elhozná magával.
Szekciónk küldöttsége vasárnap [...]
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Vormittags nach Oedenburg, wird dann
einen Ausflug auf den Burgstall
unternehmen und Nachmittags um 3
Uhr in der „Börsenhalle” (Kasino)
eintreffen […] Jul. Pircher I. Vorstand.”
Aus obigen Zeilen erhellt wieder
ganz deutlich, daß wir uns nur selber die
Schuld zuschreiben müssen, wenn
Oedenburg stagnirt und nicht schon
längst ein beliebter Ausflugsort von
Vergnügungsreisenden ist […] allein alle
dießbezüglichen Versuche scheiterten
bisher entweder an der Indolenz der
hiesigen Gesellschaft oder — was
geradezu unglaublich klingt — am
Chauvinismus von gewisser Seite!
Ja, wir nehmen in diesem entscheidende Momente keine Anstand, zu
erklären, daß man seiner Zeit (wir
wollen möglichts milde urtheilen)
„engherzig” genug war, selbst diese für
uns vitalste Frage an den Pranger der
— „Germanisirungstendenz” (!!) zu
zerren, weil ein „freundschaftliches
Handinhandgehen” mit den benachbarten Sektionen des Oesterreichischen
Touristen-Klubs geplant war und solches von gewisser Seite perhorreszirt
wurde, weil man von derselben einen
Anschluß an den ungarischen Karpathen-Verein befürwortete, der aber
unseres Erachtens als lokales Bestreben geradezu werthlos ist. […]
Oedenburger Zeitung 5. November
1889.

érkezik Sopronba, délelőtt 9 órakor,
aztán kirándul a Várhelyre és délután
3
órakor
érkezik
a
Kaszinó
tőzsdecsarnokába. [...] Pircher Gyula
első elöljáró.”
Fenti sorokból ismét világosan
kiderül, hogy magunkra vessünk, ha
Sopron stagnál és már réges-régen
nem
kedves
kirándulóhelye
a
kéjutazóknak. [...] Minden eddigi
kísérlet a helybeliek közömbösségén
bukott meg, vagy pedig — ami éppen
olyan valószínűtlenül hangzik —
bizonyos oldal sovinizmusán!
Igen, ebben a döntő pillanatban nem
szégyelljük megmondani, a maga
idejében
elég
„szűkkeblű”
volt
(igyekszünk lehetőség szerint enyhén
ítélkezni) még ezt a számunkra
életfontosságú
kérdést
is
az
úgynevezett
németesítés
folyamatának pellengérére rángatni. Mert
egy „baráti kéz a kézben menetelt”
terveztek az osztrák Turista-Klub
szomszédos szekcióival és ilyesmit
bizonyos oldalról azért kárhoztattak,
mert ők a magyar Kárpátegyesülethez
való
csatlakozást
támogatták.
Amelynek — véleményünk szerint —
mint helyi törekvésnek éppenséggel
semmi értelme. [...]
Oedenburger Zeitung 1889. november
5.

I. C. 3.
DIE WANDERVERSAMMLUNG des
Landesverbandes der ungarl. Touristen
in Sopron. […] Dr. Thirring betonte in
seinem Gruße an die österreichische
Freunde: „Ihr Erscheinen am heutigen
Tage mag als Garantie dafür gelten,
daß die von uns gepflegten guten
freundschaftlichen Beziehungen auch
ferner aufrechterhalten werden mögen
zum Wohle und Heile der Touristik”.
Diese herzlichen Worte riefen hellste
Begeisterung hervor, die in Hochrufen
kräftigen Ausdruck fanden. […]

I. C. 3.
VÁNDORGYŰLÉS
A magyarországi turisták országos
szövetségének
vándorgyűlése
Sopronban. […] Dr. Thirring osztrák
barátainkhoz intézett felhívásában
hangsúlyozta: „Az önök megjelenése a
mai napon legyen annak biztosítéka,
hogy az általunk gyakorolt jó baráti
kapcsolatok továbbra is érvényesek
maradnak a turistaság javára és
üdvére.” Ezek a szívélyes szavak
óriási lelkesedést keltettek, amely
Hoch-kiáltásokban
talált
erős
kifejezést […]
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Oedenburger Zeitung 1. Oktober
1918.

Oedenburger Zeitung 1918. október 1.

D. DIE LÖWER / A LŐVEREK
I. D. 1.
DIE LÖWER-GÄRTEN.
Allerorts geht lustig her — man strömt
an Sonntagen in den Wald, feiert unter
Gesang und Tanz frohe harmlose
Majales, ― recht so du Jugend, freue
dich des Lebens! […] Die Löwer-Gärten
waren verflossenen Sonntag besonders
besucht, und hier und da tönte die
Heiterkeit in Lied und Musik ― in den
vielen mitunter so zierlichen Gärten wo
der Natur noch die Emsigkeit der Cultur
und die Kunst so sehr zu Satten kommt,
um den Aufenthalt daselbst noch
reizender zu machen, bis in den
Abendstunden das letzte Lied der
Nachtigallen, Drosseln, Amseln und der
monotone Ruf des Gugucks verklingt.
Aber auch der Neuhof war sehr mit
Spaziergängern aller Klassen gefüllt,
Munczy Lajos sorgte für musikalische,
Purt’s gute Küche und der Eiskeller für
sonstige leibliche Genüße, das Consumo an Bier soll sehr stark gewesen
sein.
Im Stadtbierhause schwitzen sich
alle Sonntage bei der Tanzmusik vom 6.
Jägerbataillon die Pärchen redlich ab.
Auf der Schwimmschule wurde die
Restauration eben auch am 14. d. M.
eröffnet, wobei das Streich-Orchester
von Graf Stadion Curassier die
Anwesenden delektirte.
In Isepp’s Lokalitäten „zur schönen
Aussicht” gibt es gleichfalls alle
Sonntage Tanzmusik und hat auch
seine bestimmte Gäste. Ja auch im
Brenesl-Garten (ja, ja ― so steht es
fortwährend zu lesen) erfreut sich
wieder ein anderer Theil des Publikums
bei bestens anempfohlenen Getränken
und Speisen, Tanz, Kegelscheiben und
Ringelspiel ― obwohl der Hinweg in

I. D. 1.
A
LŐVER-KERTEK.
Mindenütt
vidáman
zajlik
az
élet.
Vasárnaponként áramlik a nép az
erdőbe. Énekkel és tánccal ünnepli a
boldog, ártatlan majálist. Igazságod
vagyon, ifjúság, örvendezz az életnek!
[...] A lőverkerteket az elmúlt vasárnap
különösen sokan látogatták. A jókedv
itt és ott dalra és muzsikára fakadt a
sok és köztük számos díszes kertben,
ahol a természetnek a kultúra
szorgalma és a művészet annyira
segít abban, hogy az ott tartózkodást
még elbűvölőbbé tegye, egészen az
esti órákig, amikor a csalogány, a rigó,
a feketerigó utolsó dala és a kakukk
egyhangú hívó szava elenyészik.
Ámde a Neuhof is tele volt minden
rendű és rangú sétálóval. Munczy
Lajos gondoskodott a zenei, Purt jó
konyhája és a jégverem pedig az
egyéb
testi
élvezetekről.
A
sörfogyasztás állítólag nagyon erős
volt. A városi serházban a párokat
minden
vasárnap
derekasan
megizzasztja a 6. vadászzászlóalj
tánczenéje.
Az uszodánál az étterem éppen
akkor, e hó 14-én, nyitott, ahol Stadion
Curassier gróf
vonószenekara a
jelenlevőket szórakoztatta.
Iseppnek „A szép kilátáshoz” c.
helyiségeiben
úgyszintén
minden
vasárnap
tánczene
szól
és
megvannak neki a törzsvendégei.
Igen, a publikum egy másik része még
a Csalánkertben is (igen, igen, mindig
hibásan van kiírva) szórakozik a
legjobban ajánlott italok és ételek
mellett, tánccal, tekével és körhintával,
annak ellenére, hogy az oda vezető út
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Staub und schattenlosen Sonnenschein
nicht sehr einladend ist.
Schneiders Lokalitäten mit seinem
Felsenkeller-Bier ziehen viele Gäste an
― und die Schönherr-Mühle ist eben
auch nie leer von Gästen.
Also
überall
gesorgt
für
Unterhaltung und Zerstreuung! ― nur
dann und wan Regen ― und immer
Geld dazu, das wäre noch vom Himmel
zu erbitten!
Oedenburger Lokal-Blatt (früher
Harmonia) 17. Mai 1865.

porban és árnyéktalan napon nem
nagyon hívogató.
Schneider
lokalitása
a
maga
Felsenkeller-sörével sok vendéget
vonz és a Schönherr-malom szintén
nem üres.
Tehát mindenhol gondoskodnak a
szórakozásról és a kikapcsolódásról,
csak ne mindig legyen eső, és mindig
legyen elegendő pénz hozzá. Ezt
kellene kérni még az Egektől!
Oedenburger Lokal-Blatt (előbb
Harmonia) 1865. május 17.

I. D. 2.
WOHER
STAMMT
DER
NAME
„LÖWER”?
Unser gelehrter, insbesondere in
der Länder- und Völkerkunde genau bewanderte
Mitarbeiter
Redakteur
Hecksch, der erst kürzlich ein größeres
tipographisch-balneologisches
Werk
über Ungarns Badeorte herausgegeben
hat, wies schon einmal in diesen
Blättern nach, daß im 6. Jahrhunderte
die Gegend um Oedenburg herum bis
zum
Leithafluß
von
Bajuwariern
(Bayern) bewohnt war. […] Von dieser
Prämisse ausgehend weiset also auch
ein angesehener Wiener Publizist […]
die Abstammung des Wortes „Löwer”
nach. […] Das Wort ist nachweislich
nichts anderes als eine Verstümmelung
des bayuwarischen (altbaierischen)
Wortes „Löb” ist gleich „Laub”; also
Löwer
soviel
als
„Laubgärten”,
Baumstände. Im 6. Jahrhunderte
nannten die Bewohner unserer Gegend
die heutigen „Löwer” ganz gewiss
„Lóber”. Und in der That enthält ein
Oedenburger „Löwer” in der Regel
nichts als Obstbäume. Die Obstkultur
dieser Gegend hat ja einen guten Ruf
und die Wiener Hausfrauen kennen gar
wohl das Oedenburger „Dörr-Obst”.
Selten findet man in dieser Gärten fester
gebaute Landhäuser; in der Regel
genügt eine mehr oder minder einfache
Laube oder Bretterhütte. Wer es nur

I. D. 2.
HONNAN SZÁRMAZIK A „LŐWER”
NÉV?
Tudós
munkatársunk,
Heksch
szerkesztő, aki különösen a föld- és
néprajzban járatos, s nemrég nagyobb
helyrajzi-balneológiai munkát adott ki
Magyarország fürdőhelyeiről, egyszer
már bizonyította ezeken a lapokon,
hogy a 6. évszázadban Sopron
környékét köröskörül, a Lajta folyóig
bajorok
lakták.
[...]
Ebből
az
előzményből
kiindulva
szintén
foglalkozik a Lőver szó eredetével egy
tekintélyes bécsi újságíró. [...] A szó
bizonyíthatóan nem más, mint a
bajuvár (óbajor) Löb azaz Laub
szónak a ferdítése, tehát a Löwer
annyi, mint Laubgarten, faállomány. A
6. évszázadban környékünk lakói
egészen biztosan Lóbernek mondták a
Lővert. És valóban, egy soproni lőver
nem
tartalmaz
mást,
mint
gyümölcsfákat. Ennek a környéknek a
gyümölcskultúrája jó hírű és a bécsi
háziasszonyok jól ismerik a soproni
szárított gyümölcsöt. Ritkán található
ezekben a kertekben szilárd építésű
nyaraló, rendszerint megelégednek
egy filagóriával, vagy deszkákból rótt
kunyhóval. Aki csak elő tudja
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irgendwie erschwingen kann, der sucht
sich einen solchen „Löwer” zu erwerben.
In den Arbeitstagen der Woche sind
diese Gärten freilich nur sperlich
besucht; umso lebhafter ist es an Sonnund Feiertagen daselbst. Da wandert
schon früh am Morgen mit wohlgefüllten
Körben und Flaschen ganz Oedenburg
mit Kind und Kegel in den „Löwer”
hinaus, um dort den Tag im Grünen zu
verbringen. […]
Oedenburger Zeitung 26. Januar
1884.

teremteni a hozzávalót, az keres
magának egy ilyen lővert, hogy
megvehesse. A hét munkanapjain
ezek a kertek természetesen csak alig
látogatottak, annál élénkebb az élet ott
vasár- és ünnepnapokon. Mivel már
kora reggel kivándorol a teljes Sopron
a lőverekbe tele kosarakkal és
flaskákkal, egész pereputtyával, hogy
ott töltse a napot a zöldben.
Oedenburger Zeitung 1884. január
26.

I. D. 3.
LÖWER
Lokal-Zeitung. […] Die Benennung
Löwer stammt nach Kaltschmidts
ethymologischen Lexikon des indogermanischen Sprachstammes nicht von
Löw oder Laub, also Löwer oder etwas
Belaubtes, — denn in diesem Falle wäre
jeder Wald mitbezeichnet, — sondern
vom indogermanischen Wort: lewere,
alt-hochdeutsch: lewera, altösterreichisch: leber, altbaierisch oder bairisch:
lewer, was so viel bedeutet als
Grenzhügel, der mit Obstbäumen
bepflanzt ist. Diese Ableitung, die auf
die letzten Ausläufer der Alpen bei
Oedenburg paßt, mag die richtige sein,
werden ja doch auch jetzt solche
Obstgärten in Ostbaiern, welche auf
Grenzhügel Abhängen liegen, mit dem
Namen „Löwer” bezeichnet. Wozu also
das Laub als Stammsylbe annehmen,
da es doch nach sprachlicher Ableitung
nicht zuläßig erscheint den Doppellaut
au (in dem Worte Laub) in einen nicht
verwandten Selbstlaut: e oder oe zu
verwandeln, wo hingegen das Wort:
Löber, Löwer, Leber auch an die mit
Erhebungen und Einbuchtungen versehene Thierleber mahnt. Kaltschmidt
hat daher Recht das Nähere der
Bedeutung anzunehmen und das
allgemeine (Laub) als Ausgangspunkt
der Ableitung in sprachlicher Hinsicht
bei Seite zu setzen.

I. D. 3.
LŐVER
Helyi hírek. [...] A lőver elnevezés
Kaltschmidt
etimológiai
lexikona
szerint nem a Löw vagy Laub, tehát
Löwervagy
valami
befásított
területből származik, mert akkor
minden erdőt ezzel jelölhetnénk,
hanem az indogermán lewere, az
ófelnémet lewera, az óosztrák leber,
az óbajor vagy bajor lewer, ami annyit
tesz,
mint
határdomb,
amely
gyümölcsfákkal van beültetve. Ez a
levezetés, amely Sopronnál az Alpok
utolsó nyúlványaira illik, kell, hogy a
helyes
legyen,
hiszen
KeletBajorországban most is az olyan
gyümölcsösöket,
amelyek
határdombok lejtőin fekszenek, a Löwer
névvel jelölik. Mi végre vennénk
törzsszótagként a Laub-ot? Hiszen
nem látszik megengedhetőnek, hogy a
nyelvi levezetésben a kettőshangzó,
az au (a Laub szóban) egy nem rokon
hangzóvá, e-vé, vagy oe-vé alakulna!
Ezzel szemben a Löber, Löwer, Leber
a kiemelkedésekkel és hajlatokkal
ellátott
állati
bőrre
emlékeztet.
Kaltschmidtnek abban igaza van, hogy
a közelebbi jelentést veszi számba és
az általánosat (Laub), mint a levezetés
kiindulópontját nyelvi szempontból
mellőzi.
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Oedenburger Zeitung 30. Januar
1884.

Oedenburger Zeitung 1884. január
30.

I. D. 4.
UNSERE SOMMERFRISCHEN. Ueber
die
Reiz
unserer
unmittelbaren
Umgebung […] ist schon hinlänglich
geschrieben worden […] Es müssen
also nur von Seite der Bevölkerung
diese Vorzüge in zweckdienstlicher
Weise benützt werden, um sich und
Anderen
Oedenburg
zu
einem
angenehmen gesuchten Aufenthalt zu
machen. Aber in dieser Beziehung bleibt
leider noch sehr viel zu wünschen übrig.
Hauptsächlich was die Restaurationen
und Wirthsgeschäfte überhaupt und
insbesondere in Gartenwirtschaften
anbelangt, sind wir in Oedenburg nicht
auf jenem Niveau, welches den
modernen Ansprüchen genügt. Mag
auch hin und wieder die Küche
Ausgezeichnetes, der Keller sehr
Preiswürdiges leisten, so ist doch —
Ehre den wenigen Ausnahmen — der
wundeste Punkt, die Bedienung, welche
an vielen Orten nicht ganz so bestellt ist,
wie es verlangt werden darf. Es ist wohl
bekannt, daß Gartenwirthe namentlich
bei festlichen Gelegenheiten, und bei
der Kürze der Sommersaison, sich oft
mit einem rasch zusammengerafften
Personale behelfen müssen, welches
dann selbstverständlich an angenehmen
Eigenschaften Vieles vermissen läßt,
aber man vermißt auch bei gar vielen
unserer Herren Wirthe jene, — von
Demuth weit entfernte — angenehm berührende Zuvorkommenheit, welche den
Gast sogleich anheimelt, jene Gewandtheit und Beobachtungsgabe, mit
welcher er den verschiedenen Gästen
gegenüber die richtige Tonart zu treffen
weiß, ohne in eine lästige Vertraulichkeit, noch in widrige Kriecherei zu
verfallen, — jene Umsicht, welche sogleich eine kundige leitende Hand
verräth, und jene Energie, welche in das
Bedienungspersonale Leben und Aufmerksamkeit bringt, und denselben die

I. D. 4.
A MI NYARALÁSUNK
Környékünk bájos voltáról […] már
bőven írtak. […] Most már csak a
lakosság részéről kellene ezeket az
előnyöket célirányosan felhasználni,
hogy magamagának és másoknak
Sopront
kellemes
és
látogatott
tartózkodási hellyé tegye. Azonban
ebben a vonatkozásban még nagyon
sok kívánnivaló van hátra. Különösen,
ami az éttermeket és fogadókat és
egyáltalán és elsősorban a kerti
vendéglőket illeti, Sopronban még
nem vagyunk azon a színvonalon,
amely
megfelel
a
modern
kívánalmaknak. Lehet olykor a konyha
elsőrangú, a pincér jutányosan
számol, mégis — elismerés a
kivételnek — a legsebezhetőbb pont a
kiszolgálás, amely sok helyen nincs
úgy elintézve, ahogy megkövetelhető
lenne.
Jól
ismert,
hogy
a
zöldvendéglősök, nevezetesen ünnepi
alkalmakkor, és a nyári szezon
rövidsége miatt, gyakorta kénytelenek
gyorsan összeszedett személyzettel
segíteni
magukon,
amelyből
természetesen
a
kellemes
tulajdonságok java hiányzik. Ámbár
elég sok vendéglősnél hiányoljuk azt a
kellemesen ható — a hajbókolástól
messze távol álló — előzékenységet,
amelytől a kuncsaft rögtön otthon érzi
magát, azt a jártasságot és megfigyelőkészséget, amellyel a különböző
vendégekkel szemben meg tudja
találni a hangot, anélkül, hogy terhes
bizalmaskodásba, vagy kellemetlen
alázatosságba esne. Továbbá hiányoljuk többeknél azt a körültekintést,
amely egyszersmind irányító kézről
árulkodik, és azt az energiát, amely a
kiszolgáló személyzetbe életet és
figyelmességet táplál, és elveszi a
kedvüket attól, hogy megengedjék
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Lust benimmt sich Uebergriffe, z. B.
beim Rechnen u. s. w. zu erlauben. A.
Oedenburger Zeitung. 20. Mai 1888..

maguknak a visszaéléseket, például a
számlázásnál stb. A[rnhold].
Oedenburger Zeitung 1888. május 20..

I.D. 5.
ZUR
MEGLIOSIRUNG
UNSERER
AUSFLUGSWEGE. In der nun hoffentlich nicht mehr allzu fernen schönen
Jahreszeit drängt sich der Strom der
Ausflügler, müde der langen winterlichen Gefangenschaft, mit Macht in’s
Freie; insbesondere die Löwerwege
werden massenhaft frequentirt. Es
beabsichtigen angeblich einige Herren
an jener Strecke, die sich entlang der
Oberlöwer-Gründe der Herren Gebhardt, Barth und Julius Richter hinzieht,
eine Allee anzulegen und den jetzigen
Fußweg von der rechten auf die linke
Seite der Fahrstraße zu verlegen. Da
aber diese Ausführungen mit Geldopfern verbunden sind, so werden
sämmtliche dort ansäßigen Ober-LöwerBesitzer aufgefordert, auch ihrerseits zu
diesem gemeinnützigen Unternehmen
Etwas beizutragen. Desgleichen wäre
der löbliche „Privat-Verschönerungsverein” ebenfals zu ersuchen, diesbezüglich das Vorhaben zu unterstützen. Herr Advokat Nelky würde ja
dem Vernehmen nach geneigt sein,
diesen Plan der Ausführung näher zu
rücken, da genannter Herr bereits im
Herbste die Verlängerung des in Rede
stehenden Fußweges bewerkstelligen
ließ.
Oedenburger Zeitung 7. Februar
1890.

I. D. 5.
KIRÁNDULÓÚTJAINK FELJAVÍTÁSA
A remélhetőleg már nem túl távoli
szép évszakban a téli bezártságba
belefáradt kirándulók áramlása erővel
megindul a szabadba. Különösen a
lőverutakat
látogatják
majd
tömegesen. Állítólag néhány úr fasort
szándékozik telepíteni és a gyalogutat
a jobb oldalról a kocsiút baloldalára
áthelyezni azon a szakaszon, amely
Gebhardt, Barth és Richter Gyula
felső-lőveri telkei mellett húzódik.
Mivel azonban ezek a kivitelezések
pénzbe kerülnek, ezért az ottani felsőlővertulajdonosokat fel fogják szólítani,
hogy
ehhez
a
közhasznú
vállalkozáshoz a maguk részéről is
járuljanak hozzá. Ugyanígy meg
kellene keresni a Magánszépítőegyletet, hogy a javaslatot támogassa.
Nelky ügyvéd úr feltételezhetően hajlik
majd arra, hogy a tervet a
megvalósuláshoz közelebb segítse,
mivel a nevezett úr már ősszel a
szóban forgó út meghosszabbítását
elvégeztette.
Oedenburger Zeitung 1890. február
7.

E. LÖWERKOMMISSION / LŐVERBIZOTTSÁG
I. E. 1.
OBER- UND UNTER-LÖWERBAUMGARTENBESITZER
Von Seite der hiesigen Ober- und
Unter-Löwerbaumgartenbesitzer wurde
endlich der lang gehegte wunsch zur
Sicherung des Eigenthums, durch
Einsetzung vor perman[en]ten Hüter,

I. E. 1.
FELSŐÉS
ALSÓLŐVERKERTTULAJDONOSOK. Az itteni felső- és
alsólőver-tulajdonosok részéről régóta
remélt
kívánság,
hogy
állandó
csőszökkel
védhessék
meg
tulajdonukat, végre valósággá vált. A
tulajdonosok
közgyűlésének
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zur Wirklichkeit gebracht. Zufolge einer
unter den Besitzern abgehaltenen
Generalversammlung hatte man zur
klassenmäßigen
Eintheilung
der
Jahresquoten, zur Einhebung derselben
und zur Aufrechterhaltung der Ordnung
so wie auch zur Ausarbeitung einer
Hüterinstruktion eine eigene Kommission erwählt, welche ein Operat über
die bezeichneten Punkte verfaßte und
welches
demnächst
im
Druck
erscheinen wird; nach demselben
bestehen 5 Klassen mit folgenden
Jahresbeitragen: Die 1. Klasse hat
jährlich in 2 anticipando Fristen, zu
entrichten: Von einem Flächenmaße pr.
1―500 □º 1 fl. 25 kr., die 2. Klasse pr.
501—1000 □º 1 fl. 75 kr., die 3. Klasse
pr. 1001―2000 □º 2 fl. 25 kr., die 4.
Klasse pr. 2001―3000 □º 3 fl., die 5.
Klasse pr. 3001―bis ins unendliche □º 4
fl. ― In der 1. Klasse befinden sich 79
Eigenthümer, in der 2. Klasse 92, in der
3. Klasse 58, in der 4. Klasse 13, in der
5. Klasse 8.
Die von der Kommission ernannten
und vom Magistrate bestätigten 2 Hüter
haben bereits am 1 Juni ihren Dienst
angetreten. Ausser diesen kommen
noch mit Ende Juli die anderen
Hüterstellen die bloß für die Sommerund Herbstmonate dauern, zu besetzen.
Harmonia 18. Juni 1862.

eredményeképpen külön bizottságot
választottak arra, hogy osztályok
szerint
megállapítsák
az
éves
kvótákat, beszedjék azokat, a rendet
fenntartsák és megadják a csőszöknek
az utasításokat. Ez a bizottság a fenti
pontokról operátumot szerkesztett,
amely nyomtatásban meg fog jelenni.
Eszerint öt osztály van, a következő
évi hozzájárulásokkal: az első osztály
évenként két részletben fizetendő 1—
500 négyszögölig 1 fl. 25 kr., a
második osztály 501—1000 n. ölig 1 fl.
75 kr., a harmadik osztály 1001—2000
n. ölig 2 fl. 25 kr., a negyedik osztály
2001—3000 n. ölig 3 fl., az ötödik
osztály 3001-től a végtelenig 4 fl. —
Az első osztályba 79 tulajdonos
tartozik,
a
másodikba
92,
a
harmadikba 58, a negyedikbe 13, az
ötödikbe 8.
A bizottság által megnevezett és a
tanácstól jóváhagyott két csősz már
június elsejétől szolgálatba állt. Rajtuk
kívül a többi csőszállást július végétől
töltik be, de csak a nyári és őszi
hónapokra.
Harmonia 1862. június 18.

I. E. 2.
VON DER LÖWERKOMMISSION […]
Heinrich Kugler: […] In den letzten
Jahren wurde in den Löwern viel
gebaut; wenn nun auch die Kommission
das Ihrige thut, werden unsere Löwer,
die
eine
gesunde
Lage
und
ausgezeichnete Luft besitzen, bald
allgemein ein beliebter Sommeraufenthalt sein. Und in der That, „warum
in die Ferne schweifen, sieh’ das Gute
liegt so nah.” Mir thut immer das Herz
weh, wenn ich sehe, wie Viele auf dem
Dorfe einen Landaufenthalt suchen, dort
schlecht
bequartiert
und
ebenso
schlecht verköstigt werden, obwohl sie

I. E. 2.
A LŐVERBIZOTTSÁGTÓL
[...] Kugler Henrik: [...] Az utóbbi
években
sokat
építkeztek
a
lőverekben. Ha most a Lőverbizottság
is megteszi a magáét, a mi lővereink
— amelyek kiváló fekvéssel és
egészséges levegővel bírnak —
nemsokára
mindenki
számára
kedvenc
nyári
tartózkodóhellyé
válhatnak. És valóban „minek a
távolban kószálni, lásd, a jó itt van a
közelben”. Mindig fáj a szívem, ha
látom, hányan próbálkoznak falun
üdülni, ahol rosszul szállásolják el, s
még rosszabbul látják el őket, holott
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dasselbe in unmittelbarer Nähe der
Stadt viel bequemer, besser und billiger
haben könnten. Oedenburg könnte in
Folge seiner schönen Umgebung mit
geringen Opfern zu einem beliebten
Ausflugspunkt für Touristen gemacht
werden.
Freilich
ist
dies
der
Löwerkommission allen nicht möglich,
weshalb wir uns der Hoffnung hingeben,
daß
uns
die
Stadt
thatkräftig
unterstützen wird.
Oedenburger Zeitung. 11.
November 1884.

ugyanezt kényelmesebben, jobban és
olcsóbban kapnák meg a város
közvetlen közelében. Sopron, szép
környéke révén, kevés áldozattal a
turisták kedvenc kirándulópontjává
tehető. Persze ezt egyedül a
Lőverbizottság nem győzné, ezért
reménykedünk abban, hogy a város
minket erőteljesen támogatni fog.
Oedenburger Zeitung 1884.
november 11.

I. E. 3.
BELEUCHTUNG
IN
UNSEREM
VILLENVIERTEL
Es ist zweifellos, daß unser
herrliches Villenviertel eine wahre
Zierde unserer Stadt bildet und
vorzugsweise geeignet ist, einen Zufluß
von Fremden nach Sopron zu sichern.
Wer unsern Waldgürtel vor Jahren
kannte und ihn heute sieht, der muß
sich sagen, daß die vermögende
Bürgerschaft hier ein kleines Paradies
geschaffen hat. Und dieses Paradies
bewohnt von einem Bruchteile der
Bevölkerung, wurde bisher nicht in dem
Maße ausgenützt, wie dies anderwärts
längst der Fall wäre.
Es ist aber unbestreitbar, daß jede
Investition, die die Stadt für das
Villenviertel
verwendet,
sich
gut
verzinsen, ja reiche Früchte tragen
würde. Wer entflieht nach tropischer
Hitze nicht gerne aus dem Weichbilde
der Stadt in unsere Oberlöver, um dort
im frischer ozonreicher würziger Luft
sich zu erquicken und sich für die
nächste Tagesarbeit zu stärken!
Das Gros unserer Villenbesitzer
hat bereits erkannt, daß es heute nicht
mehr notwendig ist, kostspielige Kurorte
zur Erholung aufzusuchen, sondern
verbringt den Sommer in eigenen
prächtigen Heim und bietet vielen
Industriellen und der arbeitenden Klasse
auch während der Sommersaison
ständigen Erwerb.

I. E. 3.
VILLANEGYEDÜNK VILÁGÍTÁSA
Kétségtelen, hogy a mi csodálatos
villanegyedünk valóságos ékessége
városunknak és előnyösen alkalmas
arra, hogy biztosítsa az idegenek
beáramlását
Sopronba.
Aki
erdőövezetünket
évekkel
ezelőtt
ismerte meg és most látja, az
elmondhatja, hogy a tehetős polgárság
itt kis Paradicsomot teremtett. És ezt a
Paradicsomot a népességnek csak
töredéke lakja. Nincs abban a
mértékben kihasználva, mint ahogy
máshol már régen az lenne a helyzet.
Az viszont vitán felüli, hogy minden
befektetés,
amit
a
város
a
villanegyedre fordít, jól kamatozik, sőt
gazdagon gyümölcsözne. Ki ne
menekülne trópusi hőségben a
belvárosból a Felső-lővereinkbe, hogy
ott a friss, ózondús, aromás levegőben
kipihenje és felüdítse magát a
következő napi munkára!
Villatulajdonosaink zöme már rájött
arra, hogy többé nem szükséges
üdülés végett drága gyógyhelyeket
felkeresni, hanem eltölti a nyarat
pompás saját otthonában, és sok
iparosnak és a dolgozó osztálynak a
nyári
szezon
alatt
is
állandó
foglalkozást kínál.

19
Die Frage der Beleuchtung der
Löwer bildet seit Jahren den Stein des
Anstoßes. Die Besitzer der Villeggiaturen, die allerdings zu den
Günstlingen des Schicksals zählen,
haben vor Jahren im Wege von
Unterschriften
die
Kosten
der
Beleuchtung gedeckt. Sie ließen 63
Lampen im Betrage von 1100 Kronen
aufstellen und bestritten die Ausgaben
für Beleuchtung von 930 Kronen aus
eigener Tasche.
Nun tritt die Löwerkommission mit
dem Ansuchen an die Stadt heran,
diese Kosten vom Jahre 1908 ab auf
sich zu nehmen und ins Budget
einzustellen. Dieses Ansuchen wird
damit begründet, daß ein großer Teil der
Löwerbesitzer hinkünftig für Beleuchtungszwecke nichts mehr opfern wolle,
da ihnen die Erhaltung der Villen
ohnedies große Ausgaben verursacht,
die Steuer nach diesen Besitzungen
eine große ist und sie auch für die
Kosten der öffentlichen Sicherheit
aufzukommen verpflichtet seien.
Die Löwerbesitzer sind bereit die
bestehenden Lampen in das Eigentum
der Stadt abzutreten, die fortab die
Beleuchtung in eigene Regie zu
übernehmen und für die Instandhaltung
der Lampen zu sorgen hätte.
Die
Eingabe
wurde
bereits
überreicht und wir finden es nur recht
und
billig,
wenn
die
Generalversammlung des städt. Munizipalausschusses
diesem
berechtigten
Ansuchen stattgeben würde. Die
Beleuchtung kommt ja schließlich allen
Bewohnern der Stadt in gleichem Maße
zu Gute und nicht zuletzt liegt dies auch
im Interesse der öffentlichen Sicherheit,
welche dadurch gefährdet wird wenn
das
finstere
Villenviertel
als
Schlupfwinkel für verkommenes diebisches Gesindel dienen würde.
Wir unsererseits befürworten daher
rückhaltslos die berechtigte Bitte der
Villenbesitzer. (b.)

A lővervilágítás kérdése évek óta
botránykő. A villák tulajdonosai, akik
mindenesetre a sors kegyeltjeihez
számítanak, évek óta aláírások útján
fedezték a világítás költségeit. 63
lámpát állíttattak fel 1100 koronáért és
a világítás 930 koronás kiadását saját
zsebből fizették.
Most a Lőverbizottság azzal a
megkereséssel fordult a városhoz,
hogy ezeket a költségeket 1908-tól
vegye le a vállukról és állítsa be a
költségvetésbe. Ezt a megkeresést
azzal
indokolják,
hogy
a
lővertulajdonosok nagy része a
jövőben a világítás céljára nem akar
többet áldozni, mivel a villák
fenntartása amúgy is nagy kiadásokat
okoz, az adó ezek után a tulajdonok
után magas és a közbiztonság
költségeinek vállalására is kötelezve
vannak.
A lővertulajdonosok készek a
meglevő lámpákat a város tulajdonába
adni, amely a továbbiakban a világítást
saját
rezsijébe
venné
át
és
gondoskodna azok karbantartásáról.
A beadványt már átadták. Jogosnak
és
olcsónak
találjuk,
ha
a
törvényhatóság közgyűlése ennek a
megalapozott kérelemnek helyt adna.
A világítás végül is a város valamennyi
lakójának egyenlő mértékben hasznos
és nem utolsó sorban érdeke a
közbiztonságnak, amely veszélyeztetve lenne, ha a sötétben maradó
villanegyed rejtekhelyül szolgálna
züllött tolvaj népség számára.
A
magunk
részéről
a
villatulajdonosok megalapozott kérelmét
fenntartás nélkül pártfogoljuk. (b.)
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Oedenburger Zeitung 8. August
1907.

Oedenburger Zeitung 1907.
augusztus 8.

F. DER NEUSIEDLERSEE / A FERTŐ
I. F. 1.
LOCALES
Zum gestrigen Feiertage boten sich
den Erholung suchenden Wanderern an
die Gestade des Neusiedlersees
gleichzeitig
zwei
seltene
und
willkommene Genüße. Erstlich einmal
ein schöner Sommertag ― gewiß eine
Rarität in diesem Jahre, und zum
zweiten wurden die Besucher von
Holling und Wolfs höchlich erfreut durch
das
Zusammentreffen
mit
der
Gesellschaft
des
hiesigen
ev.
Liederkranzes, welche ihre theils
heiteren, theils sinnigen Lieder durch
Wald und Fluren ertönen ließ, indem sie
diese beiden Badeorte zum Ziele ihrer
Excursion gemacht hatte.
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 24. Juni 1859.

I. F. 1.
HELYI HÍREK
A tegnapi ünnepnap egyszerre két
ritka és szívesen látott gyönyörűséget
kínált azoknak a kirándulóknak, akik a
Fertő partján kerestek felüdülést.
Először is szép nyári napot — biztos,
hogy ritkaság ebben az évben és
másodszor: nagyon örültek a Bozt és
Balfot
felkeresők
annak,
hogy
találkoztak az evangélikus Dalfüzér
tagjaival. Ezek odáig végigénekelték
az erdőt s mezőt vidám és komoly
dalaikkal, mert mindkét fürdőhelyet
kirándulásuk céljául tűzték ki.
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 1859. június 24.

I. F. 2.
DIE „JULIA”
Diesen Namen zeigt die Aufschrift
eines kleinen Segelbootes, welches vor
mehreren Tagen aus Füred hieher an
Herrn Emil Lenck gelangt ist. Vorgestern
Mittwoch wurde dieses Boot eine Probe
seiner Trag- und Leistungsfähigkeit
unterzogen. Der Eigenthümer und noch
drei Sportsfreunde machten sich um 11
Uhr Vormittags auf, und segelten auf
dem
Neusiedler-See
dem
den
Auslaufsplatze entgegengesetzten Ufer
zu. Als die kleine Gesellschaft in der
Mitte des Sees angelangt war,
verstärkte sich der schon beim
Einsteigen ziemlich heftig gewesene
Wind so sehr, daß das Boot immer mehr
in’s Schwanken gerieth, endlich rüttelte
es der Sturm dermaßen, daß bald
darauf die ganze Gesellschaft in den
grauen Fluthen plätscherte, indem das
Boot seinen netten Kiel nach oben

I. F. 2.
A „JÚLIA”
Ez a név egy kis vitorlás felirata.
Több napja került ide Füredről Lenck
Emil úrhoz. Tegnapelőtt szerdán
vetették alá terhelési és teljesítménypróbának ezt a hajót. A tulajdonos és
még három sportbarát 11 órakor
felkerekedett és elvitorlázott a Fertőn a
kifutóhellyel szemben lévő part felé.
Amikor a kis társaság eljutott a tó
közepéig, annyira felerősödött a már
beszálláskor eléggé heves szél, hogy
a hajó egyre jobban himbálódzott,
végre a vihar annyira megingatta,
hogy nemsokára az egész társaság a
szürke habokban lubickolt. Mivel a
hajó a helyes kis tőkéjét égnek
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streckte. Der Muth hat indeß unsere
Sportsmen
nicht
verlassen,
sie
klammerten sich mit Mühe und
Gewandheit an das Boot und es gelang
ihnen dasselbe wieder zu besteigen.
Durchnäßt, am ganzen Körper zitternd,
sahen
die
kühnen
Seefahrer
sehnsüchtig nach dem noch ziemlich
entfernten Ufer, allein so weit das Auge
reichte, ersah es keinen Menschen, der
als Lootse das Fahrzeug zu sicherem
Porte leiten hätte können. Endlich
entschloß
sich
einer
aus
der
Gesellschaft in den See zu springen und
schwimmend das Illmitzer Ufer zu
erreichen. Er schwamm auch eine
ziemliche Strecke, jedoch vergebens,
die Kräfte ließen nach, und er war
genöthigt
wieder
dem
Boote
zuzusteuern, das den erschöpften
Leander wieder aufnahm. Erneuert
nahm Dr. Sz., ein kühner Schwimmer,
der Kampf mit den Wellen auf, dem es
auch gelang, die Fischer auf die
Hilferufe heranzulocken. Diese eilten
mittelst
Ruderbootes
herbei
und
brachten die Gesellschaft an’s Ufer.
Dieser gezwungene Aufenthalt auf
offenen See und in durchnäßten Kleider
dauerte nahezu fünf Stunden, bis
endlich der Sturm allmählig sich gelegt
hatte, und da erst konnten die
Argonauten des Neusiedlersees ―
jedoch ohne, daß sie ein goldenes
Vließ, sondern nur einen tüchtigen
Schnupfen
heimbrachten
―
das
gastliche Ufer gewinnen; der „Julie” ist
nicht umsonst in der Legende der
Heiligen ein Märtyrerthum beschieden,
sie überträgt es sogar auf die, welche
ihr vertrauen. Wie singt doch der
„Herzog von Mantua” im „Rigoletto”: „La
donna e mobile, qual piuma al vento”.
„Auch die „Julie” ist unstät so,
„Wie Flaum im Sturme schier,
„Und wenn der Wind weht, o!
„Plumpsen in’s Wasser Vier.”
E. M.
Oedenburger Zeitung 11. August
1882.

fordította. A bátorság ezért még nem
hagyta el a mi sportembereinket.
Kínlódva, de ügyesen csimpaszkodtak
a hajóba és sikerült is megint
megmászni. Átázva, egész testükben
citeráztak, s nézték vágyakozva a még
elég messze lévő partot ezek a
merész hajósok. Ameddig a szem
ellátott, sehol egy ember, aki mint
révész
a
közlekedési
eszközt
biztosabb kikötőbe vezetné. Végre
elhatározta magát a társaság egyik
tagja, hogy beugrik a tóba és kiúszik
az ilmici partra. Elég szép távolságot
úszott már, de hiába, mert kezdett
fogyni az ereje. Kénytelen volt megint
visszakormányozni magát a hajóhoz,
amely a kimerült Leandert ismét
fölvette. Újra fölvette a harcot a
hullámokkal a merész úszó, dr
Sz[ilvásy],
neki
sikerült
segélykiáltásokkal
a
halászokat
odacsalogatni. Ezek züllnikkel siettek a
helyszínre, s partra szállították a
társaságot.
Ez
a
kényszerű
tartózkodás a nyílt vízen és átázott
ruházatban közel öt óra hosszat
tartott, mire végre a vihar fokozatosan
alábbhagyott és most először tudták a
Fertő argonautái a barátságos partot
elérni. Mindenesetre anélkül, hogy
aranygyapjat vittek volna haza,
ellenben egy tisztességes náthát igen.
„Júlia”
nem
hiába
szenved
vértanúságot a Szentek Legendája
szerint, ezt azokra is érvényesíti, akik
hisznek benne. Hogyan énekli a
mantuai herceg a Rigolettóban? „Az
asszony ingatag, úgy hajlik, mint a nád
[a szélben]”
„Júlia” is állhatatlan
Mint a pihe a viharban.
És ha a szél fújja, ó!
Négy a vízbe pottyanó.
Marbach Ernő.
Oedenburger Zeitung 1882.
augusztus 11.
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I. F. 3.
OEDENBURGER
MUNIZIPAL-AUSSCHUß. […] Nun kam der fatale strittige
Punkt, nämlich: Punkt 5. Bericht des
Magistrates in Betreff der am Seeufer
erbauten
Veranda
und
der
Verschönerung des Seeufers.
Herr Magistratsrath Dr. Printz
verficht das Verhalten des Magistrates
in dieser Frage und weist nach, daß
durch die Investitur die Stadt nur
gewonnen habe, da ein Objekt
geschaffen worden ist, welches weit
mehr als den doppelten Werth des
hiefür verwendeten städtischen Materiales besitzt, das Publikum eine schon
lang erwünschte Melioration bei den
vielbesuchten Fischerhütten am Seeufer genießt und die von der
Stadtrepräsentanz seinerzeit selbst verlangten Verschönerungsarbeiten, dadurch einen sehr wesentlichen Fortschritt gefunden haben.
Herr Repräsentant Dörfler beharrt
auf seiner Ansicht, daß der Magistrat
seinen Wirkungskreis überschritten
habe, da er über Geld und Geldeswerth
der Stadt nicht frei zu verfügen
berechtigt sei, und verlangt die
Ersatzleistung durch die Schuldtragenden.
Herr Abt und Stadtpfarrer Poda
meint, es wäre Einerlei ob das
Holzmateriale im städt. Mayerhofe
lagere oder am See verbaut sei, die
Stadt bleibe ja doch im Besitze
desselben. Er findet zwar auch das
Vorgehen der Behörde nicht ganz
korrekt will aber gegen die einmal
vollzogene Thatsache nicht länger
ankämpfen, wohl aber wünschen, daß in
Zukunft ein ähnliches Vorgreifen der nur
der Repräsentanz zukommenden Entscheidungen vermieden werde.
Herr Repräsentant Montag ist
derselben Ansicht, obgleich die Veranda
nun Eigenthum der Kommune und doch
mindestens ebenso viel werth ist, als die
Holzvorräthe, wenn sie unverbaut
geblieben wären. Redner ist für die

I. F. 3.
SOPRON VÁROSI KÖZGYŰLÉS
[...] Most következett a szerencsétlen
vitapont, mégpedig az 5. számú. A
tanács jelentése a tópartra épített
veranda és a partvonal szépítése
ügyében.
Dr.
Printz
városi
tanácsnok
védelmezte a tanács magatartását
ebben a kérdésben és rámutatott,
hogy a beruházással csak nyert a
város,
mert
olyan
objektumot
létesítettek, amely a kétszeresénél
jóval többet ér, mint az ehhez
felhasznált
városi
tulajdonú
építőanyag, a közönség pedig élvezi a
rég kívánt talajjavítást a tó partján lévő
igen látogatott Halászkunyhónál. Azon
kívül a képviselő-testülettől most is
megkövetelt szépítési munkálatokban
ezáltal lényeges előrelépést sikerült
találni.
Dörfler képviselő úr kitart álláspontja
mellett, hogy a tanács túllépte
hatáskörét, mert nincs feljogosítva
arra, hogy szabadon használja föl a
város pénzét és értéktárgyait. És
követeli, hogy a felelősök kártérítést
fizessenek.
Póda apát és városplébános úr úgy
véli, egyre megy, hogy azt a faanyagot
a városi majorban tárolják-e, vagy
beépítik a tónál. Így is, úgy is a város
tulajdona marad. Ő sem tartja a
hatóságok
eljárását
teljesen
korrektnek, ám nem akarja bolygatni
tovább az egyszer már végrehajtott
tényt, annál inkább kívánja, hogy a
jövőben elkerüljék a hasonló eseteket,
amikor elébe vágtak a képviselőtestületi határozatoknak.
Montág képviselő úr osztja ezt a
véleményt, annak ellenére, hogy a
veranda városi tulajdon és legalább
annyit ér, mint a fakészletek, ha
beépítetlenül
maradtak
volna.
Hozzászóló amellett van, hogy vegyék
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Zurkänntnißnahme des betreffenden
magistratualen Berichtes, jedoch bei
gleichzeitigem Ausdrucke der Mißbilligung.
Repräsentant Heinrich Kugler sagt
— natürlich ironisch — er müsse den
Magistrat in Schutz nehmen, die
Veranda, welche er sich gebaut hat, sei
sein unbestreitbares Eigenthum, auf
welches die Stadt als solche kein
Besitzrecht hat, natürlich muß aber auch
der Magistrat die kosten für seinen Bau
tragen.
Repräsentant v. Szilvásy nimmt der
Magistrat sehr scharfsinnig — wenn
auch nicht ohne etwas Rabulistik — in
Schutz und weist, das Statut in der
Hand,
nach,
daß
ihm
dessen
Paragraphe das Recht einräumen,
derartige Werke zu schaffen, zumal
wenn sie so nutzbringend und
vortheilhaft sind. Er will dem Magistrat
für
sein
Vorgehen
in
dieser
Angelegenheit sogar Dank votirt wissen.
Diese Entwickelung der Sachlage
erregte zwar Heiterkeit, denn sie war
geistreich und dabei launig, wie jede
Rede dieses trefflichen Sprechers, allein
sie fand keine Unterstützung.
Zuletzt machte Seine Durchlaut in
edelster Form begütigend und versöhnend dem Streitfalle ein Ende,
indem der vorsitzende Fürst [Esterházy]
die
Repräsentanz
ersuchte,
den
Gegenstand fallen zu lassen. Es sei
nicht ersprießlich in dieser Sache zu
weit zu gehen, die Gegensätze gar zu
sehr zu verschärfen, sondern — wenn
sich auch nicht leugnen lasse, daß sich
der Magistrat eher der Zustimmung der
Repräsentanz
zu
diesem
Baue
versichern hätte sollen, — dennoch den
magistratualen Bericht einfach zur
Kenntniß nehmen und zur Tagesordnung übergehen zu wollen. Die
Munizipal-Ausschuß-Mitglieder nahmen
diese wohlwollende Vermittlung der
Angelegenheit mit Eljen auf; nur
geschieht die Zurkenntnißnahme mit
dem gleichzeitigen Ausdruck des

tudomásul a tanács jelentését, mégis
egyidejűleg fejezzék ki rosszallásukat.
Kugler Henrik képviselő azt mondja
— természetesen gúnyosan —,
védelmébe kell vennie a tanácsot. A
veranda, amelyet magának épített,
vitathatatlanul a saját tulajdona,
amelyen a városnak, mint olyannak
nincs
tulajdonjoga,
azonban
természetesen a költségeit is a
tanácsnak kell viselnie.
Szilvásy képviselő úr nagyon
éleselméjűen, ha nem is minden
rabulisztika híján, védelmébe veszi a
tanácsot.
Rámutat,
kezében
a
szabályrendelettel,
hogy
neki
megengedik a jognak ezek a
paragrafusai, hogy hasonló munkákat
alkosson, különösen, ha olyan hasznot
hajtók és előnyösek. Ő ebben az
esetben a tanácsnak ezért az
eljárásáért egyenesen köszönetet
szavazna. Az ügy ilyetén alakulása
ugyan derültséget keltett, mert mint
ennek a jeles szónoknak minden
hozzászólása, ez is szellemes és
amellett tréfás volt, egyedül ő nem
talált támogatásra.
Végül Őfőméltósága, a herceg, a
legnemesebb formában, csillapítóan
és megbocsátóan vetett véget a
vitának azzal, hogy megkérte a
testületet, vegye le a tárgyat a
napirendről. Nem lenne hasznos
ebben az ügyben túl messzire menni,
az ellentéteket még inkább kiélezni,
hanem — ha nem is tagadható, hogy a
tanácsnak biztosítania kellett volna
ehhez az építkezéshez a képviselőtestület hozzájárulását — a tanácsi
jelentés egyszerű tudomásulvételét
javasolja
és
térjenek
felette
napirendre.
A
törvényhatósági
bizottság tagjai ezt az üggyel
kapcsolatos jó szándékú közvetítést
megéljenezték,
mégis
a
tudomásulvétel a sajnálkozás egyidejű
kifejezésével
történt,
amit
a
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Bedauerns,
das
in’s
Protokoll
aufgenommen werden soll.
Oedenburger Zeitung 3. Oktober
1884.

jegyzőkönyvbe fel kell venni.
Oedenburger Zeitung 1884.
október 3.

I. F. 4.
ZUR FRAGE DER KULTUR DES
NEUSIEDLER-SEES UND HANSÁGS
Von Baumeister Ferdinand Boór
Schon beim Einblick in die Pläne des
Donath’schen Projekts wird Jeder zur
sicheren Ueberzeugung bekehrt, daß
hier die Frage der Trockenlegung des
Sees glücklich gelöst, daher die
Ausführung nicht eindringlich genug
empfohlen werden kann.
Wenn gegenteilig interessierte Kreise
die Behauptung aufstellen, daß die Ausführung riskant ist, da der Ackerboden
schwach, zickig, sulzig u. s. f. [und so
fort] ist und der notwendig werdende
Straßenbahn infolge schlechter Tragfähigkeit des Bodens zu kostspielig ist,
so sei dem entgegengesetzt, daß schon
aus weniger ertragfähigen Feldern
durch richtige Behandlung reiche
Früchte
tragender
Kulturboden
geworden ist. […] Wenn noch in
Erinnerung ist, wie der See in den
sechziger Jahren ausgetrocknet war,
welch’ reger Verkehr sich zwischen
beiden Ufern entspann, wird begreiflich
finden, daß unsere Stadt zum
Zentralpunkt wie geschaffen ist. […]
[Fußnote.] Es freut uns, daß die
von uns aufgegriffene Idee des Herrn
Major v. Donath […] bereits Wurzel
gefaßt und Fachleute zur Aeußerung
hierüber angeregt hat. Es wäre zu
wünschen, daß je mehr zu Sache
gesprochen würde, und laden wir
Interesseuten hiefür höflichst ein, dies
zu tun. Pläne, Skizzen und detaillierte
Ausführung des Projektes wie auch
Separatabdrücke
der
bereits
erschienenen Artikel sind in unserer
Redaktion zur Einsicht bereit gehalten.
Oedenburger Zeitung 27. Oktober
1918.

I. F. 4.
A FERTŐ-TÓ ÉS A HANSÁG
MEGMŰVELÉSÉNEK KÉRDÉSÉHEZ
Írta Boór Nándor építőmester.
Már egy pillantás a Donáth-féle
tervezet tervrajzaiba mindenkit arra a
biztos meggyőződésre térít, hogy itt a
tó
kiszárítását
szerencsésen
megoldották, ezért nem lehet eléggé
nyomatékosan
ajánlani,
hogy
valósítsák azt meg.
Ha
az
ellenérdekelt
körök
megállapítják, hogy a kivitelezés
kockázatos, mert a szántóföld gyenge,
savanyú, sós stb. és a szükségessé
váló közlekedési út a talaj rossz
teherbíró képessége miatt túlságosan
drága, úgy ez ellen tehető, hogy
kevésbé
termékeny
földekből
megfelelő kezeléssel gazdag termést
hozó megművelhető talaj lett. […] Ha
még
emlékeznek
rá,
mennyire
kiszáradt a tó a hatvanas években, s
milyen élénk közlekedés alakult ki a
két part között, kézzelfoghatónak
fogják
tartani,
hogy
városunk
középpont legyen. Mintha annak lenne
teremtve. […]
[Lábjegyzet.] Örülünk, hogy Donáth
őrnagy úrnak általunk felkapott ötlete
már
gyökeret
eresztett
és
szakembereket erről véleményadásra
késztetett. Kívánatos lenne, hogy
minél többen szóljanak hozzá és
szívesen kérjük fel az érdekelteket,
tegyék azt meg. Tervrajzok, vázlatok
és a tervezet részletes kiviteli tervei,
valamint különnyomatok a már eddig
megjelent cikkekről a szerkesztőségben megtekinthetők.
Oedenburger Zeitung 1918. október
27.
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II. TEIL / RÉSZ: MILLENNIUM / MILLENNIUM
A. DIE STADT / A VÁROS
II. A. 1.
(EINGESENDET.) Es ist schon mancher
Uebelstand unserer lieben Stadt, durch
die Umsicht unserer löbl. Behörden
beseitigt worden […], aber leider gibt es
doch noch immer Uebelstände die zu
beheben bleiben.
Dazu gehören im Färbergasserl die
Lage der beiseitigen Bachufer und die
Stufen die auf die Brücke führen, welche
nicht nur in der Nacht halsbrecherisch
sind sondern auch am hellen Tage,
besonders
Winterszeit
wenn
es
schneiet, muß oft Eines früher suchen
hinauf zu kommen um das Andere nach
sich zu ziehen.
Nun denken wir uns Jemanden,
der etwas schweres zu tragen oder eine
größere Last zu führen hat, mit welcher
Beschwerlichkeit muß sich der Mensch
da durchbringen. Diesem Uebel könnte
durch Erhöhung des Weges leicht
abgeholfen werden […]
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 10. Juni 1859.

II. A. 1.
(BEKÜLDVE.)
A
mi
kedves
városunknak némely baját a tisztelt
hatóságok
körültekintése
folytán
orvosolták […], azonban sajnos még
mindig akadnak hibák kijavítatlanul.
Ezekhez tartoznak a Festőközben a
patak mindkét oldalának állapota és a
lépcsők, amelyek a hídra vezetnek.
Ezek nemcsak éjszaka nyaktörők,
hanem fényes nappal is, különösen
télen,
amikor
havazik.
Gyakran
kénytelen valaki előbb megpróbálkozni
a feljutással, hogy aztán a másikat
húzhassa föl maga után. Most
gondoljunk bele, egy illető, aki valami
nehezet cipel vagy nagyobb terhet visz,
micsoda nehézségeket kell neki
elviselnie. Ezt a bajt könnyen lehetne
orvosolni, ha megmagasítanák az utat.
[…]
Oedenburger Intelligenz- und AnzeigeBlatt 1859. június 10.

II. A. 2.
OERTLICHE RUNDSCHAU. Auch in
unseren prächtigen Stadt-Park (Neuhof)
finden die Diebe ein, welche am
hellichten Tage die in der Blüthe
stehenden
spanischen
Hollundersträuche
(Flieder)
umbarmherzig
zerzausen. Von Seite des Magistrates
war es bisher Sitte die Gartenhüter erst
im Monate Mai dahin zu versetzen,
allein für heuer wäre die Bewachung
eines so hübschen und starkbesuchten
Gartens früher angezeigt gewesen.
Harmonia 4. Mai 1862.

II. A. 2.
HELYI KÖRKÉP
A mi pompás városi parkunkban
(Neuhof) is előfordulnak tolvajok, akik
fényes nappal szívtelenül összezilálják
a virágzó spanyol orgonabokrokat. A
tanács részéről eddig szokás volt a kert
őreit csak májusban oda helyezni,
egyedül idén kellett volna ennek a
csinos és erősen látogatott kertnek az
őrzését előbb bejelenteni.
Harmonia 1862. május 4.

II. A. 3.
OEDENBURGER NACHRICHTEN
Seit einigen Wochen wird die
Fahrstrasse in der langen Zeile von Nr.
750 bis zum Scharfeneck, Nr. 773

II. A. 3.
SOPRONI HÍREK. Néhány hét óta a
Hosszú sor úttestét — a 750. sz.-tól az
Éles szög 773-ig —, amely eddig csak
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welche bisher bloß mit Schotter bedeckt
war, mit Trottoirsteine aus dem
Wellersdorfer Steinbruche gepflastert;
diese von Seite der Stadtbehörde
getroffene Maßregel, ist nicht allein für
Fahrende sondern selbst für Fußgänger
eine Wohlthat und man ist dadurch den
Wünschen der dortigen Hauseigenthümer entgegen gekommen. Es bliebe
natürlich noch zu erwarten, womit man
auch die Strecke vom Ritter’schen
Hause (vormals Statthaltereigebäude)
bis zum Dominikanerkloster mit den
obbezeichneten Pflastersteinen, bedecken möchte, nur auf diese Weise
könnte den großen Kothanhäufungen
bei anhaltenden regnerischen Wetter
vorbebeugt werden. Wir hoffen auch in
dieser Richtung eine baldige Abänderung.
Harmonia 25. Mai 1862.

sóderrel volt borítva, a wellersdorfi
bányából való járdakövekkel burkolják.
A
városi
hatóság
részéről
foganatosított intézkedés nemcsak az
úttesten közlekedőknek, hanem a
gyalogosoknak is jótétemény, s ezzel
teljesítették az ottani háztulajdonosok
kívánságát. Természetesen elvárható
még, hogy a Ritter-háztól (korábban
helytartótanácsi épület) a Domonkoskolostorig terjedő szakaszt is a fenti
kövekkel fedjék le. Csak ilyen módon
lehet elkerülni, hogy tartósan esős
időben mindent elborítson a sár.
Reméljük, hogy ebben az irányban is
lesz hamarosan változás.
Harmonia 1862. május 25.

II. A. 4.
OFFENER SPRECHSAAL
Auf unserer Grabenrunde, wo sich
die hübschen Weranda’s vor den
Kaffeehäusern befinden, wird den
Gästen das Gefrorne und der MokkaKaffee stets mit grauem Pfeffer (vulgo
Staub) durch das rücksichtslose Kehren
der
Straßen
ohne
aufzuspritzen,
kredenzt.
Wenn wir auch gegen den Wind,
der durch seine Staubwirbeln unsere
Lungen in ein besseres Jenseits
ohnedies fördern hilft, nichts einwenden
können, so wäre doch zu wünschen,
daß bei ruhigem, stillen Wetter, nicht die
Annehmlichkeit durch das rücksichtslose Kehren der Straßen ohne sie früher
zu bespritzen, durch die betreffenden
Individuen, noch mehr verleidet würde,
ja wir sind sogar überzeugt, daß sich die
Hauseigenthümer und Gewölbs-Inhaber
auf der Grabenrunde gerne herbeilassen würden, die des Straßenkehrens
beauftragten Individuen mit Wasser und
Gießkannen, — in Ermanglung leider!
bis jetzt anderer Vorkehrungen, —
hilfreich entgegen zu kommen. Wir

II. A. 4.
NYILTTÉR
Várkerületünkön,
ahol
a
kávéházak előtt csinos verandák
találhatók, a vendégeknek a fagylaltot
és a Mokka-kávét mindig szürke
borssal (népiesen por) szolgálják fel.
Ez azért van, mert az utcákat
figyelmetlenül és öntözés nélkül söprik.
Ha
mi
a
szél
ellen,
amely
porörvényeivel tüdőnket amúgy is egy
jobb túlvilágba segíti, nem is tudunk
védekezni, mégis kívánatos lenne,
hogy nyugodt, csendes időben tennék,
nem pedig úgy, hogy a kényelmet még
jobban elrontanák azzal, hogy az
utcákat az illető egyének figyelmetlenül
söprik,
anélkül,
hogy
előtte
megöntöznék. Igen, mi meg vagyunk
győződve
arról,
hogy
a
háztulajdonosok és boltbirtokosok a
Várkerületen segítőkészen járulnának
hozzá ahhoz, hogy — egyelőre sajnos
más intézkedés hiányában — az
utcasöpréssel megbizottakat vízzel és
öntözőkannákkal lássák el. Még
örömmel emlékszünk azokra az időkre,
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erinnern uns noch mit Vergnügen an die
Zeit, als wir mit einer k. k. StatthaltereiAbtheilung beglückt waren, einen
Aufspritzwagen gesehen zu haben, der
in gewissen bevorzugten Straßen zum
Aufspritzen verwendet wurde. Warum
wird
den
gerade
unser
Corso
(Grabenrunde) so stiefmütterlich bedacht? Könnte betreffenden Ortes nicht
auch hier abgeholfen werden?
Harmonia 8. Juni 1862.

amikor szerencsénkre volt egy cs. k.
városfenntartó részlegünk, s láthattunk
egy öntözőkocsit, amelyet az előnyben
részesített
utcákban
öntözésre
használtak. Miért éppen a mi korzónkat
(Várkerület) kezelik ilyen mostohán?
Illetékes hely nem tudna itt is segíteni?
Harmonia 1862. június 8.

II. A. 5.
DIE MAULBEER-PLANTAGE, einer der
angenehmsten Spaziergänge Oedenburg’s im Frühjahr und Herbst, hat in
jüngster Zeit durch das Ausgraben des
Erdreiches, Zuschneidens der Maulbeerbäume und Ausbesserung der
Wege durch Anordnung der löbl.
Communal-Verwaltung
ein
recht
freundliches Aussehen bekommen, und
wird von Tag zu Tag an Annehmlichkeit
durch das Hervorsprießen von Gräßern
und Austreiben der Maulbeerbäumchen
noch mehr zu nehmen. Allein wir
vermissen daselbst heuer noch immer
die im vorigen Jahre in größerer Anzahl
vorhanden gewesenen Bänke, die leider
von rohen den Vandalismus liebenden
Menschen vernichtet und bruchstückweise gestohlen wurden. Gibt es denn
keine Strafe für diese Vandalen? Wir
hoffen, daß für die Herbeischaffung der
Bänke betreffenden Orts die nöthige
Anordnung bereits erflossen sein dürfte.
Harmonia 25. März 1863.

II. A. 5.
A SZEDRES-ÜLTETVÉNY, tavasszal
és
ősszel
egyike
Sopron
legkellemesebb
sétahelyeinek.
Legújabban azzal, hogy a tisztelt
községi közigazgatás intézkedésére a
talajt
felásták,
a
szederfákat
megnyesték és az utakat kijavították,
igazán barátságosan néz ki. És naprólnapra javul kellemetességben azáltal,
hogy nő a fű és kizöldülnek a szederfacsemeték. Idén egyedül még mindig
hiányoljuk a tavaly oly szép számmal
előfordult padokat, amelyeket sajnos a
vandalizmust kedvelő durva emberek
megsemmisítettek és szilánkonként
elloptak. Nincs büntetés ezek ellen a
vandálok ellen? Reméljük, hogy a
szóban
forgó
hely
padjainak
rendbehozataláról már megszületik a
szükséges intézkedés.
Harmonia 1863. március 25.

II. A. 6.
BASTEI-DEMOLIRUNG
Seit Montag wurden die seit einiger
Zeit
unterbrochenen
Bastei-Demolirungs-,
beziehungsweise
Abräumungs-Arbeiten wieder aufgenommen.
Uebrigens dürfte schon in der gestrigen
Repräsentantensitzung
über
das
Schicksal dieses Grundes entschieden
worden sein, indem, nach dem in Nr. 29.
veröffentlichten Sitzungsprogramme, in
derselben der Bericht der Bau- und

II. A. 6.
BÁSTYA-LEROMBOLÁS
Hétfőn ismét elkezdték az egy idő
óta szüneteltetett bástya-lerontást,
illetve bontási munkákat. Egyébként
már a tegnapi képviselőtestületi ülésen
el kellett volna dőlnie e terület
sorsának, mivel — miután a 29.
számunkban nyilvánosságra hozott
napirend szerint az építési és
szépészeti bizottság jelentését is
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Verschönerungskommission, über ein
auf Ankauf dieses Grundes zum Bau
eines Casinogebäudes abzielendes
Gesuch zur Verhandlung kam, und die
Angelegenheit hoffentlich eine günstige
Erledigung gefunden haben wird.
Oedenburger Nachrichten 15. April
1869.

tárgyalták
egy
folyamodványról,
amelynek
értelmében
a
telek
megvásárlásával ide kaszinóépületet
emelnének — az ügy remélhetőleg
kedvező elintézést fog nyerni.
Oedenburger Nachrichten 1869.
április 15.

II. A. 7.
JAHRESTAG DER UEBERSCHWEMMUNG IN OEDENBURG
Heute den 5. Mai jährt es sich, daß
unsere, sonst so harmlosen Bäche aus
ihren Ufern traten und allerlei Unheil
anrichteten, unter anderen viel auch der
vom Spitale über den Langenzeilergraben führende Steg, der vielen
Bewohnern der südlichen Stadttheile
Oedenburgs wichtig und nothwendig ist,
da er ihre jenseitigen Oekonomieen, mit
dem dießseitigen Ufer verbindet, seiner
Wuth zum Opfer. Der Brunnen auf den
jenseitigen Bachrand ist bereits lange
hergestellt, aber der Steg harrt noch
immer — trotz Ablauf eines vollen
Jahres — auf seine Herstellung.
Oedenburger Zeitung 5. Mai 1880.

II. A. 7.
A SOPRONI ÁRVÍZ ÉVFORDULÓJA
Ma, május 5-én egy éve, hogy az
egyébként oly ártatlan patakjaink
kiléptek medrükből, és mindenütt
szerencsétlenséget okoztak, többek
között az árvíz dühének esett áldozatul
a Kórháztól a Hosszúsori-árokhoz
vezető híd is. Ez Sopron déli
városrészének sok lakója számára
fontos és szükséges, mert a túloldali
gazdaságaikat köti össze az innenső
oldal partjával. A kutat a patak túlsó
szélén már régen helyreállították, de a
stég helyreállítása — egy teljes év
eltelte ellenére — még mindig várat
magára.
Oedenburger Zeitung 1880. május
5.

II. A. 8.
ZUR STADTVERSCHÖNERUNG
Es läßt sich nicht leugnen, daß die
beiden
jüngsten
architektonischen
Prachtbauten auf der Grabenrunde
nämlich das maschinöse SparkassaGebäude und das Palais des „Spar- und
Darlehenvereines” dem betreffenden
Stadttheile
zur
größten
Zierde
gereichen. Vorgestern Abends umstanden hunderte von Menschen den
Sparkassa-Palast und folgten mit
großen Aufmerksamkeit der schwierigen
Aufstellung jener vier Steinfiguren,
welche die Hauptfaçade zu krönen
bestimmt
sind
und
über
einer
durchbrochenen, frei schwebenden
Gallerie am Frontispice angebracht
wurden.

II. A. 8.
A VÁROS SZÉPÍTÉSÉHEZ
Nincs mit tagadni, hogy mind a
két legutóbbi építészeti csodapalota a
Várkerületen, mégpedig a Takarékpénztár masinőz épülete és a
Takarék- és Kölcsönegylet palotája, az
érintett városrésznek a legnagyobb
díszére válnak. Tegnapelőtt este
százak állták körül a Takarékpénztár
palotáját és nagy figyelemmel kísérték
annak
a
négy
kőfigurának
a
fáradságos felállítását, amelyek a
főhomlokzat megkoronázására hivatottak, és amelyeket szabadon álló,
áttört mellvéd fölé vittek föl az
oromzatra. A szobrok gyermek
alakban jelenítik meg a géniuszokat,
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Die Statuen präsentiren sich als
Genien in Kindesgestalt und stellen in
der Mitte den Handel und das Gewerbe
vor, welche rechts vom Weinbau und
links von der Agrikultur flankirt sind.
Diese an sich plastisch sehr korrekt
ausgeführten und geistreich in der
Konzeption erdachten allegorischen
Figuren haben zum Schöpfer den
berühmten Bildhauer Benk, der auch die
Figuren auf dem Gesimse der Wiener
Museen geschaffen hat. Ueber dem
Portale des Sparkassagebäudes hat
Meister Benk eine geschmackvolle
Fenstergruppe angebracht; zwei Genien
tragen einen Wappenschild vor, dessen
Bild eine historische Reminiszenz aus
Ungarns Ruhmsepoche in Basrelief
darstellt. Wir haben die Zusicherung des
Herrn Bauleiters Georg Gottschall,
demnächst Ausführlicheres über Styl,
Einrichtung und Kostenpunkt des in
Rede stehenden Neubaues unseren
werthen Lesern, vermöge seiner Daten,
berichten zu können.
Oedenburger Zeitung 26. Januar
1884.

középre állítva a kereskedelmet és az
ipart,
amelyeket
jobbról
a
szőlőművelés, balról a mezőgazdaság
fog közre. Ezeknek a szobrászilag
korrekten kivitelezett és koncepciójában
szellemdúsan
kigondolt
allegorikus figuráknak a megálmodója
a híres szobrász, Benk, aki a bécsi
múzeumok párkányzatának figuráit is
alkotta. A Takarékpénztár épületének
portálja fölé Benk mester egy ízléses
ablakközi csoportozatot helyezett el.
Két géniusz tart egy címerpajzsot,
amelynek
az
ábrája
történelmi
emlékezés
Magyarország
dicső
időszakára féldombormű formájában.
Gottschall György építésvezető úr
biztosított minket arról, hogy adatai
segítségével tisztelt olvasóinkat a
szóban forgó új épületek stílusáról,
berendezéséről
és
költségeiről
nemsokára
részletesen
tájékoztathatjuk.
Oedenburger
Zeitung
1884.
január 26.

II. A. 9.
WIEVIEL FIACKER SIND IN OEDENBURG? Zufolge einer vorgenommenen
Revision der Lohnfuhrwerke wurde
durch eingetretene Veränderungen die
Neu-Numerirung derselben von Seite
der Polizei-Behörde als nothwendig
erachtet und angeordnet. Es ergibt sich
sonach, daß 65 numerirte Fiacker
hierorts im Verkehr stehen u. zw. von
Nr. 1 bis 10 Herr Karl Stiller, von Nr. 11
bis 22 Frau Judith Babka, Nr. 23 Herr
Leopold Wagner, von Nr. 24 bis 27 Herr
Franz Aranyos, von Nr. 28 bis 42 Herr
Heinrich Ehlers, von Nr. 43 bis 45 Herr
Stefan Zieger, Nr. 46 Herr Ignaz
Kastner, von [Nr.] 47 bis 55 Herr Luigi
Sartori, von Nr. 56 bis 57 Herr Franz
Kinzl, von Nr. 58 bis 60 Herr Karl
Skriwanek, von Nr. 61 bis 63 Herr
Georg Wagner, von Nr. 64. bis 65. Herr
Alexander Kálmán.

II. A. 9.
HÁNY FIAKKER VAN SOPRONBAN?
A bérkocsis ipar tervbevett revíziója
következtében életbelépett változások
folytán a rendőrhatóság szükségesnek
ítélte
és
végrehajtotta
az
újraszámozást. Ebből következik, hogy
itt helyben 65 számozott fiakker van
forgalomban, éspedig a 1—10. sz.
Stiller Károly úré, a 11—22. sz. Babka
Judit asszonyé, a 23. sz. Wagner Lipót
úré, a 24—27. sz. Aranyos Ferenc úré,
a 28—42. sz. Ehlers Henrik úré, a
43—45. sz. Zieger István úré, a 46. sz.
Kastner Ignác úré, a 47—55. sz.
Sartori Lajos úré, az 56—57. sz. Kinzl
Ferenc úré, az 58—60. sz. Skriwanek
Károly úré, a 61—63. sz. Wagner
György úré, a 64—65. sz. Kálmán
Sándor úré.
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Oedenburger Zeitung 17. April
1887.

Oedenburger Zeitung 1887.
április 17.

II. A. 10.
EINE DRITTE STIMME ÜBER DEN
RATHHAUS-BAU. Oedenburg 20. März.
Wenn das Sprichwort: „Viel Köpf, viel
Sinn”, sich jemals bewährt hat, so ist
dies wohl jetzt anläßlich unseres
projektirten Rathhausbaues der Fall. In
allen Wirthshäusern wird nur die Frage
„Wohin?” ventilirt und wie viel Projekte
tauchen da nicht auf?! Einer meint, wo
jetzt das Kasino steht, dort gehört das
Rathhaus hin; ein Zweiter meint: das
ehemals Horváth’sche Eckhaus auf dem
Széchényiplatz wäre der passendeste
Platz; der Dritte perorirt: „Nun, wo jetzt
der
Stadtmaierhof
steht,
mit
Hinzuziehung des Wild’schen und
Salzhauses, das ist die einzige,
geeignete Stelle, dem gegenüber sperrt
wieder Herr „Dixi”, mir nichts, dir nichts,
eine Gasse ab und eröffnet eine neue,
was verschlägt es ihm, wenn die
Geschichte auch 40, 50, 60, 80 oder
Hundertthausend Gulden mehr kostet?!
Daran lege nichts, meint er, Gott sei
Dank wir haben’s ja.
Ich glaube, wenn wir wirklich schon
gar so viel Geld besitzen, kaufen wir
lieber gleich sämmtliche Häuser, vom
Vorderen Thore, Bomler’sches aus an,
bis zum Schaffer’schen, reißen dann
Alles nieder und bauen uns ein
Rathhaus, das nach allen Seiten frei
steht, und wo ebenerdig eine ganze
Reihe von Gewölbern eingerichtet
werden könnte (freilich, ob auch eine
ganze Reihe von Kunden sich einstellen
wird, ist eine andere Frage). Doch das
sind wohl alles nur Ideen, ohne wirklich
praktischen Hintergrund, ebenso wie
jene des Herrn „Fachmann”, der partout
behauptet, daß die alte KavallerieKaserne gerade im Mittelpunktre der
Stadt stehe. Das stimmt, vorausgesetzt,
daß man jenseits derselben gerade so
viel dazubaut, als jetzt rechts, links und
vor ihr liegt.

II. A. 10.
HARMADIK HANG A VÁROSHÁZAÉPÍTÉSRŐL
Sopron, március 20.
Ha a közmondásnak „Ahány fej,
annyi gondolat” valamikor értelme van,
úgy most, a városháza tervezett
építésével kapcsolatban ez az eset
forog fenn. Minden kocsmában
közszájon forog a kérdés: Hova? És
hány helyszín nem merül fel! Az egyik
úgy véli, oda, ahol most a Kaszinó áll,
oda való a városháza, egy másik úgy
véli, hogy a Széchenyi tér sarkán a
volt Horváth-ház lenne az illő hely, a
harmadik így szónokol: „Nos, ahol
most a városi major áll, hozzá csatolva
a Wild- és a sóházat, ez az egyetlen,
megfelelő hely”. Ezzel szemben „Dixi”
úr ismét megköti magát, nekem
semmi, neked semmi, egy utcát
lebontani, egy újat megnyitni, mit
számít neki, ha a történet 40, 50, 60.
80 vagy százezer forinttal többről szól.
Ez nem számít, hálistennek van elég
nekünk.
Én azt hiszem, ha oly sok
pénzzel rendelkezünk, vegyük meg
mindjárt
az
összes
házat
az
Előkapunál. A Bomlerétől kezdve a
Schafferékéig, akkor romboljuk le mind
és
építsünk
magunknak
olyan
városházát, amelyik minden oldalról
szabadon áll, s ahol a földszinten egy
egész sor boltot rendezhetünk be
(persze, hogy aztán a vevők egész
sora állít-e be oda, az más kérdés).
Mégis ezek mind csak ideák, minden
ténylegesen gyakorlati háttér nélkül,
éppúgy mint „Szakértő” elképzelése,
aki mindenképpen leszögezi, hogy a
régi lovassági laktanya éppen a város
középpontjában van. Ez stimmel,
előrebocsátva, hogy a túloldalon
éppen annyit kell hozzáépíteni, mint
amennyi most jobbra, balra és előtte
fekszik.
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Wenn ich mir nun als alter Bürger
der Stadt ebenfalls erlaube, ein Wort in
dieser hochwichtigen Angelegenheit
d’rein zu sprechen, so geschieht dies
darum, weil ich fest überzeugt bin, daß
die Kommune am besten und billigsten
fahren wird, wenn sie anstatt ihren
Häuserbesitz vielleicht billig weg zu
geben und dafür andere Gründe, um
schweres Geld zu erwerben (denn gar
so billig dürften die Gründe, die die
Stadt behufs Rathhausbaues, ankaufen
müßte, wohl trotz des vom geehrten
„Fachmann” zitirten Patriotismus denn
doch nicht sein), wenn die Kommune —
wie gesagt — auf dem Platze, wo das
Rathhaus bis jetzt stand, auch das neue
wieder aufführen ließe. Raum ist dort
erwiesenermaßen genug, gesund ist die
Lage ebenfalls und man verfügt dort,
was
ja
bei
uns
wasserarmen
Oedenburgern auch schwer in die
Wagschale fällt, über eines der besten
Trinkwasser der ganzen Stadt. Es liegt
also absolut kein stichhältiger Grund
vor, das neue Rathhaus aus dem
wirklichen Mittelpunkte der Stadt weg,
irgendwo anders hin zu versetzen, wo
es zwar naturgemäß den näher
Benachbarten bequemer, dem größeren
Theile
des
Publikums
hingegen
entfernter und daher minder bequem zu
liegen käme.
Unsere Alten waren auch nicht gar
so einfältig, um nicht zu wissen, warum
sie ihr Rathhaus in das Zentrum der
Stadt stellten. Sie wählten also getrost
jenen Platz, wo es ihrer Meinung nach
am zweckmäßigsten stehen wird. — Ein
alter Bürger.
Oedenburger Zeitung. 21. März 1889.

Ha én, mint öreg polgára ennek a
városnak,
én
is
megengedem
magamnak, hogy egy szót szóljak
ehhez
a
messze
legfontosabb
alkalomhoz, az azért történik, mert
szilárdan meg vagyok arról győződve,
hogy a város vezetősége a legjobban
és a legolcsóbban teszi, ha ahelyett,
hogy háztulajdonain talán olcsón
túladna, hogy viszont más telkeket
drága pénzen vegyen meg (mert azok
a telkek, amelyeket a város a
városháza építéséhez meg kell, hogy
vegyen, a „Szakértő” által idézett
patriotizmus ellenére sem lennének
annyira olcsók), ha az új városházát
oda építi fel, ahol eddig is állt. Hely ott
bizonyíthatóan van elég, a fekvése
egészséges, és rendelkezik ott az
egész város egyik legjobb ivóvizével,
ami számunkra vízszegény soproniak
számára nagy súllyal esik a latba.
Abszolúte nincs helytálló indoka
annak, hogy új városházát a város
tényleges közepétől odébb, valahova
máshova helyezzenek, ahol bár
természetesen
a
szomszédoknak
kényelmesebb, a közönség nagyobb
részének azonban távolabbi és ezért
kevésbé kényelmes helyre kerülne.
A mi öregeink egyáltalán nem
voltak annyira együgyűek, hogy ne
tudták volna, miért állították a
városházájukat a város közepére.
Bátran választották hát azt a helyet,
ahol
véleményük
szerint
a
legcélszerűbben fog állni. — Egy öreg
polgár.
Oedenburger Zeitung 1889.
március 21.

II. A. 11.
ALLERLEI UEBELSTÄNDE. Gegen
jene
unwillkommene
Nachtmusik,
welche das Saufen in den Telephondrähten hervorbringt und welche
jene nervösen Leute, die in den oberen
Stockwerken wohnen, wo die Leitung
auf dem Hausdache angebracht ist, zur

II. A. 11.
MINDENFÉLE VISSZÁSSÁGOK. A
nem kívánt éjjeli zenével szemben,
amit a telefondrótok zúgása okoz és
amely némely ideges embert, aki a
felső emeleteken lakik, ahol a
vezetéket felvezették a háztetőre,
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Verzweiflung bringen, läßt sich nichts
machen, man muß die Sache eben
gewöhnen, wie der Müller das Klappern
des Mühlwerkes.
Es gibt aber wieder andere
Uebelstände, welche mit einigem guten
Willen beseitigt werden könnten. Zum
Beispiel Eingangs der Elisabethstraße
links sollte der leere verkäufliche
Bauplatz ein wenig regulirt, eventuell
eingefriedet und die großen Steine aus
dem Wege geräumt werden.
Vis-à-vis von dem Mauthause der
Elisabethstraße, also bei dem Eckhause
rechter Hand, liegt schon sehr langer
Zeit eine große Quantität von Schutt
und allerlei Baumateriale, und zwar
gerade im Rinnsal, welches dadurch in
der Weise verlegt wird, daß bei
Regenwetter in Folge Verhinderung des
Abflusses sich ganze Tümpel bilden,
welche durchaus nicht zur Verschönerung dieser sonst so schönen
Straße beitragen. Wenn sich auch ein
Bau in die Ewigkeit hinauszieht, welche
Passion einem Bauherrn nicht verwehrt
werden kann, so ist doch das Publikum
nicht
verpflichtet,
inmitten
einer
frequenten Straße für ewige Zeiten
einen Material-Ablagerungsplatz zu
dulden!
Oedenburger Zeitung 27.
September 1890.

kétségbeesésbe kerget, nem lehet mit
tenni. A dolgot meg kell szokni,
éppúgy,
mint
molnárnak
a
malomszerkezet zakatolását.
Vannak azonban ismét más
kellemetlenségek,
amelyeket
jó
szándékkal el lehet kerülni. Például az
Erzsébet utca bejáratánál balra az
üres építőtelket némiképpen rendezni
lehetne, esetleg bekeríteni és a nagy
köveket eltenni az útból.
Az Erzsébet utca vámházával
szemben, tehát a jobb kéz felőli
sarokháznál már hosszú idő óta
fekszik nagy mennyiségű törmelék és
különféle építési anyag. Mégpedig
éppen a csermelyben, amely ezáltal
olymódon lesz eltorlaszolva, hogy
esőben a lefolyás akadályoztatása
miatt egész nagy tócsa keletkezik. Ez
igazán nem járul hozzá ennek a
különben
szép
utcának
a
kicsinosításához.
Még
ha
egy
építkezés az örökkévalóságig húzódik
is, s az építtetőnek ezt a passzióját
nem
lehet
megtiltani,
mégsem
kötelezhető a közönség arra, hogy egy
forgalmas
utcának
a
közepén
mindörökre eltűrjön egy anyaglerakóhelyet.
Oedenburger Zeitung 1890.
szeptember 27.

II. A. 12.
UNSERE PROMENADE kleidet sich
bereits in Frühlingsschmuck. Die
Rostkastanienbäume und Sträucher
setzen schon grüne Kokarden an die
äußersten Zweigspitzen an und bald
werden sich die Blattknospen ganz
verschließen und die Stämme in das
schönste Feierkleid der Natur hüllen.
Die Sitzbänke stehen auch schon bereit
müde Spaziergeher zum Ausruhen
einzuladen und Alles wäre recht schön,
wenn es nicht eben im Leben häßlich
eingerichtet wäre, daß neben dem
Wohlgefälligen zumeist auch das
Unangenehme
steht;
und
diese

II. A. 12.
SÉTATERÜNK tavaszi díszbe öltözik.
A rozsdaszínű gesztenyefák és bokrok
már zöld kokárdákat helyeznek a
legkülső ágvégekre és nemsokára
egészen kibomlanak a levélrügyek, és
a törzsek a természet legszebb
ünneplőjébe öltöznek. Az ülőpadok
már készen állnak, hogy pihenésre
hívják a fáradt sétálókat. És minden
igazán szép lenne, ha nem lenne az
életben csúnya is. Hogy a jóleső
mellett áll rendszerint a kellemetlen; és
sajnos ezt képviseli a Sétatéren a
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klägliche, ärgernißerregende Mission
erfüllt leider auf der Promenade das
Straßenpflaster von der Ecke der
Grabenrunde bis zum Kasinogebäude.
Wie
oft
wurde
schon
um
Betonirung dieses Theils unseres
Trottoirs gebeten und immer vergebens!
Es war schon sogar ein entsprechender
Betrag dafür im städtischen Budget
eingestellt, aber trotzdem ist an
bennanter Stelle das Pflaster noch
immer in dem alten, schlechten
Zustande und die Frühlinge kommen,
die Frühlinge schwinden und stets muß
man den alten Schlendrian finden.
Oedenburger Zeitung 31. März
1896.

silány, haragra gerjesztő útburkolat a
várkerületi saroktól a Kaszinó-épületig.
Hányszor kértük már a járda ezen
szakaszának lebetonozását, mindhiába! Egyszer már be volt állítva a
költségvetésbe egy ennek megfelelő
összeg, a nevezett hely azonban
ennek ellenére a régi rossz állapotban
van, és a tavaszok jönnek-mennek és
folyvást rá kell találni a régi
nemtörődömség nyomára.
Oedenburger Zeitung 1896.
március 31.

II. A. 13.
DESORDRE IN DER „CHRISTOPH
LACKNER”-GASSE
Eine dringende Herstellung zu
deren Bewirkung jetzt schon Gefahr auf
Verzug ist, empfehlen wir der Obsorge
des löblichen Bauamtes, oder der sonst
hiefür in Anspruch zu nehmenden
Faktoren. Wir meinen das überaus
störende Desordre in der „Christoph
Lackner”-Gasse. Wir sagen: Gefahr auf
Verzug, weil die Ankunft Sr. Exzellenz
des Herrn Justitzministers und die damit
verbundene Feierlichkeit, anläßlich der
Einweihung des neuen Justizpalais
schon unmittelbar bevorsteht. Gerade
aber an der Stelle, die sich eigentlich
doch am festlichsten repräsentiren
sollte, herrscht heute noch eine
beklagenswerthe Ungehörigkeit. Herr J.
Steiner,
der
Eigenthümer
der
Bauflächen rechterseits der „Christoph
Lackner”-Gasse
hat
in
sehr
anerkennenswerther
und
zweckmässiger Weise das dort aufgespeicherte wüste Durcheinander von
noch nicht verwendeten Baumaterialien
aller Art, vermittelst einer einfachen
Bretterwand
dem
Anblicke
der
Festgäste, die sich vor dem Justizpalais
versammeln werden, entzogen. Wir
hofften, daß in ähnlicher Weise auch die

II. A. 13.
RENDETLENSÉG
A
LACKNER
KRISTÓF UTCÁBAN
Egy sürgős helyreállítást ajánlunk a
tisztelt építési hivatal vagy más ebben
számításba
vehető
faktorok
gondozásába, amelynek késedelmes
megvalósítása most már veszélyes
lesz. A Lackner Kristóf utca fölöttébb
zavaró rendezetlenségére gondolunk.
Azt mondjuk: a késedelem veszélyes,
mert az igazságügy-miniszter úr
őexcellenciájának megérkezése és az
ezzel összefüggő ünnepségek az új
Törvényszéki palota felavatásával
kapcsolatban már közvetlenül előttünk
állanak. Ám éppen azon a helyen,
amelynek végtére is a leginkább
kellene tekintélyt mutatnia, uralkodik
ma még sajnálatos rendetlenség.
Steiner J., a Lackner Kristóf utca jobb
oldalán lévő építési terület tulajdonosa,
nagyon elismerésre méltó és célszerű
módon egy egyszerű deszkafal
segítségével takarta el a Törvényszéki
palota előtt majdan gyülekező ünneplő
vendégek tekintete elől az ott
felhalmozott még fel nem használt
mindenféle építési anyag rendetlen
összevisszaságát. Reméltük, hogy a
palotától a következő házakig terjedő
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Fläche vom Justizgebäude […], bis zu
den nächsten Häuser aufgeräumt und
wenn schon nicht früher, so doch bis zu
dem Zeitpunkte, da man der Ankunft
des Ministers entgegen sieht, in einen
möglichst saubern, der Pracht des
Justizgebäudes wenigstens annähernd
entsprechenden Zustand werde versetzt
werden. Leider jedoch haben wir uns in
dieser Erwartung getäuscht.
Das wirre Durcheinander bei dem
Asyle für Obdachlose wird auch ferner
diese Gegend verunzieren und doch
könnte durch eine einfache Wand aus
rohen Brettern, mit einer Eingangsthüre
für die Obdachlosen leicht ein
erträgliches Provisorium geschaffen
werden. Das hiezu verwendete Material
ginge ja nicht verloren, denn dauert das
Provisorium nur kurze Zeit, so wird es ja
anderweitig verwendet werden können,
dauert es aber lange, bis die
Bauthätigkeit an dieser Stelle beginnt,
so muß doch etwas geschehen diese
Fläche in irgend eine Weise gegen
Unordnung, Verunreinigung u. s. w.
einigermaßen zu sichern, sonst wird
noch in den langen Abenden ein
allgemeiner
Anstandsort
daraus,
welcher der Fremden, die unserer
schönen öffentlichen Bauten besichtigen
wollen, zuerst sich präsentirt.
Oedenburger Zeitung 23. Oktober
1897.

felületen is rendet tesznek és azt, ha
már nem előbb, úgy mégis addig,
amikorra a miniszter érkezését várják,
egy lehetőleg tiszta, a Törvényszéki
palota pompájának közel megfelelő
állapotba helyezik. Sajnos ebben az
elvárásunkban mégis csalódtunk.
Továbbá a kusza összevisszaság
a
hajléktalanok
menedékhelyénél
szintén elcsúfítja a környéket, pedig
könnyen
lehetne
egy
nyers
deszkafallal, rajta a hajléktalanok
részére bejárati ajtóval, elviselhető
provizóriumot készíteni. Az erre
felhasznált
anyag
nem
menne
veszendőbe, mert ha az ideiglenesség
csak rövid ideig tart, úgy fel lehet
használni másként, ha viszont sokáig,
amíg az építkezés ezen a helyen
elindul, addig kell, hogy történjék
valami ezzel a területtel. Valamilyen
módon meg kell védeni legalább
nagyjából
a
rendetlenségtől,
a
piszoktól stb. Mert különben a hosszú
estéken általános illemhely lesz belőle,
amely előbb lesz látható azoknak az
idegeneknek, akik a mi szép
középületünket szeretnék megnézni.
Oedenburger Zeitung 1897.
október 23.

II. A. 14.
GLATTEIS
Wie
gewöhnlich,
streuen
die
Hausbesorger auch in diesem Winter
keinen Sand auf das Trottoir. Die Regel
ist, daß der Hausmeister zum Thor
hinaus steht, ob der Nachbar zur
Rechten oder zur Linken gestreut hat.
Die Nachbarn machen es ebenso und
die Folge dieses Circulus vitiosus ist,
daß keiner streut. Die Hauseigenthümer
sind meist nicht streng genug und die
Hausmeister folgen auch nicht pünktlich,
sondern höchstens auf 1—2 Tage.
Wenn
unser
Herr
Ober-

II. A. 14.
TÜKÖRJÉG
Mint rendesen, ezen a télen sem
hintenek homokot a járdákra a
házgondnokok. Szokás, hogy a
házmester kiáll a kapuba, hogy lássa:
a jobboldali szomszéd, vagy a
baloldali szórt-e. A szomszédok
ugyanezt teszik, s ennek a circulus
vitiosusnak a következménye, hogy
egyik sem szór. A háztulajdonosok
általában nem elég szigorúak és a
házmesterek nem engedelmeskednek
mindjárt, legfeljebb egy-két nap múlva.
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Stadthauptmann, dem es ja an Energie
nicht fehlt, die Güte hätte, einige
Hausmeister mit Arrest oder Geld zu
strafen, so wäre damit ein heilsames
Exempel statuirt und vielleicht manchem
Unfall vorgebeugt.
Oedenburger Zeitung 5. Januar 1901.

Ha a mi rendőrfőkapitányunk, akinek
van hozzá energiája, megtenné azt a
jót, hogy néhány házmestert fogházra
vagy pénzbüntetésre ítélne, úgy ezzel
üdvös példát statuálna és talán
némelyik balesetet el lehetne vele
kerülni.
Oedenburger Zeitung 1901.
január 5.

II. A. 15.
DIE DEMOLIRUNG DER FISCHERKASERNE, an deren Stelle bekanntlich
die Staats-Bürgerschule erbaut wird, ist
in der heute Nachmittag abgehaltenen
Sitzung der öffentlichen Baukommission
verfügt worden. — Im Zusammenhange
mit diesem Gegenstande bringen wir zur
Kenntniß, daß laut Verständigung des
Budapester
Architekten
Anton
Steinhardt die Offerte auf die Vergebung
der Bau-Arbeiten bis 25. d. im HilfsDirektorsamte des Unterrichts-Ministeriums […] einzureichen sind. Die Eröffnung der Offerte erfolgt daselbst am
26. d. Vormittag 11 Uhr.
Oedenburger Zeitung 14. September
1905.

II. A. 15.
A HALÁSZ-KASZÁRNYA LEBONTÁSÁT,
amelynek
helyére,
mint
köztudomású, az állami polgári iskola
épül, a középítési bizottság ma
délutáni ülésén elrendelték. — Ezzel
az üggyel összefüggésben hozzuk
tudomásra,
hogy
a
budapesti
építésszel, Steinhardt Antallal való
megegyezés szerint az ajánlatokat az
építési munkák elvállalására e hó 25-ig
kell
benyújtani
az
Oktatási
minisztérium igazgatóságára [...] Az
ajánlatok felnyitása ugyanott lesz 26án délelőtt 11 órakor.
Oedenburger Zeitung 1905.
szeptember 14.

II. A. 16.
DIE BÄUME IN DER STRAßEN DER
STADT, welche eine besondere Zierde
bilden und auch in hygienischer
Beziehung
einen
nicht
zu
unterschätzenden
Werth
besitzen,
weshalb deren Anpflanzung seinerzeit
von der Bevölkerung freundig begrüßt
wurde, gedeihen nicht ganz nach
Wunsch, ja einige dieser Bäumchen, so
unter
anderen
einer
vor
dem
Kasinogebäude ist bereits eingegangen.
Die Ursache des Zurückbleibens der
Entwickelung
gibt
eine
uns
diesbezüglich
zugekommene
Beschwerde an. Der betreffende erfahrene
Oekonom erblickt in dem Umstande das
Zurückbleiben des Wachsthums, daß
die
zum
Schutze
der
Bäume
angebrachte
hölzerne
Umfassung
derselben viel zu enge ist, die Bäume

II. A. 16.
A FÁK A VÁROS UTCÁIN, amelyek
különös
díszt
képeznek
és
egészségügyi vonatkozásban sem
lebecsülendő
az
értékük,
ezért
annakidején ültetésüket a lakosság
kedvezően fogadta, nem fejlődnek a
kívánt módon, sőt egyes fácskák, így
közöttük egy a Kaszinó épülete előtt,
már elsorvadtak. A fejlődésben való
visszamaradás okát egy hozzánk
ebben a vonatkozásban beérkezett
panasz adja meg. Az illető tapasztalt
gazdasági szakember abban a
körülményben
látja
a
fejlődés
visszamaradását,
hogy
a
fák
védelmére elhelyezett fakeret azoknak
túl
szűk,
a
fák
valósággal
megfulladnak ebben a burkolatban. Ez
az informátor attól tart, hogy ha a fák
nagyobbak lesznek, a kérgüket olyan
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ersticken förmlich innerhalb dieser
Verschallungen. Gewährsmann befürchtet, das in dem Maße als die
Bäume größer werden, sich die Rinde
derselben abreiben werde, und somit
die Bäume geopfert seien. Wir
unterbreiten die gedachte Ausstellung
den
fachkundigen
Organen
der
betreffenden Behörde, damit in Falle der
Stichhältigkeit Abhilfe geschaffen werde,
denn eine Verzögerung wurde die
Kosten, die die Anpflanzung bereits
gefordert hat, erheblich vermehren.
Jedenfalls wäre das Eingeben der
Bäumchen sehr zu beklagen.
Oedenburger Zeitung 3. August 1906.

mértékben ledörzsölhetik, hogy ezzel
a fák áldozatul esnek. Mi az illetékes
hatóság szakértő szervei elé tárjuk az
említett kifogást, hogy ezáltal, ha az
eset helytálló, segítséget nyújtsanak,
mert a késlekedés számottevően
emelné a költségeket, amibe az
ültetés már került. Mindenesetre a
fácskák
elpusztulása
nagyon
sajnálatos lenne.
Oedenburger Zeitung 1906.
augusztus 3.

II. A. 17.
WIEDEN
Ein vernachläßigter Stadtteil ist hier die
sogenannte „Wieden”, dort ist das
Fehlen von Hausorientierungstäfelchen
schon seit langem bei der Stadtbehörde
zur Anzeige gebracht und um Abhilfe
gebeten, leider vergebens! Auch sehen
die meisten Häuser dort mangels an
äußerem Verputz sehr verwahrlost aus.
Besteht denn kein Statut, wonach die
Hauseigentümer
verhalten
werden
können, die Außenseite ihrer Häuser in
sauberem Stand zu halten?
Oedenburger Zeitung 20. Oktober 1907.

II. A. 17.
WIEDEN
A legelhanyagoltabb városrész itt
az úgynevezett Wieden. Ott a
háztájékoztató táblácskák hiányáról
már régen értesítették a város
hatóságait és segítséget kértek,
sajnos hiába! A legtöbb háznak nincs
külső
vakolata,
ezért
igen
lerobbantnak látszanak. Nincs olyan
szabályrendelet, amelynek értelmében
kötelezhetők lennének a háztulajdonosok arra, hogy a házak külső
homlokzatát tiszta állapotban tartsák?
Oedenburger Zeitung 1907.
október 20.

II. A. 18.
AUS MEINEM TAGEBUCHE
27. Februar 1914.
… Heute hat Baumeister Gustav Boór
mit den Grundarbeiten für den Bau
unserer neuen Druckerei begonnen. Nur
der Weg am Deákplatz ist sehr schlecht.
Ich werde am Ingenieuramt der Stadt
um Abhilfe ansuchen…[…]
11. März 1914.
Im Kot vor dem Bau steckt ein
Ziegelwagen. Die Feuerwehr arbeitet
seit 9 Uhr früh, um den Wagen frei zu
machen. Jetzt um 5 Uhr Nachmittag holt
man Hilfe, da sich der Wagen nicht von
der Stelle rührte… […]

II. A. 18.
NAPLÓMBÓL
1914. február 27..
… Boór Gusztáv építőmester ma
az alapozási munkákkal elkezdte új
nyomdánk építését. Csak az út a Deák
téren nagyon rossz állapotban van.
Megpróbálok segítséget kérni a városi
mérnöki hivatalban… […]
1914. március 11.
Az építkezés előtti sárban elakadt
egy téglaszállító kocsi. A tűzoltóság
reggel 9 óra óta dolgozik, hogy
kiszabadítsa a kocsit. Most délután 5
órakor segítséget hoznak, mert a kocsi
ki sem mozdul a helyéből… […]
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16. April 1914.
… Heute habe ich den Oberingenieur
getroffen und den Anfang der Arbeiten
urgiert. Er sagte, jetzt seien keine
Arbeiter frei, aber nächste Woche wird
bestimmt angefangen und dann ist die
Straße in drei Tagen in Ordnung. Wenn
es schon so weit wäre… […]
29. April 1914.
Herrgott, die Woche dauert lang! […]
17. Juni 1914.
… Ich erhielt von der Stadt die
Aufforderung,
die
Wegsteuer
zu
bezahlen, sonst werde ich exekutiert…
[…]
20. August 1914.
… Heute hat mir meine Frau eine große
Ueberraschung bereitet. Sie hat in den
kleinen See Fischsetzlinge gegeben und
jetzt haben wir eine Karpfenzucht. Jetzt
kann ich vom Speisezimmerfenster aus
angeln. Hurrah, das Leben ist doch
schön!
28. August 1914.
… Ein Bauerwagen, der ausweichen
wollte, ist an das Haus angefahren und
hat
mir
die
Schlafzimmerwand
eingebrochen. Der Baumeister sagt, die
Reparatur kostet zirka 3000 Kronen…
17. September 1914.
… Ich habe die Idylle photographiert
und dem Bürgermeister ein Bild
geschickt. In der Kunstausstellung hängt
auch ein Abzug und die Leute sind ganz
entzückt über die stimmungsvolle
Aufnahme des Neusiedlersees…
27. Juni 1915.
… Man führt Sand und Schotter…
[…]
6. Juli 1915.
… Man beginnt Sand und Schotter
wegzuführen, denn es war ein Irrtum.
Das Material gehört für die neue Straße,
die auf den Löwer geführt werden
soll…[…]
1. März 1916.
… Man kann jetzt keinen Weg bauen,
da bei der Straßenwalze eine Schraube
locker geworden sei und man diese
Schraube aus Deutschland kommen

1914. április 16..
… Ma találkoztam a főmérnökkel
és
sürgettem
a
munkálatok
megkezdését. Azt mondta, hogy most
nincsen szabad kapacitásuk, de a jövő
héten elkezdik és akkor az út három
napon belül rendben lesz. Bárcsak
lennénk már annyira… […]
1914. április 29.
Úristen, de hosszú a hét!
1914. június 17.
… Felszólítást kaptam a várostól,
hogy fizessem be az útadót, különben
végrehajtanak…
[…]
1914. augusztus 20.
…
Feleségem
mára
nagy
meglepetést készített elő. A kis tóba
halivadékokat telepített és most van
nekünk pontytenyészetünk. Most már
horgászhatok
az
ebédlőablakból.
Hurrá! Az élet mégis szép!
1914. augusztus 28.
Egy parasztszekér, amelyik ki
akart kerülni, nekiment a háznak és
bedöntötte a hálószoba falát. Az
építőmester mondja, hogy a javítás
költsége körülbelül 3000 korona…
1914. szeptember 17.
… Lefotóztam az idillt és küldtem
egy képet a polgármesternek. Egy
levonat a művészeti kiállítás falán függ
és az emberek egészen el vannak
bűvölve, hogy a Fertőről készült
felvétel milyen hangulatos….
1915. június 27.
… Homokot és sódert hoznak…
[…]
1915. július 6.
… A homokot és sódert kezdik
elvinni, mert tévedés volt. Az anyag az
új úthoz tartozik, amelyiknek a
lőverekbe kell vezetnie… […]
1916. március 1..
… Most egyetlenegy utat sem
tudnak építeni, mert az úthengernél
egy csavar meglazult és ezt a csavart
Németországból kell hozatni. Ez
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lassen muß. Dies ist aber während des
Krieges nicht möglich und wenn wieder
geordnete Verhältnisse eintreten, wird
man diese Straße sofort in Ordnung
bringen… […]
20. Jänner 1919.
…Jetzt ist der Krieg beendet, die
Friedensverhandlungen haben begonnen, Arbeitslose werden unterstützt und
auf der Straße haben wir das alte
Kotmeer. Könige sind gestürtzt, lang
Bestandenes ist vergangen, aber unser
Kotmeer besteht noch immer…
25. Februar 1919.
…Ein Verwandter eines Beamten im
städtischen Ingenieuramte hat sich
einen Grund in unserer Nähe gekauft.
Jetzt wird man vielleicht ihm zuliebe die
Straße machen. Man hat unterdessen
auch schon wieder Schotter und Sand
geführt. — Vielleicht doch!…
Odo Röttig.
Die Lupe 25. Februar 1919.

azonban a háború alatt nem
lehetséges és ha ismét rendezett
körülmények lesznek, ezt az utat
azonnal rendbe hozzák…
[…]
1919. január 20. .
… A háború befejeződött, a
béketárgyalások
elkezdődtek,
a
munkanélkülieket támogatják és az
úton megvan még a régi sártenger.
Királyokat taszítottak le a trónról,
régóta fennállók eltűntek, ámde a mi
sártengerünk még mindig megvan…
1919. február 25.
… A városi mérnöki hivatal egyik
tisztviselőjének rokona a közelünkben
vásárolt telket. Most talán az ő
kedvéért elkészítik az utat. Közben
ismét hoztak homokot és sódert. —
Talán mégis!...
Röttig Odó.
Die Lupe 1919. február 25..

B. BELEUCHTUNG / KÖZVILÁGÍTÁS
II. B. 1.
DAS UNSERE STRAßENBELEUCHTUNG im Allgemeinen eine sehr matte,
äußerst viel zu wünschen überlassende
ist, ja das ist eine alte Geschichte, und
trotz billigen Repsöhl und noch billigeren
Petroleum, und den Aussichtstehenden
Gas, leuchtet uns wohl die Hoffnung auf
heller strahlendes Licht, aber umnachtet
uns noch zu oft und auf zu vielen Seiten
und Ecken, Gassen und Gäßchen die
egyptische Finsterniß, ― ob diese
Finsterniß im Sparsystem allein seinen
Grunde hat! Oder bei der ohnehin gewiß
ganz klüglich weit auseinander postirten
Lampeneintheilung noch obendrein mit
dem
Oehl
etwa
noch
mehr
gewirthschaftet wird, daß ist eben auch
eine dunkle Frage, aber unter allen
schlecht beleuchteten Gassen ragt, ―
selbst die Rosengasse-Beleuchtung
noch hervorhebend ― jene in dem
engen Gäßchen mit dem unverdienten
poetischen
Namen
„Rosmaringaßl”

II. B. 1.
UTCAI VILÁGÍTÁSUNK…
Régi
történet,
hogy
utcai
világításunk általában nagyon erőtlen,
sok kívánni valót hagy maga után. És
az olcsó repceolaj, a még olcsóbb
petróleum, és a kilátásba helyezett
gáz jól megvilágítja a világosan
sugárzó fénybe vetett hitünket.
Azonban éjszakákon át sokszor és túl
sok oldalról, sarkokon, utcákon és
utcácskákon vesz körbe bennünket az
egyiptomi sötétség — sötétség,
amelynek
egyesegyedül
a
takarékosság az oka! Sötét egy
kérdés, hogy ha már a lámpákat —
bizonyára
nagyon
bölcsen
—
egymástól jó messzire állították fel,
még a bennük levő olajjal is
takarékoskodnak? De minden rosszul
világított utcához képest kimagaslik —
magának a Rózsa utcának a
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belegt, nicht auf glänzende ― nein ―
auf mysteriös dunkle Weise hervor.
Nicht genug, daß von der ersten Laterne
vor dem Boór’schen Hause bis zur
zweiten
Laterne
im
besagten
übelriechenden Gaßerl mehr als 100
Schritte dazwischen liegen, welche
Laterne noch obendrein sehr spät, oft
gar nicht beleuchtet wird ― kommt nach
abermal mehr als 100 Schritten am
Eingang der Pfarrwiese wo sich 3
Fußwege münden ein Laternenpfahl
zum Zeichen, daß da eine Laterne gar
nicht übel wäre ― also Stock ohne Licht
― und dann ist’s gute Nacht ― so gute
Nacht, daß jeder bei Nacht und Nebel
― nach Belieben entweder in das
Mühlbächlein oder in den Spitalbach
fallen kann, und es gibt doch Leute die
nothgezwungen sind, wenn sie anders
keinen zu langen Umweg machen
wollen, diese Wiese zu passiren, aber
nicht jeder kann sich einen bewaffneten
Laternenträger vorangehen lassen!
Oedenburger Lokal-Blatt (früher
Harmonia) 16. Oktober
1864.

megvilágítását még jobban kiemelve
— az a kis utcácska, amelynek meg
nem érdemelt költői neve Rozmaring
utca,
nem
fényesen,
hanem
misztikusan sötét módon. Nem elég,
hogy a Boór-féle ház előtti első
lámpaoszloptól a második a nevezett
kellemetlen szagú utcácskában több
mint száz lépésre van, tetejében
nagyon későn, vagy egyáltalán nem
lesz meggyújtva. További száz
lépésre, a Paprét bejáratánál, ahol
három gyalogút találkozik, következik
egy lámpaoszlop, jele annak, hogy itt
lámpa
egyáltalán
nem
volna
fölösleges, tehát nyél világ nélkül, és
akkor jóéjszakát. Olyan jó éjszakát,
hogy bárki éjjel és ködben tetszés
szerint eshet a Malom-patakba, vagy
az Ikvába. És vannak mégis emberek,
akik végső kényszerűségből, ha
túlságosan hosszú kerülőt nem
akarnak tenni, ezen a réten mennek
keresztül, de nem mindenki engedheti
meg magának, hogy fegyveres
lámpahordó menjen előtte.
Oedenburger Lokal-Blatt (előbb
Harmonia) 1864. október 16.

II. B. 2.
BELEUCHTUNG DER KÖNIGSGASSE
In der Königsgasse, einer unserer
schönsten Straßen, ward es endlich
auch Licht. Gestern wurden bis zur
Einführung der elektrischen Beleuchtung, welcher die ganze Stadtbevölkerung mit dem lebhaftesten
Interesse entgegensieht, vier Petroleumlampen angebracht.
Neue Zeitung 13. November 1898.

II. B. 2.
A KIRÁLY UTCA KÖZVILÁGÍTÁSA
A Király utcában, egyik legszebb
utcánkban, végre lett fény is. Tegnap a
villanyvilágítás bevezetéséig, amelyet
a
város
egész
lakossága
a
legélénkebb érdeklődéssel vár, négy
petróleumlámpát helyeztek el.
Neue Zeitung 1898. november 13.

II. B. 3.
WIRD DIE GRABENRUNDE
ELEKTRISCH BELEUCHTET?
Wie wir bereits for Monaten berichteten,
hat die städtische Kommission für
öffentliche Bauten den Antrag gestellt,
nach dem Beispiele der Stadt Györ der
Grabenrunde derart elektrisch zu

II. B. 3.
VILLANNYAL VILÁGÍTJÁK MEG A
VÁRKERÜLETET?
Amint már hónapokkal ezelőtt
hírül adtuk, a városi középítési
bizottság indítványozta, hogy a
Várkerületet a győri példa szerint
világítsák meg villannyal. Mégpedig
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beleuchten, daß die Geschäftsinhaber
zu den Kosten geradeso wie in der
Schwesterstadt herangezogen werden
sollen. In Györ ist die Barossgasse
solcherart mit Bogenlampen beleuchtet
und die Kaufleute haben mit Freude das
Opfer gebracht, da sie hiedurch von den
nicht
unerheblichen
Kosten
der
speziellen Beleuchtung der Auslagen
enthoben sind. Die Folge war ein
großstädtisch entwickeltes Korsoleben
und ein immer sich reger gestaltender
Geschäftsverkehr. […]
Oedenburger Zeitung 7. Mai 1911.

úgy, ahogy testvérvárosunkban, az
üzlettulajdonosokat is vonják be a
költségekbe. Győrben a Baross utcát
világították meg így ívlámpákkal és a
kereskedők örömmel hozták meg az
áldozatot, mert ezek által a nem túl
magas költségek által mentesülnek
kirakataik külön megvilágításától. A
következménye ennek a nagyvárosivá
fejlődött korzóélet volt és az egyre
élénkebbé váló kereskedelmi forgalom.
Oedenburger Zeitung 1911.
május 7.

II. B. 4.
DER NEUE
BELEUCHTUNGSKALENDER DER
STADT
Laut dem Ingenieursamte ausgearbeiteten
neuen
Beleuchtungskalender werden die öffentlichen Gasund elektrischen Lampen vom 1. bis 10.
Mai um 8 Uhr abends, vom 11. bis 20.
um 8 Uhr 15 Min., vom 21. bis 31. um 8
Uhr
30
Min.
angezündet.
Das
Auslöschen der Lampen erfolgt für
ganznächtige Brenner vom 1.—10. um
3½, vom 11.—20. um 3, vom 21.—31.
um 2¾ Uhr früh, für halbnächtige
Brenner ist die Auslöschzeit durchwegs
um ½11 Uhr nachts.
Oedenburger Zeitung 28. April 1912.

II. B. 4.
A
VÁROS
ÚJ
KÖZVILÁGÍTÁSII
NAPTÁRA
A mérnöki hivatal által kidolgozott
új közvilágítási naptár szerint a
nyilvános gáz- és villanylámpákat
május 1-től 10-ig este 8-kor, 11-től 20ig 8 óra 15 perckor, 21-től 31-ig 8 óra
30 perckor gyújtják meg. Eloltásuk az
egész éjjel égőknél 1-től 10-ig 3 és fél
órakor, 11-től 20-ig háromkor, 21-től
31-ig 2 és háromnegyed órakor reggel
következik be. A fél éjszakás égőknél
az eloltás ideje végig éjjel fél tizenegy.
Oedenburger Zeitung 1912. április 28.

C. WASSERLEITUNG / VÍZVEZETÉK
II. C. 1.
LOCALES
Seit gestern 11 Uhr Vormittags bis
heute Nachmittags 3 Uhr grollte fast
unaufhörlich der Donner über unsern
Häuptern, Blitze durchzuckten die
Atmosphäre und zeitweise Regengüße
bringen uns auf einmal beinahe mehr
als zuviel des Guten, wornach wir
innerhalb 4 Wochen einer tropischen
Hitze gelechtst hatten.
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 25. Juli 1859.

II. C. 1.
HELYI HÍREK
Tegnap délelőtt 11-től ma délután 3-ig
szinte megszakítás nélkül morajlott a
dörgés a fejünk fölött, villámok cikáztak
át a levegőégen és időnkénti
felhőszakadások hoztak egyszerre a
jóból is sokat, miután négy hétig
trópusi hőségben tikkadoztunk.
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 1859. július 25.
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II. C. 2.
LOCALES
Bekanntlich sind kürzlich in einer
kleinen Einthalung des sogenannten
Galgenberges längs der Strasse vor
dem Wiener-Thor frische Wasserquellen
entdeckt worden, respektive, man hat
von den bereits vorhandenen kleinen,
mäßig hervorrieselnden Quellen Notiz
genommen. Die Untersuchung ergab,
das auf eine Ergiebigkeit wenigstens
einer Quelle Hoffnung vorhanden wäre,
wodurch dem so großen Bedürfnisse
der Stadt, selbe mit einer Wasserleitung
zu versehen, einmal entsprochen
werden könnte. Der Beschluß der
Stadtkommune,
eine
ordentliche
Brunnengrabung dort vorzunehmen,
verdient löbliche Anerkennung, und wie
die bereits vorgeschrittenen Brunnenarbeiten, die wohl mit nicht geringen
Kosten verbunden sind, zeigen, dürfte
ein günstiges Resultat zu erwarten sein.
Harmonia 14. Juli 1861.

II. C. 2.
HELYI HÍREK
Ismert,
hogy
nemrég
az
úgynevezett Galgenberg egy kis
mélyedésében, a Bécsi-kapu előtti út
mentén, új vízforrásokat fedeztek fel,
pontosabban,
a
már
meglevő,
mérsékelten előbuggyanó forrásokról
hivatalosan tudomást szereztek. A
vizsgálat
eredménye,
hogy
legkevesebb egynek a hozama
reménykeltő. Azzal a városnak azt a
nagy szükségletét, hogy vízvezetéke
legyen, egyszer majd kielégíthetik. A
városvezetőség
határozata,
hogy
ássanak ott egy rendes kutat,
dicséretet érdemel. És amint a már
előrehaladott és nem kevés költségbe
kerülő munkálatok mutatják, kedvező
eredmény várható.
Harmonia 1861. július 14.

II. C. 3.
NACHRICHT. DER BRUNNEN…
Am Nonnenplatze ist der Brunnen
in der Tiefe von 6º bereits fertig, und
erwartet nun noch Rohr und Pumpwerk,
der neue Brunnen dürfte diesem Viertel
der Stadt nicht nur eine ergiebige
Wasserquelle, sondern dem Platze
selbst eine hübsche Zierde werden.
Oedenburger Lokal-Blatt (früher
Harmonia) 6. November 1864.

I. C. 3.
HÍR. A KÚT…
Az apácák terén a kút 6 öl
mélységig már készen van, s csak
csőre és szivattyúszerkezetre vár. Az
új kút a város ezen negyedének
nemcsak elegendő vízforrása lesz,
hanem magának a térnek kedves
dísze.
Oedenburger Lokal-Blatt (előbb
Harmonia) 1864. november 6.

II. C. 4.
STRAßEN-REINIGUNG
Nun endlich haben wir eine
radikale
Straßen-Reinigung
erlebt,
nachdem nämlich zum Theil die Straßen
gekehrt und das Kehrricht, wulgo Mist,
more consueto et patrio auf Häuflein
über den Sonntag aufgespeichert und
vom Winde theils zu- ― theils abgefegt
wurde ― kam Nachts vom 10—11 ein
Gewitter, welches so freundlich war
unter Blitz-Beleuchtung und Donnergemurre die Straßen zu bespritzen,

II. C. 4.
UTCATISZTÍTÁS
No
végre
megéltünk
egy
gyökeres
utca-tisztítást!
Ugyanis
miután
az
utcákon
részben
összesöpörték a szemetet, vulgo
koszt, rendes hazai szokás szerint
vasárnapon át kis kupacokban tárolták,
amit a szél részben össze- részben
szétfújt, éjszaka 10 és 11 között jött
egy zivatar, amely olyan kegyes volt,
hogy villámfénynél és dörgésmoraj
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mehr noch that das Gewitter zwischen 7
und halb 8 Uhr Früh, welches mit
starken Platz-Regen die Straßen sauber
abkehrte und abwusch und da die
Canal-Gitter offen waren, sämmtliche
Markt- und Straßenunrath unbekannten
Alters wegschwemmte. So hilft der liebe
Himmel überall wo Menschenkraft nicht
ausreicht!
Oedenburger Lokal-Blatt (früher
Harmonia) 14. Juni 1865.

közepette, megöntözte az utcákat.
Ennél is többet tett a reggel 7 és fél
nyolc közötti zivatar, amely erős
felhőszakadással lesöpörte és lemosta
az
utcákat
és
mivel
a
csatornarostélyok
nyitva
voltak,
minden ismeretlen korú vásári és utcai
szennyet elúsztatott. Így segít a jó Ég
mindenütt, ahol az emberi erő nem
elegendő.
Oedenburger Lokal-Blatt (előbb
Harmonia) 1865. június 14.

II. C. 5.
VON DER WASSERLEITUNG. Die
Gesellschaft, welche die Anlage der
Wasserleitung hier in Oedenburg
durchführen will, hat sich wie bekannt,
dahin ausgesprochen, daß sie sobald
ein täglicher Konsum von 5000
Hektolitern
gesichert,
respektive
subskribirt ist, mit den Arbeiten
beginnen werde. Jedermann sieht ein,
welch ein ersprießliches Unternehmen
eine Wasserleitung für Oedenburg ist
und man braucht dies nicht erst des
weiteren zu erörtern, weil Jedermann
hievon überzeugt ist und den Wunsch
hegt, daß das Unternehmen nur recht
bald realisirt werde, denn der Winter, wo
die Erdarbeiten kaum durchgeführt
werden können, ist vor der Thüre.
Oedenburger Zeitung 21.
September 1884.

II. C. 5.
A VÍZVEZETÉKRŐL
Az a társaság, amely Sopronban
lefektetné a vízvezetéket, köztudottan
kijelentette: mihelyt biztosítva lesz a
napi 5000 hektoliter víz fogyasztása,
illetve előfizetése, elkezdi a munkát.
Mindenki belátja, hogy milyen üdvös
vállalkozás Sopron számára egy
vízvezeték, s ezt fölösleges tovább
fejtegetni, mert mindenki meg van róla
győződve, és csak azt kívánja, hogy a
vállalkozást mielőbb megvalósítsák.
Mert a tél, amikor a földmunkákat
aligha lehet elvégezni, itt áll a kapu
előtt.
Oedenburger Zeitung 1884.
szeptember 21.

II. C. 6.
DIE
WASSERLEITUNGS-ARBEITEN
werden zur Freude der gesammten
Stadtbevölkerung
endlich
heute
Mittwoch in Angriff genommen. Der
erste Spatenstich wird festlich und unter
Betheiligung offizieller Persönlichkeiten
heute Nachmittag 4 Uhr vor sich gehen.
Oedenburger Zeitung 20. Mai
1891.

II. C. 6.
A VÍZVEZETÉK-ÉPÍTÉS
Végre ma, szerdán elkezdik a
vízvezeték építését a város egész
lakosságának örömére. Az első
ásóvágásra ünnepélyesen és hivatalos
személyek jelenlétében ma délután
négykor kerül sor.
Oedenburger Zeitung 1891.
május 20.

II. C. 7.
UNSERE
erwähnen

II. C. 7.
A MI VÍZVEZETÉKÜNK
[...]
Megemlítendő
még,

WASSERLEITUNG.
ist noch, daß der

Zu
Hof-

hogy
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photograph Herr Michael Rupprecht den
in der That hochwichtigen Moment in
dem
Augenblick
mittelst
seines
Apparates fixirte, als eben die illustre
Versammlung
den
blumengeschmückten Schiebkarren mit dem
darauf liegenden Spaten nach der Feier
umstanden hatte Herr Rupprecht
gebührt für die Verewigung dieses
Augenblickes,
der
noch
unseren
Nachkommen
Zeugniß
von
dem
lokalpatriotischen Streben der Oedenburger ablegen wird, unsere vollste
Anerkennung. Den Schluß der Feier
bildete ein gemüthliches Gouter im
schönen Gasthausgarten des Herrn
Resch beim „goldenen Lamm”, […]
Oedenburger Zeitung 22. Mai
1891.

Rupprecht Mihály udvari fényképész a
legfontosabb momentumot abban a
pillanatban rögzítette a gépével,
amikor az illusztris egybegyűltek a
virággal díszített talicskát a rajta levő
ásókkal az ünnepség után körülállták.
Rupprecht úr, aki azzal, hogy
megörökítette ezt a pillanatot, amely
utódaink
számára
a
soproni
lokálpatrióta törekvések bizonyítéka
lesz,
kiérdemelte
teljes
elismerésünket.
Az
ünnepség
zárásaként az Arany bárány vendéglő
szép kerthelyiségében volt kedélyes
uzsonna.
Oedenburger Zeitung 1891. május 22.

II. C. 8.
ÖFFENTLICHE REINLICHKEIT. Die
von Seite des Magistrates ernannten
vier Sanitäts-Inspektoren haben am
Donnerstag den Diensteid zu Händen
des Herrn Vizestadthauptmannes, dr.
Wenzel abgelegt und am Freitag den
21. d. ihren Dienst angetreten. Wir
machen das Publikum aufmerksam, daß
diese vier Organe als öffentliche
behördliche Organe zu betrachten sind
und daß jede Beleidigung oder
Beschimpfung derselben nach den
Bestimmungen des Strafgesetzes mit
strengen Strafen belangt werden.
Oedenburger Zeitung 22. Juli 1893.

II. C. 8.
KÖZTISZTASÁG
A tanács részéről kinevezett négy
tisztasági ellenőr csütörtökön letette a
szolgálati esküt dr. Wenzel főkapitányhelyettes kezébe és pénteken, 21-én
szolgálatba
lépett.
Felhívjuk
a
közönség figyelmét arra, hogy ez a
négy szerv közhivatalnoki szervként
tekintendő és minden bántalmazásuk
vagy szidalmazásuk a büntetőjognak
megfelelő szigorú ítélettel sújtandó.
Oedenburger Zeitung 1893. július 22.

II. C. 9.
STRAßENBESPRITZUNG
Berechtigte Klage wird von den
Bewohnern der Königsgasse darüber
geführt, daß eine Straßenbespritzung in
derselben noch immer nicht erfolgt,
trotzdem dieselbe kompetenten Orts
schon wiederholt urgirt und auch —
zugesagt worden ist. Die Ursache ist
wohl darin zu suchen, daß die
Wasserleitung in dieser Gasse noch
nicht durchgeführt wurde und daher die
Hydranten daselbst fehlen, welchen das

II. C. 9.
UTCÁK ÖNTÖZÉSE
Jogosan panaszkodnak a Király utca
lakói azért, mert még mindig nem
öntözik az utcájukat, pedig azt
ismételten sürgették illetékes helyen
és — azok igent mondtak rá. Ennek az
okát bizonyára abban kell keresni,
hogy ebben az utcában még nem
fektették le a vízvezetéket és ezért
hiányoznak a hidránsok, amelyek a
por
halálát
okozó
nedvességet
árasztanák.
Ugyanilyen
panasz
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staubtödtende Naß entströmen sollte.
Gleichlautende Klagen ertönen aber
auch in der schon beinahe ganz
ausgebauten Csengerygasse und es
wäre daher sehr zu wünschen, daß das
Wasserröhrennetz entsprechend vervollkommt werde, denn bei der immer
weiter vorschreitenden Sommersaison
wird man in den genannten Gassen
unter den Qualen des aufgewirbelten
Staubes, welche durch den regen
Wagenverkehr vom und zum Raaberbahnhofe entstehen, sehr arg leiden
müssen, aber auch die abfälligste Kritik
wird seitens der anlangenden Reisenden provozirt, wenn sie nur durch eine
dicke Staubwolke in die als so rein
geltende Stadt Sopron gelangen
können.
Die
Zufahrtsstraße
zum
Frachtenmagazin
der
Raaberbahn
müßte gleichfalls in den Spritzrayon
einbezogen werden.
Oedenburger Zeitung 26. Mai
1901.

hallatszik azonban a már majdnem
egészen kiépült Csengery utcából is.
És ezért nagyon kívánatos lenne, ha a
vízvezeték-hálózat ennek megfelelően
elkészülne,
mert
az
egyre
előrehaladottabb nyári szezonban a
nevezett utcákban a Győri állomáshoz
és állomástól közlekedő kocsik nagy
forgalmától
felkavart
por
miatt
bosszantóan sokat kell szenvedni. De
a leglesújtóbb kritikát az érkező
utasokból váltja ki, akik hatalmas
porfelhőn keresztül jutnak az oly
tisztának mondott Sopron városába. A
Győri vasút áruraktárához vezető utat
ugyanúgy be kell vonni az öntözendő
területbe.
Oedenburger Zeitung 1901. május 26.

D. VERSCHÖNERUNG / SZÉPÍTÉS
II. D. 1.
VERSCHÖNERUNG
[…] Man sagt immer es werde in
unserer Stadt Oedenburg so wenig zur
Verschönerung gethan. Bitte sehr,
betrachten wir den frisch dekorirten
Stadtthurm, dem nun nichts fehlt als
eine Repetir-Glocke statt dem TraTra
alle Viertelstunde; ― schauen wir das
alte Casino-Gebäude, nun InfanterieCaserne, in seinem getünchten und
gefärbelten Glanze an ― glauben Sie
das hat nichts gekostet? Also schön
langsam und in Geduld wird es auch
über die Nivellirung der Straßen und
radikale Pflaster-Ausbesserung derselben kommen und eine CommunalSteuer-Erhöhung würde gerade auch
nicht angenehm sein ― wir gehen aber
denn doch einer geebneteren Zukunft ―
und einer Gasbeleuchtung entgegen ―
aber wann? ― nun auch Greise können
es erleben, so gut als die neue Straße

II. D. 1.
SZÉPÍTÉS
Lépten-nyomon
hangoztatják,
hogy városunkban, Sopronban olyan
kevés történik a szépítés terén. Kérem,
nézzük csak meg a nemrég dekorált
várostornyot, amelyről már más sem
hiányzik, mint egy ismétlő harang a
negyedóránkénti tra-tra helyett; —
nézzük csak a régi Kaszinóépület
kimeszelt és kiszínezett ragyogását,
amely
ma
gyalogos-kaszárnya.
Gondolják, hogy ez nem került
pénzbe? Tehát türelem, szépen lassan
eljön
az
ideje
az
utcák
elegyengetésének és a burkolatokat is
gyökeresen rendbe hozzák. A községi
adó emelése nem lesz éppen
kellemes, mi azonban mégiscsak egy
tartozások nélküli jövő felé haladunk.
És a gázvilágítás megvalósítása felé,
de mikor? Még öregek is meg fogják
érni. Mint ahogy az új utat a régi
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zum alten Bahnhof, welche vom
Fundament ausgebaut und möglichst
grad werden, und ein Material
bekommen soll, welches im Sommer
nicht mehr den Staub schuhhoch ― und
im Winter den Koth 1/6 Klafter tief
erzeugt.
Oedenburger Lokal-Blatt (früher
Harmonia) 6. November 1864.

állomás felé. Megépítik az alapját és
lehetőleg egyenesre, s olyan anyaggal
burkolják, hogy a por ne érjen
cipőmagasságig, télen pedig a sár 1/6
öl mélységig.
Oedenburger Lokal-Blatt (előbb
Harmonia) 1864. október 16.

II. D. 2.
VERSCHÖNERUNGS-GESELLSCHAFT. Verflossenen Sonntag fand
durch Vertreter der Verschönerungsgesellschaft, unter Beziehung von
Vertretern der städt. Behörde, ein
Begehung jener Objekte statt, auf
welchen selbe in diesem Jahre ihre
ersprießliche Thätigkeit zu entfalten
beabsichtiget. Begangen wurden: der
vom ev. Seminar über die Eisenbahn
gegen die Unter-Löwer führende Weg,
die Strecke vom Wiener- bis zum
Michaelisthore, die Strecke von dem
Gasgesellschaftsgebäude
bis
zum
Holzdepot, endlich die Strecke vom
Ende der zum Schneider’schen Garten
führenden Allee bis zur Schönherrmühle, wo überall neue, für das
lustwandelnde Publikum angenehme
Spazierwege, versehen mit Baumalleen,
angelegt werden sollen. Da das
Frühjahr schon im raschen Vorwärtsschreiten begriffen ist, werden die
Arbeiten
schleunigst
in
Angriff
genommen werden, und wurde auch
bereits mit der Aussteckung begonnen.
Oedenburger Nachrichten 15. April
1869.

II. D. 2.
SZÉPÍTŐ EGYESÜLET
Az eltelt vasárnap a Szépítő
Egyesület
képviselői
a
városi
hatóságok képviselőinek bevonásával
végigjárták azokat a helyeket, ahová
üdvös tevékenységüket ez évben
kiterjeszteni tervezik. Végigjárták a
következőket:
az
evangélikus
Képezdétől a vasúton keresztül az
Alsó-Lőverek felé vezető út, a Bécsikaputól a Mihály-kapuig terjedő
szakasz,
a
Gázfejlesztő-társaság
épületétől a Faraktárig, végül a
Schneider-féle kerthez vezető allé
végétől a Schönherr-malomig. Ott
mindenütt a sétáló közönség részére
új, kellemes sétautakat építenek,
fasorokkal ellátva. Mivel a gyors
léptekkel
közelítő
tavasz
már
érzékelhető, a munkálatokhoz a
leggyorsabban hozzá kell fogni és már
el is kezdték a kitűzéssel.
Oedenburger Nachrichten 1869.
április 15.

II. D. 3.
SCHAFFEN UND ERHALTEN. Von
Seite unseres PrivatverschönerungsVereines, von Seite der Kommune
selbst und auch von Seite viele Private
und Naturfreunde, ist seit Jahren
unendlich
viel
geschehen
zur
Verschönerung
der
Stadt
und
Umgebung. Herrliche Baumanlagen,
Alleen, Waldwege, Ruheplätze und

II. D. 3.
ALKOTNI ÉS MEGTARTANI
Városszépítő
egyesületünk
részéről, magától a hivatalos várostól,
és
sok
magánszemélytől
és
természetbarátoktól
évek
óta
végtelenül sok történt a város és
környékének szépítése érdekében.
Nagyszerű faültetvényeket, allékat,
erdei utakat, pihenőhelyeket és
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Aussichten
sind
geschaffen
und
hergestellt worden. Mit Bienenfleiß wird
alljährlich um diese Zeit daran
gearbeitet, um die Elementarereignisse,
und noch mehr durch rohe Gewalt
verursachten
gewaltsamen
Zerstörungen an den Anlagen zu repariren.
Unsere Löwer, welche noch vor 20—25
Jahren mit wenigen Ausnahmen ein
ziemlich trauriges Bild von Verwahrlosung darboten, sind meistentheils zu
reizenden Miniaturparks umgestaltet
worden, werden mit Liebe und
Verständniß gepflegt, edle Obst- und
Blumensorten werden eingeführt. Für
Läuterung des Geschmackes zeigt sich
sowohl an diesen Anlagen als auch an
der Bauart zahlreicher von Jahr zu Jahr
neu entstehender kleiner Villen und
Sommerwohnungen, welche nach und
nach der Stadt immer näher rücken,
indem sie bald den Raum zwischen dem
einstigen
Langenzeilergraben,
jetzt
„Deákplatz”, bis zum Saume des
Waldes und der Löwer einnehmen
werden. Mit einem Worte es geschieht
unendlich viel für die Verschönerung
und Annehmlichkeit dieser südlichen
und südwestlichen Gegend, in welcher
so zu sagen ein neuer Stadttheil zu
entstehen in Begriffe ist und in welcher
die Waldausflüge immer weiter und
weiter vorrücken, in Gegenden, welche
bis vor Kurzem nur der Fuß der
Holzsammler betreten hat.
Für das Herstellen, für das
Schaffen geschieht wie gesagt sehr viel
und wird hiebei auch der Kostenpunkt
nicht besonders gescheut; leider aber
geschieht für die Erhaltung außer der
alljährlichen Reparatur der böswilligerweise angerichteten Schäden so
gut, wie gar Nichts!
Was nun die Ueberwachung der
weit ausgedehnten Waldwege und
ferner liegenden Anlagen, Ruhe- und
Aussichtsplätze anbelangt, wäre freilich
das Publikum selbst, dessen Schutze
dieselben anempfohlen sind, der beste
Hüter derselben und es würde gewiß

kilátóhelyeket teremtettek és építettek.
Hangyaszorgalommal
dolgoznak
ezidőtájt minden évben azon, hogy
kijavítsák a létesítményekben a
természeti események által okozott
károkat, de még inkább a nyers
erőszak pusztításait. Lővereinket,
amelyek még 20-25 évvel ezelőtt,
kevés kivétellel, az elhanyagoltság
elég
szomorú
képét
mutatták,
nagyrészt bájos miniatűrparkokká
alakították
át,
szeretettel
és
hozzáértéssel
művelik,
nemes
gyümölcs- és virágfajtákat vezettek be.
Az ízlés tisztulását jelzik ezek az
ültetvények és az évről évre keletkező
számos új villa és nyári lak építészeti
stílusa is. Ezek lépésről-lépésre
közelítenek a városhoz, amennyiben
nemsokára elfoglalják az egykori
Hosszúsor-ároktól (ma Deák tér) az
erdőszélig és a lőverekig terjedő
területet. Egy szóval végtelenül sok
történik ennek a déli, délnyugati
területnek a szebbé és elfogadhatóbbá
tételéért, ahol azt lehet mondani, hogy
új városrész születik és ahonnét az
erdei kirándulások egyre messzebb
tolódnak
ki,
olyan
területekre,
amelyeket
nemrég
csak
a
rőzsegyűjtők lába taposott.
Az építésért, az alkotásért, mint
mondottuk,
sok
történik,
s
e
tekintetben
a
költségeket
sem
sajnálják
különösebben,
sajnos
azonban a szándékosan okozott károk
évenkénti helyreállításán kívül a
fenntartásért jóformán semmi sem
történik!
Ami pedig a nagykiterjedésű erdei utak
és a távoli létesítmények, pihenő- és
kilátóhelyek felügyeletét illeti, a legjobb
őrzőjük maga a közönség lenne, ha a
védelmük rájuk lenne bízva. Biztosan
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weniger Unfug verübt werden, wenn z.
B. einigemale Exempel an den Frevlern
statuirt würden. Doch auch dies hat
seine Schwierigkeiten. Der Spaziergänger, zumal wenn er in Begleitung
seiner Familie diese Anlagen betritt,
spielt nicht gerne Polizei, oder
unterbricht gar seine Exkursion, um
einen Frevler dem rächenden Arme der
Gerechtigkeit zu überliefern, welche der
Sünder unmittelbar nach der Arretirung
beim Vorderthürchen, beim Hinterthürchen stante pede wieder hinausläßt.
Dann gibt es noch erzedirende
Elemente z. B. an Sonntagen in
Wandorf, die sich durch den Stock des
Spaziergängers
nicht
nur
nicht
einschüchtern lassen, sondern im
Gegentheil, denen der Spaziergänger
wohlweislich auszuweichen für nothwendig findet, wenn er nicht eine kleine
Schädelspaltung riskiren will.
Wächter in allen diesen Anlagen
aufzustellen, dazu reicht das Budget
durchaus nicht, es wäre somit in dieser
Richtung nur mit Präventivmaßregeln
vorzugehen. […]
Oedenburger Zeitung 22. April
1888.

kevesebb disznóság történne, ha
például
néhányszor
példát
statuálnának a tettesekkel szemben.
Ámde ennek is megvan a maga
nehézsége. A sétáló, kivált, ha
családja
kíséretében
lép
a
létesítményre, nem szívesen játssza
meg a rendőrt, vagy szakítaná meg
kirándulását, hogy a tettest a büntető
igazságszolgáltatás
kezére
adja.
Amely a bűnöst az első kis kapunál
elítéli, a hátsó kiskapun pedig azon
nyomban szabadon engedi. Aztán
vannak még olyan elemek, például
Bánfalván vasárnap, akik nemhogy
megijednének a sétáló botjától, de
éppen ellenkezőleg, jól teszi a sétáló,
ha szükségesnek tartja, hogy kitérjen
előlük, hacsak nem akarja kockáztatni,
hogy kicsit fejbe verjék.
Minden ilyen létesítményhez őrt
állítani, addig távolról sem terjed ki a
költségvetés, ebben az irányban csak
megelőző rendszabályokkal lehet előre
jutni. [...]
Oedenburger Zeitung 1888. április 22.

II. D. 4.
VOM
„OEDENBURGER
PRIVATVERSCHÖNERUNGS-VEREINE”
[…] Nachdem ein großer Theil des
zum
allgemeinen
Krankenhause
führenden Wandörfer Baches bereits
eingewölbt wurde und auf beiden Seiten
dieses südöstlich gelegenen Theiles des
Deákplatzes Häuser aufgeführt worden
sind, erachtete es der Verein in diesem
Jahre als seine Hauptaufgabe diesen
Theil zu planiren und sodann die
Parkirung durchzuführen. Es mußte hier
ein großes Stück Arbeit verrichtet
werden, insoferne, als das auf der
genannten Fläche per 2,125 m²
aufgeschichtete Erd- und Schotterquantum bei einer durchschnittlichen
Höhe von 0,4 Meter 851 m³ ergab.

II. D. 4.
A
SOPRONI
MAGÁNSZÉPÍTŐ
EGYLETRŐL
[...] Miután a Közkórház felé vezető
Bánfalvi-patak nagyobb részét már
beboltozták és a Deák térnek ezen
délkeleti részén mindkét oldalon házak
épültek,
szükségesnek
látta
az
Egyesület, hogy ez évi főfeladatául ezt
a részt elegyengesse és aztán a
parkosítást
megvalósítsa.
Óriási
munkát kellett itt elvégezni, annál is
inkább, mert a nevezett terület 2125
m2-én
elterített
föld
és
sódermennyiség, átlagosan 0,4 méter
magasságot számolva, 851 m3-t tett ki.
A parkosítandó terület teljes
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Die
Gesammtfläche
des
zu
parkirenden Terrains betrug 2,940
Quadrat-Meter,
wovon
auf
die
eigentliche Parkfläche 1,500 Quad.Meter und auf Wege 1,490 QuadratMeter entfielen.
Auf Grund des von dem städt.
Neuhofgärtner Johann Blaschek ausgearbeiteten Planes wurden nun diese
Arbeiten in eigenen Regie unter
Kontrolle des Johann Blaschek am 16.
April 1896 in Angriff genommen und
Ende Mai gänzlich durchgeführt.
Außerdem wurde dieser Theil des
Deákplatzes mit einer auf kosten des
Vereines hergestellten Holzeinfriedung
versehen.
So ist es nun dem Vereine durch
die Unterstützung seiner Mitglieder und
durch namhafte Spenden, insbesondere
der
Hauseigenthümer
auf
dem
Deákplatze, gelungen, vom Jahre 1890
angefangen, also innerhalb von nicht
ganz sechs Jahren, die Parkirung auf
dem Deákplatze gänzlich zu vollenden,
welche zu unserer Freude und
Genugthuung
bei
der
ganzen
Bevölkerung ungetheilte Anerkennung
und Beifall findet, und welcher Platz nun
zum Smucke und Zierde unserer
theuren Vaterstadt dient.
Zur freudigen Erinnerung dessen,
daß diese Vollendung gerade im
Millenniums-Jahre geschah wurden
auch in diesem neuen Theile des
Deákparkes zwei Eichenbäume als
Millenniums-Bäume gesetzt.
Die auf der Karlshöhe, Burgstall
und Streuberg befindlichen, sehr
schadhaft gewordenen Aussichtsthürme
oder Glorietten wurden auf Kosten des
Vereines und unter Aufsicht und Leitung
des Revierverwalters Andreas Muck
gründlich ausgebessert, ja theilweise
neu hergestellt.
Bei dieser Gelegenheit erlaubt man
sich die Aufmerksamkeit der Herren
Vereinsmitglieder auf dem Umstand zu
lenken, ob es nicht thunlich wäre, um
die jährlich wiederkehrenden Reparatur-

felülete
2990
m2,
ebből
a
2
tulajdonképpeni park 1500 m , az
utakra jut 1490 m2.
A munkát Blaschek Jánosnak, a
Neuhof városi kertészének kidolgozott
terve alapján, saját rezsiben, Blaschek
ellenőrzése mellett, 1896. április 16-án
kezdték el és május végére teljesen
befejezték.
Ezen kívül a Deák térnek ezt a
részét, az Egyesület saját költségén,
fakerítéssel látták el.
Így
most
az
Egyesület,
tagságának támogatásával és jelentős
támogatással, különösen a Deák tér
háztulajdonosainak hozzájárulásával
sikerült az 1890-ben, tehát alig 6 éve a
Deák téren elkezdett parkosítást
teljesen befejezni. Ez örömünkre és
megelégedésünkre az egész lakosság
osztatlan elismerésével és tetszésével
találkozik. Ez a tér most már ékszere
és dísze a mi drága szülővárosunknak.
Annak örömére, hogy ez a
befejezés éppen a Millennium évében
történt meg, a Deákparknak ebben az
új részében két tölgyfát ültettek el mint
Millenniumi fákat.
A
Károly-magaslaton,
a
Várhelyen és az Alomhegyen található,
nagyon
rossz
állapotba
került
kilátótornyokat, vagy glorietteket az
Egyesület költségén, Muck András
erdőgondnok
felügyeletével
és
vezetésével alaposan kijavították, sőt
részben felújították.
Ebből az alkalomból szabadjon
az egyleti tag urak figyelmét arra a
körülményre
irányítani,
hogy
a
javítások évente visszatérő kiadásait
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Auslagen
bei
diesen
hölzernen
Glorietten zu ersparen, wenigstens
einen festgemauerten Aussichtsthurm,
verbunden mit einer kleinen Ruine auf
der „Karlshöhe” zu errichten, wodurch
der ganzen Gegend ein romantischer
Charakter verliehen und den Besuchern
bei schlechtem Wetter auch Schutz
geboten würde.
Vielleicht könnte diese Idee durch
Gründung einer eigenen Gesellschaft
für diesen Zweck realisirt werden.
Zur Herstellung der Waldfußwege,
welche durch das Hochwasser im
abgelaufenen Jahre sehr gelitten haben,
wurden 100 fl. verwendet.
Ueber Veranlassung des Vereines
wurde auch ein neuer Waldweg von der
Villaanlage bei dem neuerrichteten
Jugendspielplatz
vorbei
bis
zum
Harkauer Plateau errichtet.
Wie alle Jahre, so wurden auch in
diesem Jahre die Waldwege mit neuen
Bänken, Säulen und Orientirungstafeln
versehen; die alten Bänke und Säulen
wurden mit Oelfarbe gestrichen und in
Stand gehalten; ebenso wurden die
Markirungen der Waldwege durchgeführt.
[…] Die Zahl der Vereinsmitglieder
beträgt heute 515. […] Der Absicht des
Vereines besteht darin, im nächsten
Jahre die Wege am Wienerberge, sowie
die zur Teichmühle und nach Kroisbach
führenden Wege herzurichten, eventuel
mit Alleebäume zu bepflanzen.
Oedenburger Zeitung 27. Juni
1897.

ezeknél a fa glorietteknél nem lehetnee megtakarítani, ha legalább egy
szilárdan
falazott
kilátótornyot
építenének
a
Károly-magaslaton,
egybekötve egy kis műrommal. Ezáltal
az egész környéknek romantikus
karaktert
kölcsönöznének
és
a
látogatóknak
rossz
idő
esetén
védelmet is nyújtanának. Talán meg
lehetne valósítani ezt az elképzelést
külön erre a célra alapítandó
társasággal.
Az erdei utak helyreállítására,
amelyek az elmúlt év áradásai
következtében sokat károsodtak, 100
forintot fordítottak.
Az Egyesület intézkedésére új
erdei út is épült a villateleptől az
újonnan létesített ifjúsági játszótér
mellett a Harkai platóig.
Mint minden esztendőben, úgy
ebben az évben is ellátták az erdei
utakat új padokkal, oszlopokkal és
tájékoztató táblákkal, a régi padokat és
oszlopokat olajfestékkel lefestették és
megtartották. Éppúgy az útjelzéseket
is.
[...] Az egyesületi tagok száma
most 515. [...] Az Egyesületnek
szándéka az, hogy megépíti a
következő évben a Bécsi-domb útjait,
valamint a Tómalomra és Rákosra
vezető utakat, esetleg fasorokkal.
Oedenburger Zeitung 1897.
június 27.

II. D. 5.
DER SOPRONER PRIVATVERSCHÖNERUNGS-VEREIN,
der sich nicht nur um die Verschönerung
unserer Stadt, sondern durch sein
gemeinnütziges, alle öffentlichen Institutionen in idealster Weise förderndes
Wirken sich zum Segen der ganzen
Bürgerschaft entwickelt, hielt gestern
unter Vorsitz seines Presidenten, Oberstadthauptmannes Dr. Karl Heimler eine

II. D. 5.
A
SOPRONI
MAGÁNSZÉPÍTŐ
EGYLET,
amely
nemcsak
városunk
szépítéséért, hanem önzetlen, minden
nyilvános intézményt ideális módon
támogató tevékenységével az egész
polgárság üdvéért jött létre, tegnap
választmányi ülést tartott elnökének,
dr. Heimler Károly főkapitánynak a
vezetésével. A gazdag, mindig csak
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Ausschußsitzung ab. Aus dem reichen,
immer nur den Interessen der Allgemeinheit dienenden Programm kann
unsere Bewohnerschaft wieder ersehen,
was es heißt, wenn ein Vereinspräses
mit warmem Herzen für seine Vaterstadt
voll Begeisterung für das Schöne und
Erhabene in großzügiger Weise die sich
gestellten Aufgaben zu lösen sich
bemüht, was es heißt, den richtigen
Mann an den richtigen Ort zu stellen.
[…]
Da
die
Nachfrage
nach
Familiengärten, die sich als nicht genug
zu
lobende
Schöpfung
unseres
Verschönerungs-Vereines erwies, eine
so lebhafte ist, wird daran gegangen,
eine vierte Anlage in der nähe der Stadt
zu erwerben. Die die diesbezügliche
Verhandlungen werden demnächst zu
Ende geführt. […] Die Anregung,
Familienhäuser auf dem Gebiete
unserer Stadt durch die Stadtgemeinde
erbauen zu lassen, findet umso
lebhafteren Anklang, als auch für die
künstlerische
Ausführung
Sorge
getragen
werden
soll.
Behufs
Verhinderung von Geschmacklosigkeiten wird ein idealen Zwecken
dienender Landeskonkurs ausgeschrieben und als Jury der Budapester
Ingenieurund
Architektenverein
ersucht werden.
Diese Pläne gelangen hier zur
Ausstellung und können angekauft
werden. […] Bekanntlich ist die
Teichmühle
in
den
Besitz
des
Verschönerungs-Vereins
übergegangen. Es ist dies umsomehr zu
begrüßen, als der Verein große Projekte
vorhat, deren Verwirklichung in unser
aller Interesse liegt. […] Veritas.
Oedenburger Zeitung 29. September
1918.

közérdeket
szolgáló
programból
lakosságunk megint kiolvashatja, mit
jelent az, ha egy egyesületi elnök
szülővárosa iránti meleg érzelemmel,
telve csodálattal a szépség és
magasztosság iránt és nagyvonalúan a
magára vállalt feladatok megoldásán
munkálkodik, ami azt jelenti, hogy a
megfelelő ember a megfelelő helyen.
[…] Ha a Szépítő Egyletünk
eléggé nem dicsérhető alkotásának
bizonyult
családi
kertek
iránti
érdeklődés ennyire élénk, azon
igyekeznek, hogy egy negyedik telepet
szervezzenek a város közelében. Az
erre vonatkozó tárgyalások nemsokára
véget érnek. […] A javaslat, családi
házak építése a város által, a város
területén,
legalább
olyan
élénk
visszhangot keltett, mint az, hogy a
művészi kivitellel is törődni kell. Az
ízléstelenségek elkerülése végett egy
ideális
célt
szolgáló
országos
pályázatot írnak ki és zsűrizésre a
Budapesti Mérnök- és Építészegyletet
keresik meg.
Ezek a tervek kiállításra kerülnek,
és megvásárolhatók lesznek. […]
Köztudott, hogy a Tómalom a
Szépítőegylet tulajdonába ment át. Ez
annál is inkább üdvözlendő, mert az
Egyesület nagy tervek előtt áll,
amelyek
megvalósítása
valamennyiünk érdekében áll. […]
Veritas.
Oedenburger Zeitung 1918.
szeptember 29.

E. MILLENNIUM / MILLENNIUM
II. E. 1.
MILLENNIUMSFEIER IN BUDAPEST
Aus Anlaß des tausendjährigen Be-

II. E. 1.
MILLENNIUMI ÜNNEPSÉG BUDA-PESTEN.
A magyar állam ezredéves
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standes des ungarischen Staates
veranstaltet die Regierung großartige
Festlichkeiten in Budapest (von Mai bis
Oktober): das ist ihre Pflicht. Sie ladet
dazu alle Bewohner des Landes ein
unhd gewährt besonders den Bauern
solche Erleichterung der Reise hin und
zurück und der Beköstigung und
Bequartierung dort, daß es an’s
Fabelhafte gläntzt: das ist sehr väterlich
— vorsorglich (oder vielleicht auch nur
pfiffig). Unsere Bauern wollen aber
trotzdem nicht anbeißen; im Winkel, wo
ich wohne, hat sich meines Wissens
wenigstens bisher auch nicht ein
Einziger gefunden, der sich auf dem
obergespanlich circulirten Subscriptionsbogen unterschrieben hätte: — das gibt
an denken!
Leute, die sich durch das
„Geflunker” äußerlicher Schaustellungen
und Aufzüge nicht gefangen nehmen
lassen, sondern überall mit ihrem
kritischen „Wie?” und „Warum?” zur
Hand sind, finden eben neben der zu
entwickelnden Feier so viele Schattenseiten, daß eine ungetrübte Millenniumsfreude nicht aufkommen kann. […]
Besonders der Katholik und der
denkende monarchisch gesinnte, conservative Patriot wird durch das
Arrangement der meisten Festlichkeiten
in innerster Seele verletzt. […] Woher
nimmt Bánffy das Recht dem Primas
vorzuschreiben, eine wie lange Predigt
(10 Minuten!) er halten darf? Oder muß
der erste Würdenträger der kath. Kirche
Ungarns etwa gar das Conzept seiner
Rede der Consur des calvinischen Ministerpräsidenten unterbreiten? […] Daß
man die hl. Krone in der Kirche zur
Schau ausstellt, ist ein hochlöblicher
pietätvoller Akt; was aber hat die Krone
auf der Gasse, was im Parlamentsaale
zu suhen? […] Dieses Schaufahren der
hl. Krone erinnert stark an das lustige
Hüpfen des Muttersöhnchens, das nach
langem Bitten mit dem geweihten
Rosenkranz der Mama auf die Gasse —
spielen gehen darf. Und wozu die Krone

fennállásának alkalmából a kormány
nagyszabású ünnepségeket rendez
Budapesten (májustól októberig): ez a
dolga. Erre meghívja az ország
minden lakosát. És kivált a parasztokat
részesíti az oda és vissza út, a koszt
és kvártély olyan könnyítéseiben, hogy
az
mesésen
ragyog:
nagyon
atyáskodó, gondoskodó (vagy talán
csak agyafúrt). Parasztjaink azonban
ennek ellenére sem harapnak rá. A
Fertőzugban, ahol lakom, tudomásom
szerint eddig egyetlenegy sem akadt,
aki a főispán által körözött ívet aláírta
volna. Ez meggondolandó!
Emberek, akik a külsőséges
bemutatóktól
és
felvonulások
„handabandájától”
nem
hagyják
magukat
rabul
ejteni,
hanem
mindenhol a bíráló „Hogyan?”-juk és
„Miért?”-jük van kéznél, pontosan azt
találják, hogy a kialakuló ünnepnek oly
sok árnyoldala van, amivel egy
felhőtlen millenniumbarát nem tud mit
kezdeni. [...] Különösen a katolikus és
a gondolkodó monarchista érzelmű,
konzervatív
hazafi
lesz
mélyen
megsértve a legtöbb ünnepség
rendezése miatt. [...] Honnan veszi
magának a jogot Bánffy, hogy előírja a
prímásnak,
hány
perces
szentbeszédet tarthat (10 percest!)?
Vagy
egyáltalán
Magyarország
katolikus
egyházának
elsőszámú
méltósága köteles legyen beterjeszteni
beszéde
vázlatát
a
kálvinista
miniszterelnök
elé?
Hogy
a
Szentkoronát
a
templomban
közszemlére állítják, ez nagyon
tiszteletreméltó, kegyeletes aktus; de
mit keres a Szentkorona az utcán, mit
keres a parlament termében? [...] A
Szentkoronának ez a látványos
vonulása erősen emlékeztet a mama
kedvencének
nevetséges
szökdécselésére, aki hosszas kérlelés
után elmehet játszani — a mama
rózsafüzérével az utcán. És mit keres
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im Sitzungssaale des Parlamentes? […]
Huldigungszug
heißt
man’s:
ein
Triumphszug des heute dominirenden
Calvinismus ist es! Nein! — auch diesen
zu schauen rühre ich mich nicht vom
Hause. Es bleibt also nur die
Millenniums-Landes-Ausstellung. Diese
wird unstreitig nicht nur glanzvoll, reich,
sondern für jeden Fachmann zugleich
äußerst lehrreich sein. […] Bei der
heutigen Eröffnungsfeier sind […] die
diplomatischen
Vertreter
jeder
gebildeter
Nation
jedes
Staates
vertreten — der eigentliche Vertreter
des Papstes aber fehlt. Warum? […]
Das Ministerium mißbraucht den Ausstellungs-Glanz
auch
nur
zur
Popularisirung ihrer Macht: das ist
empörend. Des Ministeriums einziges
Verdienst um die Ausstellung ist
höchstens, daß die Unternehmer der
Ausstellungs-Baulichkeiten sogar die
Pächter der Eintritts-Gelder — Juden
sind. Und ob dies ein Verdienst des
Ministeriums ist? — Ach reden wir nicht
davon…[…]
Nun, freundlicher Leser, will ich
Dich gewiß nicht abhalten, die im
Budapester Stadtwäldchen aufgestappelten Herrlichkeiten anzusehen; thue
es, wenn Du stärkere Nerven hast als
ich und Dich über alle Nebengedanken
hinwegsetzen kannst: ich wünsch Dir
eine glückliche Reise und schönes
Wetter dazu, — doch ich, ich bleibe zu
Hause.
Westungarisches Volksblatt 2. Mai
1896.

a korona a parlament üléstermében?
Hódoló felvonulásnak hívják: a ma
uralkodó kálvinizmus diadalmenete!
Nem! — Ezt megnézni, ez sem mozdít
ki hazulról. Tehát marad csupán az
Ezredévi Országos Kiállítás. Ez
vitathatatlanul
nemcsak
fényes,
gazdag, hanem minden szakember
számára egyúttal fölöttébb tanulságos
lesz. [...] A mai ünnepélyes megnyitón
jelen lesz [...] minden művelt nép,
minden állam diplomáciai képviselője
— a pápa tulajdonképpeni képviselője
azonban hiányzik. Miért? [...] A
minisztérium visszaél a kiállítás
fényével is, hogy népszerűsítse
hatalmát:
ez
felháborító.
A
minisztérium egyetlen érdeme a
kiállítás körül legfeljebb az, hogy a
kiállítás építkezéseinek vállalkozói, sőt
a beléptidíjak bérlői is — zsidók. És
hogy ez érdeme a minisztériumnak? —
Ah, erről ne beszéljünk. [...]
Nos, nyájas olvasó, tényleg nem
akarlak visszatartani attól, hogy
megnézd a budapesti Városligetben
felhalmozott csodálatos dolgokat; tedd,
ha erősebb idegeid vannak, mint
nekem, és félre tudsz tenni minden
mellékgondolatot: szerencsés utat
kívánok neked és szép időt hozzá, —
mégis én, én itthon maradok.
Westungarisches Volksblatt 1896.
május 2.

II. E. 2.
DIE MILLENNIUMSFEIER IN OEDENBURG. Oedenburg in Festtoilette.
Gleich allen Städten des Landes bis
zum entferntesten Weiler hat sich auch
Oedenburg gerüstet, um diesen großen
Gedenktag der Nation in ebenso
würdiger
und
imposanter,
als
innigpatriotischer Weise zu feiern.
Seit gestern Nachmittags regten
sich tausend Hände die Häuser festlich

II. E. 2.
A MILLENNIUM ÜNNEPE SOPRONBAN. Sopron ünnepi díszben
Az ország minden városához
hasonlóan egészen a legtávolabbi
tanyáig Sopron is készült, hogy a
nemzetnek ezt a nagy emléknapját
megünnepelje. Éppúgy méltósággal és
nagyvonalúan,
mint
bensőséges
hazafisággal.
Tegnap délutántól ezer kéz
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zu schmücken und heute wallten bereits
von allen Dächern als Wahrzeichen
unserer Feststimmung die nationalen
Fahnen, und Blumengewinde umgeben
das vater-ländische, das städtische
Wappen oder das Brustbild Ihrer
Majestäten des beliebten Königspaares.
Die Straßen zeigen ein ungewöhnliches
Gewoge
von
Menschen
und
insbesondere eine große Anzahl von
reizenden Kindern eilen in NationalKostümen in die Schulen, welche
Vormittags in solennen Feiern der
Jugend die hohe Bedeutung des Tages
zu Gemüthe führten. […]
Oedenburger Zeitung 10. Mai
1896.

mozdult meg, hogy a házakat ünnepi
díszbe öltöztesse és ma már az
összes háztetőn lobogtak a nemzeti
zászlók, mint ünnepi hangulatunk
jelképei és virágfüzérekkel körbevéve
az ország és a város címere vagy
Őfelségeiknek, a szeretett királyi
párnak a mellképe. Az utcákon az
emberek szokatlan hullámzása látható
s különösen nagy számú bájos
gyermek siet nemzeti viseletben az
iskolákba, amelyek délelőtt ünnepélyes
megemlékezéseket tartanak, hogy az
ifjúság szívlelje meg, ennek a napnak
mi a mélyebb jelentősége .
Oedenburger Zeitung 1896.
május 10.

II. E. 3.
DER RUMMEL IST VORÜBER, die
Feierlichkeiten zu Ende, die Festesstimmung verschwommen, nun kommt
der Katzen-jammer in Form von
„Mehrauslagen” für die Stadtkommune.
Die am ersten Tag veranstaltete
Illumination war wirklich imposant, jedes
Fenster war beleuchtet und nur der
Umstand thut hier der Wirkung abbruch,
daß Viele nicht aus Patriotismus,
sondern aus Angst vor dem Einwerfen
der Fenster, beleuchteten. Trotzdem
kamen einige nahezu skandalöse Fälle
vor, so sei nur eine vorgehoben: Eine
alte Witfrau bei dem Färbergäßchen
wohnhaft hatte sich die einen Kerzer
förmlich von Munde abgespart für
Kerzen, um die Fenster retten —
dieselben wurden trotzdem eingeworfen! Ueberhaupt war das Auftreten
eines Theiles der Studentenschaft
wirklich ärgernißerregend. Mit den
blanken Säbeln herumfuchtelnd rasten
sie durch die Straßen, so daß oft die
körperliche Sicherheit der Passanten
bedroht war. Wenn man schon den
älteren Studenten das tragen von
Zierwaffen gestattet, so soll man
wenigstens dafür Sorge tragen, daß bei
solchen, welche den Kindesschuhen
kaum entwachsen sind, das Sprichwort

II. E. 3.
A RUMLIN TÚL VAGYUNK, az
ünnepségeknek végük, az ünnepi
hangulat elúszott, most következik a
másnaposság
a
városigazgatás
számára,
a
többletkiadások
formájában.
Az első napra megrendezett
kivilágítás valóban nagyszerű volt.
Minden ablak ki volt világítva, itt csak
az a körülmény rontotta a hatást, hogy
sokan nem hazafiasságból, hanem
attól való féltükben világítottak, nehogy
bedobják
az
ablakaikat.
Mégis
előadódott
néhány
majdnem
botrányos eset. Csak egyet emelünk
ki: egy idős özvegyasszony a
Festőközből a szájától vonta meg a
garast az egyetlen gyertyájára, hogy
megmentse
az
ablakát,
mégis
bedobták. Egyáltalán a tanulóifjúság
egy részének a fellépése tényleg
bosszantó volt. Csupasz karddal körbe
hadonászva végig vágtattak az
utcákon úgy, hogy gyakran veszélybe
került a járókelők testi biztonsága. Ha
már
megengedték
az
idősebb
diákoknak a díszkard viselését, akkor
legalább gondoskodni kellene arról,
hogy az olyanokkal szemben, akik alig
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anzuwenden ist: „Messer, Gabel,
Scheer und Licht, gehört für kleiner
Kinder nicht!” […]
Der zweite Tag, nämlich Sonntag,
sollte der Tag des Volkes sein, man
merkte aber nichts davon. Auf die
Geschäftsleute wurde ein moralischer
Druck ausgeübt um 9 Uhr vormittag
zuzusperren. Nachdem diese Maßregel
vorher nicht bekannt gemacht wurde,
sperrte nur ein Theil zu, wodurch
natürlich
die
anderen
bessere
Geschäfte machten. […]
Der dritte Tag, nämlich Montag mit
der General-Versammlung und dem
Bankett verlief auch programmmäßig.
Die festliche Generalversammlung fand
schon im neuen Rathaussaale statt.
Dieselbe war vollzählig besucht, nur ist
der Umstand aufgefallen, daß beim
Eingang in den Saal nicht die geringste
Controlle
stattfand,
infolgedessen
machten
sich
zwischen
den
Repräsentanten ganz unbekannten
Gigerlen breit. […] Peinlich soll es
vermerkt worden sein, daß der
Repräsentant Zsombor mit einer
Bluthrothen (schrecklich!) Nelke im
Knopfloch erschien. […]
Um 2 Uhr Nachmittags fand im
Kasinosaale das Festbankett statt. Hier
waren die Herren ganz unter sich. Das
Couvert kostete 2 fl. 50 kr. und schützte
man sich durch diese Maßregel
vollkommen vor den Eindringen solcher
Elemente
die
in
solche
feine
Gesellschaft nicht passen. […] Also eine
„National” und „Volksfeier” im wahrsten
Sinne des Wortes, d. h. die Herren
unterhielten sich um das Geld der
Nation und des Volkes.
So war das Oedenburger Millennium!
Oedenburger Rundschau 10. Mai
1896.

nőtték még ki a gyerekcipőket,
alkalmaztassék a közmondás: „Kés,
villa, olló, gyermek kezébe nem való!”
[...]
A második nap, vagyis vasárnap,
kellett volna, hogy a nap a népé
legyen, de ebből semmit sem lehetett
észrevenni. A kereskedőkre erkölcsi
nyomást gyakoroltak, hogy délelőtt 9
órakor zárjanak be. Miután ezt a
szabályozást előbb nem hozták
tudomásukra, csak egy részük zárt be,
miáltal természetesen a többiek jobb
üzleteket kötöttek. [...]
A harmadik nap, tehát hétfő is, a
közgyűléssel
és
a
bankettel
programszerűen
folytatódott.
Az
ünnepi közgyűlés már az új városháza
termében zajlott le. Ezen teljes volt a
létszám, csak az a körülmény tűnt fel,
hogy a bejáratnál a legkisebb
ellenőrzés sem volt, ezért a képviselők
közé teljesen ismeretlen gigerlik
tolakodtak be. [...] Kínos feltűnést
keltett, hogy Zsombor képviselő
vérvörös (borzasztó!) szegfűvel a
gomblyukában jelent meg. [...]
Délután két órakor a Kaszinó
termében ment végbe az ünnepi
bankett. Itt az urak egészen magukban
voltak. A teríték 2 forint 50 krajcárba
került és ezzel a szabállyal megóvták
magukat attól, hogy ilyen finom
társaságba nem való elemek jussanak
be. [...] Tehát egy „nemzeti” és „népi”
ünnep a szó valódi értelmében, vagyis
az urak elszórakoztak a nemzet és a
nép pénzén.
Ilyen volt a soproni Millennium!
Oedenburger Rundschau 1896. május
10.

II. E. 4.
LANDNAHME
[Es] wurde beschlossen, reiches
Lösegeld an Árpád zu senden und dem

II. E. 4.
A HONFOGLALÁS
[…] Elhatároztatott, hogy gazdag
váltságdíjat küldenek Árpádnak és azt
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Heerführer der siegreichen Nation die
Huldigung der Stadt zu Füßen zu legen,
gleichzeitig aber um Schonung des
nackten Lebens zu flehen. Die
Angesehensten der Stadt zogen aus,
um diese Gnaden zu erbitten; sie
führten
zweitausend
Gira
Silber,
zweihundert Gira Gold, viele kostbare
Rinder, Häute, fünfhundert gezäumte
Pferde und doppelt so viele Rinder,
außerdem
aber
zwanzig
schöne
Jungfrauen mit sich, welch’ Letztere sie
der Gattin Árpád’s als Sklavinen
verehren wollten. […] Kurz darauf
standen die Sandlinge Scarbantia’s vor
Árpád; stolz schaute der magyarische
Heerführer von seinem hohen Pferde
herab; in der Sonne glänzte das Metall
seiner Rüstung und auch sein edles
Roß trug gleißenden, blitzenden Panzer.
Mehr aber, als aller Rüstungs- und
Waffenschmuck funkelte der königliche
Blick seines Auges, mit dem er die
demüthige Botschaft Scarbantia’s maß.
Zitternd trug der Sprecher das Anliegen
der Stadt vor, gesenkten Blickes
standen auch die Anderen alle und sie
wagten erst wieder aufzuschauen, als
mit
dem
letzten
Worte
der
ausgesprochenen Bitte, auch der
allernächste
Augenblick
zur
Entscheidung gekommen war. Wie sehr
aber erstaunten sie; aus dem eben noch
furchterweckend stolzen Auge Árpád’s
war alle Strenge gewichen und nur das
milde
und
gütige
Feuer
einer
leichtbegeisterten,
edlen
Seele
leuchtete daraus, wie nicht minder aus
den huldvollen Worten, mit welchen er
Scarbantia’s Botschafter zu ihren
angstvoll
harrenden
Angehörigen
heimsandte.
„Saget Euren Auftraggebern, daß
sie von uns nichts zu befürchten; wir
Magyaren sind dem Feinde gegenüber
strenge, wie gegen uns selbst, dem
Freunde aber gehören unsere Herzen,
wie dem Bedrängten die Kraft unserer
Arme. Ziehet heim in Frieden und auch
die wackeren Jungfrauen mögen mit

a győzelmes sereg vezérének lába elé
helyezik mint Scarbantia hódolatát.
Egyúttal azonban majd rimánkodnak
puszta életük megmentéséért. A város
leginkább köztiszteletben álló férfiai
kivonultak, hogy ezt a kegyelmet
kérjék, s vittek magukkal 2000 gira
ezüstöt, 200 gira aranyat, sok értékes
marhát, bőröket, 500 felszerszámozott
lovat és kétannyi ökröt. Ezen kívül
azonban vittek még magukkal húsz
szép ifjú szüzet, ezekkel mint
rabszolganőkkel Árpád hitvesének
akartak kedveskedni. […] Scarbantia
küldöttei rövidesen Árpád előtt álltak. A
magyarok hadvezére magas lováról
büszkén nézett le rájuk. Csillogott a
napfényben fém fegyverzete, s nemes
paripáján is szemkápráztatóan villogott
a páncél. Ám minden felszerelésnél és
fegyverzetnél jobban szikrázott királyi
tekintete, amellyel Scarbantia alázatos
követségét végigmérte. Remegve adta
elő a szószóló a város kérelmét. A
többiek mind szemlesütve álltak, s
csak akkor mertek ismét felnézni,
amikor a kérelem utolsó kimondott
szavaival a döntés végső pillanata
elérkezett.
És
mekkora
volt
csodálkozásuk!
Az
imént
még
rémületet
keltő,
büszke
Árpád
tekintetében
minden
keménység
ellágyult, s csupán a szelíd és jóságos,
könnyen lelkesedő nemes lélek világolt
elő. Nem kevésbé a jóindulatú
szavakból, amelyekkel Scarbantia
követeit a félelemben várakozó
övéikhez hazaküldte:
„Tudassátok
megbízóitokkal,
hogy nem kell nekik tőlünk tartaniok.
Mi magyarok az ellenséggel szemben
szigorúak vagyunk, mint magunkkal
szemben is, azonban barátainké a
szívünk, aminthogy karunk ereje
azoké, akiket szorongatnak. Térjetek
haza békességgel és a derék szüzek
is visszamehetnek szeretteikhez, hogy
Scarbantia falainál az első frissítőt
nyújthassák át nekem.”
És amikor Árpád bevonult
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Euch zu ihren Lieben heimkehren, um
mir in Scarbantia’s Mauern den ersten
Labetrunk zu reichen.”
Und
als
Árpád
einzug
in
Scarbantia, da standen die Thore weit
offen und Greise, Männer, Jünglinge
und Kinder jubelten den Magyaren zu,
während Frauen und Mädchen in
festlichen Gewändern förmlich um die
Ehre stritten, wenigstens einem der
strammen Helden den Willkommestrank
zu kredenzen. […]
Oedenburger Zeitung 10. Mai
1896.

Scarbantiába, a kapukat szélesre
tárták, s aggok és javakorbeli férfiak,
ifjak és gyermekek ünnepelték a
magyarokat, mialatt az asszonyok és
lányok ünnepi öltözékben valósággal
vetélkedtek azért a megtiszteltetésért,
hogy legalább odaférhessenek a
kemény vitézek valamelyikéhez és
fogadására itallal kínálhassák. […]
Oedenburger Zeitung 1896.
május 10.

II. E. 5.
DIE FEIER DES MILLENNIUMS IN
OEDENBURG […] Festgottesdienste
Sonntag den 10. d. fanden über
Anordnung der Regierung wie sonst
überall im ganzen Lande, so auch hier
solenne Festgottesdienste statt. In der
Pfarrkirche zu St. Michael las um 9 Uhr
Vormittags der Abt- und Stadtpfarrer v.
Póda unter großer Assistenz die
Festmesse. Die Kirche war mit
Andächtigen dichtgefüllt. Von illustren
Persönlichkeiten waren in ungarischer
Gala erschienen: Obergespan Simon,
Bürgermeister Gebhardt mit dem
Stadtmagistrate, Vizegespan Dr. v.
Baán mit den Oberbeamten des
Komitats, die Spitzen sonstiger Aemter,
alle Konfessionen, Direktoren und
Professoren aller Schulen, aber auch
zahlreiche Damen waren anwesend.
Zur Aufführung gelangte die
erhebende Lorenz’sche Messe, bei
Welcher die Soli von Frau Krikl-Lorenz
und dem Barytonisten Mailler mit allem
Aufgebote ihrer schönen Stimmmittel
wahrhaft auferbaulich gesungen wurden. In der evang. Kirche war der
Gottesdienst um ½11 Uhr Vormittags
gleichfalls ein sehr feierlicher. Bis auf
letzte Plätzchen war das Gotteshaus mit
elegantem Publikum dicht gefüllt und die
obigen Dignitäre wohnten auch dieser
Andacht bei. Hier fielen insbesonders
das meisterhafte Spiel des vortrefflichen

II. E. 5.
A
MILLENNIUM
ÜNNEPSÉGEI
SOPRONBAN
[...] Ünnepi istentiszteletek
Vasárnap, tizedikén, a kormány
rendeletére, mint egyébként mindenütt
az egész országban, így itt is nagy
ünnepi istentiszteleteket tartottak. A
Szent
Mihály-plébániatemplomban
Póda apát és városplébános nagy
segédlettel mondta az ünnepi misét
délelőtt 9 órakor. A templom tömve volt
ájtatos
hívővel.
Az
illusztris
személyiségek közül magyar gálában
jelentek meg: Simon főispán, Gebhardt
polgármester a városi tanáccsal, Dr.
Baán alispán a megye főtisztviselőivel,
más hivatalok éléről, minden felekezet,
valamennyi iskola igazgatója és
tanárai, de számos hölgy is jelen volt.
Előadásra került Lorenz felemelő
miséje, amelynek szólóit Krikl-Lorenz
asszony és a baritonista, Mailler
énekelte őszinte érzelemmel, latba
vetve hangjuk minden szépségét.
Az evangélikus templomban a
délelőtt ½11 órás istentisztelet szintén
nagyon ünnepélyes volt. Az utolsó
talpalatnyi helyig megtelt az istenháza
előkelő
közönséggel.
A
fenti
méltóságok ezen a szertartáson is
részt vettek. Itt különösen feltűnt a
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Regenchori Viktor Altdörfer und die
geradezu großartige Festpredigt des ev.
Pfarrers Dyonis Zábrák auf. Schade daß
sich der exzellente Sprecher nicht
großerer Kürze befleißigte, der Eindruck
wäre dann ein noch mächtigerer,
erhebenderer gewesen.
Zum Schluße verrichtete Pfarrer
Brunner vor dem Altare ein Gebet. Auch
hier war die allgemeine Stimmung eine
der hehren Feier angemessene, sehr
gehobene und die schönen Worte des
Kanzelredners werden sich unserer
Erinnerung bleibend einprägen.
Im israel. Kultustempel fanden sich
die Andächtigen in außerordentlich
großer Anzahl ein. Hier erwies sich das
Gotteshaus als für solche Festivitäten
leider räumlich viel zu beschränkt. Der
stimmbegabte
Oberkantor
Deutsch
eröffnete mit einem Psalm die
weihevolle Feier und ein aus Studenten
gebildeter Chor besorgte die Begleitung
des Gesangs.
Die formvollendete, unvergleichlich
gediegene Festpredigt hielt Oberrabbi
Dr. Max Pollak. — Um dieselbe Stunde
— ½12 Uhr versammelten sich die
Mitglieder unserer orthodoxen israelitischen Gemeinde in dem Tempel auf der
Pfarrwiese, wo den Herrn der Oberrabbiner Herr Emanuel Grünwald lobpreiste und seinen besten Segen über
das Vaterland erflehte. Dieser Feier
wohnten als offizielle Persönlichkeiten
der Bürgermeister-Stellvertreter, Herr
Magistratsrath Dr. Printz und städt.
Fiskal Herr Friedrich Kund bei.
Oedenburger Zeitung 12. Mai
1896.

kiváló Altdörfer Viktor templomi
karmester mesteri játéka és Zábrák
Dénes evangélikus lelkész ugyancsak
nagyszerű ünnepi prédikációja. Kár,
hogy a kitűnő szónok nem törekedett
nagyobb rövidségre, a hatás akkor
még lenyűgözőbb, még emelkedettebb
lett volna.
Végül Brunner lelkész az oltárnál
imát mondott. Itt is az általános
hangulat a fennkölt ünnephez illő,
nagyon emelkedett volt és az egyházi
szónok szép szavai maradandóan
emlékezetünkbe vésődtek.
A zsidó felekezeti templomban
rendkívül nagy létszámban voltak jelen
a hívek. Itt sajnos az istenháza az ilyen
ünnepi alkalomhoz nagyon szűkösnek
bizonyult. Deutsch, a jóhangú főkántor
zsoltárral nyitotta meg az áhitatos
ünnepet és diákokból szervezett kórus
gondoskodott az ének kíséretéről.
A
tökéletes
szerkezetű,
összehasonlíthatatlanul alapos ünnepi
prédikációt dr. Pollák Miksa tartotta.
Ugyanabban
az
órában,
féltizenkettőkor, gyülekeztek össze
ortodox
izraelita
közösségünknek
tagjai a Papréten, ahol az Urat a
főrabbi,
Grünwald
Emanuel
úr
dicsőítette és legjobb áldását kérte a
hazára. Ezen az ünnepségen hivatalos
személyként a polgármester-helyettes
dr. Printz városi tanácsnok úr és a
városi fiskális, Kund Frigyes úr vett
részt.
Oedenburger Zeitung 1896.
május 12.
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III. TEIL / RÉSZ: THEATER UND MUSIK / SZÍNHÁZ ÉS ZENE
A. DAS THEATERGEBÄUDE / A SZÍNHÁZÉPÜLET
III. A. 1.
DIE TEMPERATUR DES HIESIGEN
THEATERS
Ein
Nothruf
an
Menschenfreunde […] Diese Wärme ist
zwar nicht so bedeutend, daß die
Damen, ohne Gefahr zu erfrieren,
Müffe, Pelze und Fußsäcke, und die
Herren Shawls und Ueberröcke
entbehren könnten, andrerseits ist sie
auch wieder nicht so niedrig gestellt,
daß man von dem wirklichen Erfrieren
eines Zuschauers gehört hätte, wenn
auch einzelne im Theater geholte
Frostbeulen nicht zu den Seltenheiten
gehören dürften. […] In dieser
Beziehung sind die Logenbesucher am
Schlechtesten daran. Sie können sich
nicht vom Platze, während die
Besucher des Parterres doch hin und
her
gehen
können,
und
die
Sperrsitzbesitzer durch das nahe
Nebeneinandersitzen
sich
leiblich
wärmen. […] Wir wissen es nicht,
woran es liegt, aber Thatsache ist es,
daß uns die unfreundliche Kälte des
hiesigen Theaters noch nie so
unangenehm berührt hat, wie im
heurigen Winter. […] Ein anständige
Temperatur in Theater ist daher nicht
nur eine nothwendige, durch die Natur
unseres Klima’s gebotene, sondern
auch eine nützliche Sache.
Wir sind übrigens weit entfernt, zu
glauben, daß durch diese Zeilen eine
Aenderung des beregten Verhältnisses
eintreten werde. Wenigstens aber
wollten wir eines unangenehmen
Gefühles los werden und aussprechen,
was uns am Herzen lag. Oftmals ist es
schon
ein
Trost,
von
seinem
Mißgeschicke reden zu können. […]
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 28. Januar 1859.

III. A. 1.
A HELYI SZÍNHÁZ HŐMÉRSÉKLETE
Segélykiáltás
az
emberbarátokhoz
[...] Bár ez a meleg nem olyan
jelentős, hogy a hölgyek — a megfázás
veszélye nélkül — ne nélkülözhetnék a
muffokat, a bundákat, a lábzsákokat,
az urak a sálakat és felsőkabátokat,
másrészt
viszont
nincs
annyira
alacsonyan
tartva,
hogy
nézők
tényleges megfázásáról hallottunk
volna, habár állítólag nem ritkaság a
színházban szerzett fagydaganat. [...]
Ebben a vonatkozásban a legrosszabb
helyzetben a páholyok közönsége van.
Ők nem mozdulhatnak a helyükről, míg
a földszint látogatói mégiscsak ide-oda
mászkálhatnak.
A
zártszékek
tulajdonosai pedig — szorosan egymás
mellett ülve — egymást melegítik. [...]
Nem tudjuk, mitől függ, ám tény, hogy
a helyi színház barátságtalan hidege
még soha sem érintett bennünket ilyen
kellemetlenül, mint az idei télen. [...]
Ezért a színház normális hőmérséklete
nemcsak szükséges, a mi éghajlatunk
következtében
megkívánt
dolog,
hanem hasznos is.
Mi
egyébként
távolról
sem
hisszük, hogy ezek a sorok változást
hoznak
a
szóban
forgó
körülményekben. De legalább meg
akartunk szabadulni egy kellemetlen
érzéstől és kibeszélni azt, ami a
szívünkön fekszik. Gyakran már az is
vigasztalás, ha szóba hozhatjuk
szomorú sorsunkat. [...]
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 1859. január 28.
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III. A. 2.
VERBESSERUNGEN.
Eine
sehr
zweckmäßige
Einrichtung
wurde
getroffen, indem man die Tageskasse
des Theaters in ein ebenerdiges Lokale
verlegte, so daß nunmehr das
Publikum nicht mehr nöthig hat in den
zweiten Stock zu klettern, um dann erst
noch
zu
bemerken,
daß
die
Tageskasse — noch nicht eröffnet sei.
Eine andere Herstellung zunächst
dem Theater, welche ebenfalls schon
ein dringendes Bedürfniß geworden
war, ist das neue Pissoir; nun erfreut
sich jedoch diese Anlage nicht jenes
allgemeinen
Beifalles
wie
die
Aenderung des Tageskassalokales,
den Viele glauben das Pissoir wäre
besser an der Mauer des Hauses vis-àvis, welches ohnehin Eigenthum der
Kommune ist, angebracht, während es
so wie es jetzt angebracht ist, durchaus
keine Verschönerung der Façade
genannt werden kann. Wenn hingegen
der Gewohnheit der Theaterbesucher
eingewendet werden sollte, daß sie
das Betreffende gerade am alten
Platze suchen, wo es früher war, so
könnte ja ein Posten, der während der
Zwischenakte einige Tage hindurch
aufgestellt würde, dieser Gewohnheit
bald ein Ende machen.
Oedenburger Zeitung 4. Oktober
1884.

III. A. 2.
JAVÍTÁSOK
Nagyon célszerű elrendezést
találtak azzal, hogy a színház napi
pénztárát az egyik földszinti helyiségbe
helyezték át. Úgyhogy ezentúl nem kell
a közönségnek a második emeletre
kaptatnia, hogy csak ott vegye észre,
hogy a napi pénztár — még nincs
nyitva.
Egy
másik
létesítmény,
mindenekelőtt a Színház részére,
amelyik ugyancsak sürgős igénnyé
vált, az új pisszoár. Nos ez az
építmény nem örvend olyan osztatlan
elismerésnek, mint a napi kassza
helyiségének megváltoztatása. Sokan
azt gondolják, hogy jobb lett volna, ha
a pisszoárt a szemben lévő ház falához
helyezték volna, az úgyis a városé. Míg
úgy, ahogyan most van, egyáltalán
nem
nevezhető
a
homlokzat
megszépítésének. Ha a megszokást
vetnék ez ellen, hogy ugyanis a
színházlátogatók azt, amiről szó van, a
régi helyén keresnék, ott, ahol
korábban volt, ennek a megszokásnak
hamar vége szakadna, ha néhány
napig
őrt
állítanának
oda,
a
felvonásközök idejére.
Oedenburger Zeitung 1884.
október 4.

III. A. 3.
UEBER DIE BELEUCHTUNG DES
THEATERS sind die Ansichten sehr
verschieden. Was dem Einen recht ist,
verwerfen die Andern.
Wir waren vor einigen Tagen in
der
Lage
über
den
neuen
Beleuchtungsmodus
zustimmende
Urtheile mitzutheilen, jetzt kommen uns
wieder von anderer Seite gegentheilige
Bemerkungen zu. Es mag der
Gasluster wohl die genau in der Mitte
sitzenden Besucher der Gallerie
einigermaßen belästigen, aber die

III. A. 3.
A SZÍNHÁZ VILÁGÍTÁSÁRÓL a
nézetek nagyon különbözők. Ami az
egyiknek jó, azt mások elvetik.
Néhány napja abban a helyzetben
voltunk, hogy közölhettük az új
világítási móddal egyetértők ítéletét,
most jönnek hozzánk megint, de
ellenkező megjegyzések a másik
oldalról. Lehet, hogy a gázcsillár
bizonyos
mértékig
zavarhatja
a
pontosan a galéria közepén ülő
látogatót,
de
a
közvetlenül
a
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Beleuchtung unmittelbar be den Logen
hat auch ihre Nachtheile. Bei Szenen,
welche auf der Bühne mehr seitwärts
gespielt werden, geniren die Flammen
die
Besucher
der
Seitenlogen,
besonders der zweiten Ranges, indem
sie gerade zwischen den Zusehern und
der Bühne flackern. Ferner wird für die
Logengäste, besonders für jene, die in
der Ecke der Logen zu sitzen kommen,
an welchen die Flammen angebracht
sind, die Hitze der Flammen sehr
unangenehm fühlbar.
Drittens, und dies scheint uns die
beachtenswertheste Einwendung, soll
die offene Flamme für Niemanden
zugänglich sein, wie dies bei dem
Luster der Fall ist. Bei dieser
Beleuchtung an den Wänden des
Zuschauerraumes ist die Möglichkeit
gegeben, besonders wenn das Theater
stark besucht ist, daß durch das
Herabfallen eines Theaterzettels von
einer Logenbrüstung, oder eines
Tuches, oder sonst leicht enzündlichen
Gegenstandes aus den Logen oder
aus der Gallerie, auf eine der
Flammen, eine, in ihren Folgen
unberechenbaren Panik oder ernste
Feuersgefahr entsteht, was bei dem
Luster, der Jedermann unzugänglich
ist, durchaus nicht der Fall sein kann.
Auch abgesehen hievon, sind die
Gasflammen den Augen der Zuseher
viel zu nahe gerückt, was für die
Sehkraft nicht besonders vortheilhaft
ist, wie Jeder nach dem Verlassen des
Theaters bemerken wird, wenn er aus
dem unmittelbaren grellen Lichte ins
Freie kommt.
Indem wir diesen Bemerkungen
Raum geben, hoffen wir, daß vor einer
definitiven Kassirung des bisher seit
Jahrzehnten anstandslos funktionirenden Lusters auch diese Einwendungen maßgebenden Ortes genau
werden in Erwägung gezogen werden.
Oedenburger Zeitung 25.
November 1893.

páholyoknál lévő megvilágításnak is
megvan a maga hátránya. Az olyan
jeleneteknél, amelyek a színpadon
inkább a szélen játszódnak, a lángok
zsenírozzák
az
oldalpáholyok
látogatóit, különösen a második
szinten, mivel éppen a néző és a
színpad között lobognak. Továbbá
azon páholyvendégek, akik abban a
sarokban ülnek, amely elé a lángokat
szerelték, kellemetlenül érzik a lángok
melegét.
Harmadszor,
és
ez
látszik
számunkra a legfigyelemreméltóbb
ellenvetésnek, a nyílt láng senki
számára se legyen elérhető, úgy ahogy
a csillár esetében sem az. Ezeknél a
nézőtér falán lévő égőknél adva van a
lehetőség, különösen, ha a színház
erősen látogatott, hogy ha egy színházi
cédula az egyik páholy mellvédjéről,
vagy egy kendő, vagy egyéb könnyen
lángra kapó tárgy a páholyokból, vagy
a galériáról valamelyik lángra esik le,
következményében
kiszámíthatatlan
pánik
vagy
komoly
tűzveszély
keletkezhet, amely a csillárnál, amelyet
senki
sem
tud
megközelíteni,
egyáltalán
nem
történhet
meg.
Eltekintve ezektől, a gázlángok a néző
szeméhez túl közel kerülnek, ami a
látóképességre
nem
különösen
előnyösen hat, amit bárki tapasztalhat
a színház elhagyásakor, amikor a
közvetlen éles fényből a szabadba ér.
Mivel
ezeknek
a
megjegyzéseknek
helyet
adunk,
reméljük,
hogy
az
évtizedekig
kifogástalanul
működő
csillár
végérvényes megszüntetése előtt ezek
a mértékadó helyről jött kifogások
mérlegelés tárgyává tétetnek.
Oedenburger Zeitung 1893.
november 25.
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III. A. 4.
DAS CHRISTGESCHENK DER
STADT SOPRON
Weinachten, das große, schöne Fest
des „Beschenkens” ist da und die
tausenden von Herzen regt sich die
gleiche Frage: Womit werde ich meine
Lieben erfreuen?
Aber nicht nur die Bewohner unserer
Stadt erfreuen sich diesmal gegenseitig
mit mehr oder minder wertvollen,
freudiger oder weniger freudig aufgenommenen Geschenken, auch die
Stadt selbst hat sich und ihren Bürgern
ein Christgeschenk beschert: das neue
Theater.
Wir sagen absichtlich das „neue”
Theater, denn wer in dem so gründlich
umgestalteten Hause nach alten
Erinnerungen fahnden, Stimmungen
der Vergangenheit suchen würde, der
käme kaum auf seine Kosten.
Schon von außen her zeigt sich der
neue Musentempel in moderner,
gänzlich veränderter Form. Der plumpe
und geschmacklose „Getreidespeicher”
ist verschwunden und hat einem
stillvollen, in seinen Linien graziösen,
modernen
Theatergebäude
Platz
gemacht, das an und für sich eine
Sehenswürdigkeit unserer Stadt bilden
und derselben zum Stolz und zur
Freude gereichen wird.
[…] Wenn wir hier etwas auszusetzen
hätten, so betrifft es nicht das Gebäude
selbst, sondern höchstens die äußerst
mangelhafte Außenbeleuchtung desselben. Man besucht doch zumeist
abend
das
Theater
und
da
verschwindet der ganze schöne Bau in
der ägyptischen Finsterniß, die — wie
oft mußten wir dies schon bedaurend
konstatieren — ein Charakteristikum
unserer Stadt bildet.
Umso überraschender wirkt der
Kontrast beim Eintritte in das nunmehr
breite und geräumige, anheimelnde
Foyer, das uns mit heimlichem
Schaudern an die alte, zugige Vorhalle
zurückdenken läßt.

III. A. 4.
KARÁCSONYI AJÁNDÉK SOPRON
SZÁMÁRA
Itt van Karácsony, az ajándékozás
nagy, szép ünnepe. És ugyanaz a
szívből jövő kérdés szólal meg
ezrekben: Mivel fogok örömet szerezni
szeretteimnek?
Ezúttal
azonban
nemcsak
városunk
lakói
örvendeznek
kölcsönösen a többé-kevésbé értékes,
örömmel vagy kevésbé örömmel
fogadott ajándékoknak, hanem maga a
város ajándékozta meg polgárait és
magát egy karácsonyi ajándékkal: az új
színházzal.
Szándékosan
mondunk
„új”
színházat. Mert aki az oly alaposan
átalakított épületben régi emlékek után
kutat, a múlt hangulatát keresné, az
nem találja meg a számítását.
A Múzsák új temploma kívülről
már modern, egészen megváltoztatott
formáját mutatja. Az otromba és
ízléstelen „gabonaraktár” eltűnt és
helyet
készített
egy
stílusos,
vonalaiban
kecses,
modern
színházépületnek, amely önmagában
is látványossága lesz a városnak és
számára büszkeséggel és örömmel
szolgál.
[...] Ha valamit kifogásolnánk, az
nem maga az épület, hanem legfeljebb
az egyáltalán nem kielégítő külső
megvilágítása. Az ember általában
mégiscsak este keresi föl a színházat
és így eltűnik az egész szép épület az
egyiptomi
sötétségben,
ami
—
hányszor kellett már ezt sajnálkozva
megállapítanunk
—
városunk
jellegzetessége.
Annál inkább hat meglepetésként
az ellentét, amikor belépünk a most
már tágas, otthonos foyerba és titkos
borzongással gondolunk vissza a régi,
huzatos előcsarnokra.
És lélekben már halljuk az
osztatlan csodálkozás önkéntelen ahját, amikor a tulajdonképpeni nézőtérre
lépünk. [...] Az akusztikát, habár ez a
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Und wir hören schon im Geiste das
unwillkürliche „Ach!” der ungeteilten
Bewunderung beim Eintritte in den
eigentlichen Zuschauerraum. […] Die
Akustik, wohl das Haupterforderniß
eines modernen Theterbaues, wurde in
raffiniertester Weise erhöht, ein Gefahr
eines stark akustischen Raumes, der
Wiederhall, in ingeniösester Weise
vermieden.
Das Orchester ist nach Bayreuther
Muster versenkt, eine in jeder Weise
zweckmäßige Methode. […] Aber auch
an unser Publikum tritt die Pflicht
heran, endlich aus seiner kalten
Zurückhaltung heraustreten und das
seinige dazu beigetragen, der Muse in
unserer Stadt auch eine materielle
Grundlage zu bieten. […]
Oedenburger Zeitung 25.
Dezember 1909.

modern színházépítés főkövetelménye,
a legrafináltabb módon javították meg,
a legtalálékonyabban elkerülve az erős
akusztikájú helyiségek veszélyét, a
visszhangot.
A zenekart bayreuth-i mintára
süllyesztették,
ez
mindenképpen
célszerű metódus. [...] Ám most
jelentkezik a közönség kötelezettsége,
hogy
lépjen
ki
a
hűvös
visszahúzódásból és adja hozzá a
magáét. Hogy nyújtson a múzsáknak
városunkban anyagi alapot is. [...]
Oedenburger Zeitung 1909.
december 25.

B. THEATERVORSTELLUNGEN / SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
III. B. 1.
THEATER
Am 22. d. M. „Martha”. Oper in 4
Akten von Fr. v. Flotow. […] Einen
vergnügteren Theaterabend, als diese
Vorstellung
bot,
werden
unsere
Theterfreunde wohl seit mehreren
Jahren nicht genossen haben! ― Es
war unstreitig eine der besten OpernVorstellungen, die man hier seit langer
Zeit
sah.
Die
Mehrzahl
der
mitwirkenden Opern-Mitglieder war
sehr glücklich disponirt, und im Ganzen
zeigte sich ein Eifer, der mancher
großen
Opernbühne
zum
nachahmungswürdigen
Beispiele
dienen könnte. […] Orchester und
Chöre hielten sich exakt, und es kann
ohne Uebertreibung behauptet werden,
daß beide bei manchem großen
Stadttheater nicht besser gefunden
werden.
Oedenburger Intelligenz- und AnzeigeBlatt 25. Januar 1856.

III. B. 1.
SZÍNHÁZ
E hó 22-én Márta. Opera négy
felvonásban Friedrich von Flotowtól.
[...] Ennél szórakoztatóbb színházi
estében, mint amilyent ez az előadás
nyújtott, évek óta nem részesültek a
színházbarátok! — Vitán felül az egyik
legjobb operaelőadás volt, amilyent
hosszú idő óta nem láttak. Az
operatársulat közreműködő tagjainak
túlnyomó része szerencsésen volt
diszponálva, egészben véve olyan
igyekezetet
mutattak,
hogy
az
utánozható példa lehetne néhány nagy
operaszínpad számára. [...] Zenekar és
kórusok pontosan tartották magukat az
előírásokhoz, és minden túlzás nélkül
állítható, hogy egyes nagy városi
színházaknál
sem
találhatnánk
náluknál jobbakat.
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 1856. január 25.
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III. B. 2.
THEATER
Am 5. d. M. „Schwarzer Peter”
Lustspiel in 1 Aufzuge von C. A.
Görner. Hierzu: „Schildwache, Tod und
Teufel” Faschings (?) Posse in 1
Aufzuge, von Pauli.
Wenn eine Vorstellung ― wie es
diesmal der Fall war ― von circa 700
Kindern besucht wird, und diese Kinder
noch obendrein ungeduldig auf die
Vertheilung von Spielsachen warten ―
dann muß man darauf verzichten, auch
nur ein Wort von dem zu vernehmen,
was auf der Bühne gesprochen wird.
Ich glaube, daß wenn sich etwa „Don
Carlos”
beikommen
ließe,
das
Cometenlied
aus
„Lumpacivagabundus” zu singen ― ob des
Lärmens und Lachens dieses kleinen
Publikums, im Parterre Niemand etwas
bemerken könnte. Herr Direktor
Kottaun
hat
die
gewöhnliche
Kinderspielsachen-Lotterie mit 14 recht
netten Treffern ausgestattet, und die
hoffnungsvolle
Nachkommenschaft
Oedenburgs im hohen Grade erfreut,
somit den Zweck dieser theatralischen
Vorstellung vollkommen erfüllt. Das
Haus war im buchstäblichen Sinne des
Wortes überfüllt, und man sah so
manches große Kind, das sich
unartiger und ungezogener geberdete,
als die Kleinen.
Oedenburger Intelligenz- und AnzeigeBlatt 8. Februar 1856.

III. B. 2.
SZÍNHÁZ
E hó 5-én „Fekete Péter”. Vígjáték
egy felvonásban. Írta Görner C. A.
Ehhez: „Őrszem, Halál és Ördög”
Farsangi (?) bohózat egy felvonásban
Paulitól.
Ha egy előadást — mint ebben az
esetben — 700 gyerek látogatja, és
ezek a gyerekek tetejében még
türelmetlenül várják, hogy szétosszák
közöttük a játékszereket, akkor el kell
tekinteni attól, hogy akár csak egy szót
is megértsünk abból, ami a színpadon
elhangzik. Azt hiszem, hogy ha
mondjuk Don Carlos beállítana és a
Lumpáciusz vagabundusból énekelné
az üstökös-dalt, a kicsik lármája és
kacaja miatt a földszinten senki semmit
sem venne észre. Kottaun igazgató úr
a megszokott gyerekjáték-lottót 14
igazán kedves találattal egészítette ki.
Sopron szépreményű utánpótlása a
legmagasabb fokon meg volt elégedve,
így ennek a színházi előadásnak a
célját tökéletesen elérték. A ház betű
szerint túlzsúfolt volt és lehetett látni
néhány
„nagy
gyereket”,
aki
modortalanabbul és neveletlenebbül
viselkedett, mint a kicsik.
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 1856. február 8.

III. B. 3.
THEATER UND KUNST […]
Warum ist aber das Theater so leer in
den Wochentagen? Was hat daran die
Schuld? Die Darsteller doch nicht? Wir
haben doch alle Rollen so gut besetzt.
[…] also wo fehlt es denn eigentlich?
Wo — auf welchem Grunde liegt die
Theilnahmslosigkeit des kunstsinnigen
Publikums? An Geldmangel allein? An
der gedrückten Stellung aller Stände?
An Mißfallen an einigen Stücken oder
einigen Darstellern? Wie dem immer

III. B. 3.
SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZET [...] Vajon
miért olyan üres a színház hétköznap?
Kié a felelősség? Csak nem a
színészeké? Minden szerepkörre olyan
jó
erőink
vannak.
[...]
Nohát
tulajdonképpen mi hibádzik? Mi az oka
a
művészetkedvelő
közönség
részvétlenségének? Csak csupán a
pénzhiány?
Valamennyi
réteg
nyomasztó helyzete? Egynémely darab
vagy szereplő nem tetszik? Mint ahogy
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sei, für den Direktor ist es eine mißliche
Sache so ein großes Personal halten
zu müssen, — und ein sehr
unerquicklicher Blick in die weitere
Zukunft — und jedenfalls verdienten
seine Opfer auch Gegenopfer oder
anerkennende Unterstützung! […]
Harmonia 15. November 1863.

mindig, fonák dolog, hogy az
igazgatónak ekkora személyzetet kell
eltartania — és elszomorító pillantás a
további
jövőbe
—
legalábbis
megérdemli, hogy az áldozatért
cserébe
ellenszolgáltatást
vagy
elismert támogatást kapjon! [...]
Harmonia 1863. november 15.

III. B. 4.
EINE UNGARISCHE SCHAUSPIELGESELLSCHAFT in Rußt. Aus
Rußt schreibt man uns: Die hier
spielende
Operettengesellschaft
erfreut sich von Seite des Rußter
Publikums
eines
zahlreichen
Besuches
und
gibt
täglich
Vorstellungen,
welche
Beifall
finden. Die jüngst aufgeführte
Operette „Gül Baba” ging vor
ausverkauftem Hause in Szene.
Nicht nur aus Medgyes, sondern
auch vom jenseitigen Ufer des
Komitats Moson, nämlich Illmitz traf
die
Intelligenz
ein,
welche
Kommunikation wir der bestehenden Eisbrücke verdanken. Die
Gesellschaft unter Direktor Györy
beabsichtigt bloß 12 Vorstellungen
zu geben, dürften jedoch dem
Anscheine nach durch mehrere
ergänzt werden. […]
Oedenburger Zeitung 29. Januar
1909.

III. B. 4.
MAGYAR SZÍNTÁRSULAT RUSZTON
Rusztról írják nekünk: Az itt játszó
operett-társulat a ruszti közönség
részéről szép számú látogatottságnak
örvend és naponta tart előadásokat,
amelyek tetszésre találnak. A legutóbb
színre vitt operett, a Gül Baba táblás
ház előtt ment. Nemcsak Meggyesről,
hanem Moson megye túlpartjáról,
nevezetesen Illmicből is átjött az
intelligencia, ezt a kapcsolatot a beállt
jéghídnak köszönhetjük. A társulat,
Győry igazgatóval az élén, mindössze
12 előadást tervezett, ezt azonban,
amint látjuk, többel is kiegészíthetik.
[...]
Oedenburger Zeitung 1909.
január 29.

III. B. 5
Theater und Kunst.
DAS „KUHREIGEN” VERBOT
Nach einer sechswöchentlichen,
rastlosen Arbeit bekamen wir endlich
wieder einmal eine Oper zu Gehör.
Warum gerade auf den „Kuhreigen” die
Wahl fiel, ist gut begründet: Die Oper
ist aktuell, sie spielt in revolutionärem
Milieu und stellt im Rahmen einer
Liebesgeschichte
zwei
grundverschiedene Welten, die der verderbten
Aristokratie und die des derben, aber
moralisch reinen Bauerntums einander
entgegen. Blanchefleure und Primus

III. B. 5.
Színház és művészet.
A „KUHREIGEN” [PÁSZTOR-DAL.]
BETILTVA!
Hathetes, fáradhatatlan munka
után végre egyszer megint kaptunk egy
operát, hogy hallgathassuk. Miért esett
éppen a „Kuhreigen”-re a választás,
annak alapos oka van: ez az opera
aktuális.
Forradalmi
környezetben
játszódik, és egy szerelmi történet
keretében szembeállít két alapvetően
különböző
világot,
a
romlott
arisztokráciáét és a durva, de
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Thaller, die zwei Pole der Gesellschaft,
hoch und niedrig, naive Liebe und
Adelsstolz kämpfen miteinander; doch
der hartneckige Stolz siegt sogar über
die Liebe und die Welt des Adels geht
lieber zum Schaffot, als das sie sich mit
der Welt des Proletariats vereinigte.
Was die Oper sonst noch bietet, ist rein
Milieu, daß großartig gezeichnete
Milieu französischer Revolution von
Anno Dazumal. Daß dieses Milieu mit
seinen krassen Farben so anschaulich
dargestellt wurde, dient nur der
Spielleitung zu unbedingtem Lobe: Ja,
so war die französische Revolution, so
unbarmherzig, so roh, so blutrunstig.
Und gerade wir Ungarn haben keinen
Grund,
diese
Revolution
zu
beschönigen. Im Gegenteil tritt neben
allen
Schändlichkeiten
des
französischen Pöbels gerade die
Vernünftigkeit,
die
ruhige
Besonnenheit,
die
moralische
Ueberlegenheit
der
ungarischen
Revolution so recht anschaulich vor
Augen. Seht ihr: so machte es die
französische, die sogenannte erste
Nation der Welt, und wie anders, wie
weit erhabener machen wir es, wir, das
kleine, vielgeschwächte Ungarn! Und
nun ist der „Kuhreigen” verboten
worden. Warum? Und warum dann erst
nach der ersten Vorstellung, die
nebenbei gesagt, der Regie und nicht
minder der musikalischen Leitung zur
Ehre gereicht, und vom Publikum mit
allgemeiner Anerkennung akklamiert
wurde.
Vom
künstlerischen
Standpunkte
können
wir
der
Spielleitung nur dankbar sein; sie hat
bewießen, daß mit Sachverständnis,
mit Fleiß und Ausdauer auch unter
mißlichen Verhältnissen und im
beschränkten Rahmen etwas höheres
und
künstlerisch
Ersprießliches
geleistet werden kann. In Oedenburg
ist eine Oper möglich, dies wiegt alle
anderen Bedenken auf. So mögen den
die oben angeführten Gründe alle
Bedenken
beiseitigen
und
der

erkölcsileg
tiszta
parasztságét.
Blanchefleure és Primus Thaller, a
társadalom két ellenpólusa, magas és
alacsony, ártatlan szerelem és nemesi
gőg harcolnak egymással. A nyakas
büszkeség győz még a szerelmen is és a
nemesség világa inkább lép a vérpadra,
minthogy egyesüljön a proletariátus
világával. Amit ez az opera még nyújt, az
tisztán a környezet, a francia forradalom
nagyvonalúan
felrajzolt
környezete
akkoriban. Hogy ez a környezet kirívó
színeivel
annyira
látványosan
ábrázoltatik, szolgáljon a rendezőség
föltétlen dicséretére: igen, ilyen volt a
francia forradalom, ennyire kegyetlen,
ilyen durva, ennyire vérszomjas. És
éppen nekünk, magyaroknak nincs
okunk ezt a forradalmat szépíteni. Sőt
ellenkezőleg. A francia csőcselék minden
gyalázatossága
mellé
a
magyar
forradalom
okossága,
nyugodt
higgadtsága, erkölcsi fölénye igazán
magától értetődően lép szemünk elé.
Látjátok: így tette azt a francia, az
úgynevezett világelső nemzet, és
mennyire másként, mennyire messze
fennköltebben tesszük azt mi, mi, a kicsi,
sokszorosan
meggyöngített
Magyarország! És akkor most a
„Kuhreigen”-t betiltották. Miért? Miért
csak az első előadás után? Mellesleg
mondva, a rendezés és nem kevésbé a
zenei vezetés dicséretet érdemel, és a
közönség általános elismeréssel tapsolta
meg.
Művészi
szempontból
a
rendezőségnek csak hálásak lehetünk,
bebizonyította,
hogy
hozzáértéssel,
szorgalommal
és
kitartással
még
bizonytalan körülmények közepette és
korlátozott
keretek
között
valami
magasabbat és művészileg hasznost tud
teljesíteni.
Sopronban
egy
opera
lehetséges,
ez
minden
más
meggondolást ellensúlyoz. Így a fent
idézett okok minden meggondolást
félreállítanak és a „Kuhreigen” ismét
szabadon adható lesz. Hangsúlyozzuk
még egyszer: a „Kuhreigen” iránydarab,
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„Kuhreigen”
wieder
freigegeben
werden. Es sei nochmals betont: Der
„Kuhreigen” ist ein Tendenzstück,
welches mit seinen grellen Farben für
die besonnene ungarische Revolution
die
schönste
Schmeichelei
ist.
Kárpáti.
Oedenburger Proletarier 29. Juli
1919.

amely rikító színeivel a higgadt magyar
forradalom számára a legszebb
hízelgés. Kárpáti Sándor.
Oedenburger Proletarier 1919.
július 29.

III. B. 6.
DER „KUHREIGEN” FREIGEGEBEN
Wie wir soeben erfahren, wurde
von
Seite
des
hiesigen
Militärkommandos die melodiöse Oper
Kienzls „Der Kuhreigen” zur weiteren
Aufführung
im
Stadttheater
freigegeben. Es freut uns, dies umso
eher feststellen zu können, als dadurch
bewiesen wurde, daß es doch noch
Leute gibt, die Sinn und Verständnis für
Kunst haben und sich nicht ohne
weiteres von einigen Hirnspinstigen
Fanatikern in das Bockshorn jagen
lassen.
Oedenburger Proletarier 30. Juli
1919.

III. B. 6.
A „KUHREIGEN” ISMÉT JÁTSZ-HATÓ
Éppen most jutott tudomásunkra:
a helybeli katonai parancsnokság
megengedte, hogy Kienzl dallamos
operáját, a „Der Kuhreigen”-t, a városi
színházban
tovább
játszhatják.
Örülünk, és ezt annál is szívesebben
szögezzük
le,
mert
ezáltal
bebizonyosodott, hogy mégis akadnak
emberek, akiknek van érzékük és
megértésük a művészet iránt és nem
hagyják magukat minden további nélkül
néhány
agyrémes
fanatikustól
megijeszteni.
Oedenburger Proletarier 1919.
július 30.

C. MUSIK / ZENE
III. C. 1.
MOZART-REQUIEM
Das in der Stadtpfarrkirche am
Gedächtnißtage aller Verstorbenen (2.
Nov.) abgehaltene Requiem von A. W.
Mozart wurde durch die gefällige
Mitwirkung von mehr als 50 hiesigen
Musikfreunden, Sänger und Sängerinnen freundlichst unterstützt und unter
der
Leitung
des
so
thätigen
Chorregentens Franz Kurzweil j.
äußerst precise in allen Nummern
durchgeführt, und stimmte eine sehr
zahlreiche Versammlung nicht nur zum
Dank für die gebothene hohe
Kirchenmusik sondern auch zu den

III. C. 1.
MOZART-REKVIEM
A Halottak napján (nov. 2.) a
város plébániatemplomában előadták
A. W. Mozart Requiemjét. Több mint 50
helybeli zenebarát, énekesek és
énekesnők
támogatták
szíves
közreműködésükkel.
Az
annyira
tevékeny karnagy, az ifjabb Kurzweil
Ferenc vezényelte, minden számot a
legpontosabban valósítva meg. És
nemcsak köszönetre hangolta a
nagyszámú összegyűltet a nyújtott
magas szintű egyházi zenéért, de a
nap komoly, ájtatos elmélkedéséhez is
hozzá segített.

67
ernsten andächtigen Betrachtungen
des Tages.
Oedenburger Lokal-Blatt (früher
Harmonia) 6. November 1864.

Oedenburger Lokal-Blatt (előbb
Harmonia) 1864. november 6.

III. C. 2.
GENERALVERSAMMLUNG
DES
MÄNNER-GESANGVEREINES
„LIEDERKRANZ” […] Ehe nun die
Wahl vorgenommen wurde, wurden
folgende Anträge eingebracht: 1.
Antrag des Sekretärs Johann Polster,
Abbé Franz Lißt, dieses leuchtende
Gestirn am Himmel der Kunst, als
Ehrenmitglied
des
Vereines
„Liederkranz” zu erwählen. Dieser
Antrag wurde mit Jubel aufgenommen
und beschloßen, Franz Lißt auf
telegrafischem Wege um die Annahme
der Ehrenmitgliedschaft zu bitten. […]
Oedenburger Zeitung 31. März 1880.

III. C. 2.
A „DALFÜZÉR” FÉRFIDAL-EGYLET
KÖZGYŰLÉSE […] Mielőtt még sor
került volna a választásra, a következő
javaslatokat tették: 1. Polster János
titkár javaslata, Liszt Ferenc abbé, ez a
fénylő csillag a művészet egén,
választassék meg a „Dalfüzér” egylet
dísztagjává.
Ezt
a
javaslatot
örömrivalgással
fogadták
és
elhatározták, hogy távirati úton kérik,
hogy fogadja el a dísztagságot. […]
Oedenburger Zeitung 1880.
március 31.

III. C. 3.
EIN HANDSCHREIBEN FR. LISZT’S.
Der auch in Oedenburg von seiner
erfolgreichen
und
langjährigen
Wirksamkeit als Seminardirektor und
Lycealprofessor allgemein bekannte J.
P. von Király erhielt dieser Tage von
Meister Franz Liszt das nachfolgende
ebenso
interessante
als
schmeichelhafte Handschreiben:
Sehr geehrter Freund!
Vor 90 Jahren bereitete sich mein
Vater
zu
seinem
Dienste
als
Rechnungsführer bei dem Fürsten
Nikolaus Eßterházy in Eisenstadt vor.
Damals wirkte er auch als Dilettant am
Violoncellpult mit in den frequenten
Hofkonzerten des Fürsten unter
Leitung des glücklich großen Meister
Josef Haydn. Mein Vater erzählte mir
oft von seinen Verkehr mit Haydn und
den täglichen Partien die er mit ihm
machte.
Im Eisenstädter Franziskaner
Kloster besuchte ich 1848 den lieben
herzlichen Pater Albach und widmete
ihm meine Messe für Männerstimmen,

III. C. 3.
LISZT FERENC KÉZIRATA
A Sopronban is — tanítóképző
intézeti igazgatóként és líceumi
tanárként — eredményes és sokéves
tevékenysége révén közismert Király J.
Pál a napokban az alábbi éppúgy
érdekes, mint nyájas levelet kapta a
Mestertől, Liszt Ferenctől:
Mélyen tisztelt Barátom!
Édesapám 90 esztendővel ezelőtt
fölkészült arra, hogy mint számvevő
Esterházy Miklós herceg szolgálatába
lépjen. Akkoriban közreműködött a
herceg gyakori udvari hangversenyein
mint dilettáns a gordonka-pult mellől a
szerencsésen nagy mester, Haydn
József vezénylete alatt. Apám gyakran
mesélt
nekem
Haydnnal
való
kapcsolatáról és a naponta együtt
végzett szólampróbákról.
A kismartoni ferences kolostorban
1848-ban meglátogattam a drága,
szívélyes Albach pátert és neki
ajánlottam a férfikarra írt misémet,
amelyet itt a közeli napokban
ünnepélyesen előadnak. Bár hatna
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die in der nächsten Tagen hier
glänzend aufgeführt wird.
Möge der kindlich fromme Genius
Haydns über den von Ihrer Tochter
geleiteten Eisenstädter Kindergarten
stets walten.
„Ernst und Scherz” bravo Freund,
das Werk ehrt den Meister, der die
Musen genau kennt.
In Oedenburg und Eisenstadt wird
wohl Jedermann pränumeriren.
Anfangs Juli werde ich Ihnen
einen kleinen Beitrag zu dem
Kindergarten zukommen lassen.
Vielleicht kann ich später mehr
leisten; leider bin ich nichts weniger,
als vermögend (bekanntlich ist Liszt im
Wohlthun unerschöpflich) und muß
mich ärmlich abfinden.
Antwerpen, den 5. Juni 1885.
Ihr aufrichtiger Schätzer Franz
Liszt.
Oedenburger Zeitung 10. Juni
1885.

mindig a gyermekien jámbor Haydn
szelleme az Ön lánya által vezetett
kismartoni óvodára.
„Komolyan és tréfásan”: bravó
Barátom, az alkotás dicséri a Mestert,
aki a Múzsákat jól ismeri.
Sopronban
és
Kismartonban
majdnem mindenki előfizet.
Július elején kisebb hozzájárulást
küldök Önnek az óvoda számára.
Később talán több telik, sajnos
éppen csakhogy tehetős vagyok, és
kénytelen vagyok a szegénységbe
beletörődni. (Közismert, hogy Liszt a
jótékonykodásból kifogyhatatlan.)
Antwerpen, 1885. június 5.
Az Ön igaz tisztelője Liszt Ferenc.
Oedenburger Zeitung 1885. június
10.

III. C. 4.
PARK-MUSIK. Heute findet im NeuhofParke die übliche Promenade-Musik
von der Kapelle des löbl. 76. InfanterieRegiments statt. Der Anfang ist auf 6
Uhr Nachmittags festgesetzt.
Oedenburger Zeitung 11. Juni
1885.

III. C. 4.
TÉRZENE A PARKBAN
Ma a Neuhof-parkban a tisztelt 76.
gyalogezred
zenekara
megtartja
szokásos sétahangversenyét. Kezdetét
délután 6 órában állapították meg.
Oedenburger Zeitung 1885. június
11.

III. C. 5.
DIE HAYDN-FEIER
Es war ein wahrhaft schöner
musikalischer
Abend,
welchen
vorgestern
der
von
echter
Kunstbegeisterung durchglühte, aber
leider
die
wohlverdiente
Anhängerschaft nicht in jenem vollen
Maße wie es wünschenswerth wäre,
findende, hiesige „Haydn—Mozart—
Beethoven”-Klub
im
kleinen
Kasinosaale veranstaltet hat, er
versammelte ein sehr distinguirtes,
vorwiegend aus eleganten Damen
bestehendes Auditorium, das gut zwei
Drittel
der
verfügbaren
Plätze

III. C. 5.
A HAYDN-ÜNNEP
Valóban szép esti zene volt az,
amelyet a helybeli Haydn—Mozart—
Beethoven-Klub rendezett a Kaszinó
kistermében, s amelyen tegnapelőtt
átsugárzott a művészet iránti rajongás.
Ámbár sajnos a követők tábora nem
abban a teljes mértékben volt jelen,
ahogyan kívánatos lett volna. Igen
disztingvált, nagyobb részt előkelő
dámákból álló hallgatóság gyűlt össze,
amely a helyek jó kétharmadát foglalta
el. Egészen biztos, hogy sokkal
számosabban lettek volna, ha a
hangverseny nem esett volna egybe
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okkupirte, aber sich gewiß noch viel
zahlreicher eingefunden hätte, wenn
das Konzert nicht mit dem zu Ehren
des
neuernannten
päpstlichen
Prälaten, Sr. Hochwürden des AbtStadtpfarrers Andreas v. Póda in der
„Pannonia” veranstalteten Bankette
zusammengefallen
wäre.
Allein
trotzdem
waren
unsere
musikverständigen Kreise durch viele
ihre angesehensten Mitglieder und
auch das Offizierskorps ziemlich
zahlreich vertreten. Das Konzert
umfaßte
zwar
nur
vier,
aber
auserlesene,
wahrhaftgehaltvolle
Nummern.
Den Anfang machte Haydn’s
überaus liebliche Sonate in G. (Op 93.)
für Violine und Viola, exekutirt von Willy
und N. C. Zupancic (Vater und Sohn).
Beide faßten die Komposition geistvoll
auf
und
wußten
alle
ihre
unvergleichlichen
Schönheiten
wirksamst hervorzukehren. […] Es
folgte dann eine feinfühlige […]
„Novelle” von W. HZ. Riehl, die der
Herr Oberrealschulprofessor Ferdinand
Mally durch vergeistigenden Vortrag
noch mer zu würzen verstand. Leider
ist die Akustik des Saales für ein
minden kräftiges Organ nicht ganz
ausreichend und so gingen manche
Feinheiten in der Vorlesung den weiter
rückwärts Sitzenden verloren. […] Den
Schluß der herrlichen Darbietungen
bildete Haydn’s Streichquartett Op. 76.
Nr. 4., das die Herren Eugen und
Richard Buresch, Josef Felkl jun. und
N. C. Zupancic zum Podium rief.
Welche Technik, welche Weichheit im
Tone, ja man möchte sagen: welcher
Gesangszauber
liegt
in
dem
glockenreinen Zusammenwirken dieser
vier Künstler! […] E. M.
Oedenburger Zeitung 3. Juni
1900.

azzal
a
bankettal,
amelyet
Főtisztelendő Póda Endre apátplébános ünneplésére rendeztek, pápai
prelátussá kinevezése alkalmából.
Ennek ellenére zeneértő köreinket
sokan
a
legtekintélyesebbek,
a
tisztikarból pedig meglehetősen nagy
számmal képviselték. A hangverseny
ugyan csak négy, de válogatott,
valóban tartalmas számot ölelt fel.
Kezdetét
alkotta
Haydnnak
mindenek fölött kedves, hegedűre és
brácsára írott G-dur szonátája (Op. 93.)
Zupancic Vili és N. C., apja és fia
előadásában. Mindketten szellemesen
fogták föl a kompozíciót és azon voltak,
hogy
annak
minden
összehasonlíthatatlan
szépségét
eredményesen felszínre hozzák. […]
Ezt követte Riel W. H. Z. finom érzésű
novellája […], amelyet Mally Nándor,
felsőreáliskolai
tanár
átszellemült
előadása még érdekesebbé tett. Kár,
hogy a terem akusztikája nem egészen
felel meg egy kevésbé erőteljes
orgánumnak. Ezért némely finomságok
a felolvasás folyamán a hátrább ülők
számára veszendőbe mentek. […] A
csodálatos számok végét képezte
Haydn
Op.
76.
Nr.
4.
sz.
vonósnégyese, amely Buresch Jenő és
Richárd, ifj. Felkl József és Zupancic C.
Miklós urakat hívta a pódiumra.
Micsoda
technika,
micsoda
hajlékonyság a tónusban, igen, az
ember mondaná: micsoda varázslatos
hang van ennek a négy művésznek
harang tisztaságú együttműködésében!
[…] Marbach Ernő.
Oedenburger Zeitung 1900. június
3.
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III. C. 6.
OEDENBURGER MUSIKVEREIN
Die das Jubeljahr unseres Musikvereines einleitende Feier findet, wie
wir schon mittheilten, am Mittwoch, den
6 Jänner statt und zwar ist um 8 Uhr
Thurmmusik am Stadtthurme, um 10
Uhr Festmesse (Beethoven’s C-Messe
in der Domkirche) und Abends 8 Uhr
Konzert im großen Kasinosaale. Zu
demselben findet der Kartenvorverkauf
in
der
Hofbuchund
Musikalienhandlung Arpad Mahr statt. —
Gestern, als am Neujahrstage, fand
sich eine größere Deputation des
Musikvereins-Ausschusses, bestehend
aus den Herren Dr. Nikolaus v.
Schwartz jun., Oskar Ruß, Dr. Kossow,
Karl Straner, Direktor Rohn, Arpad
Mahr, Dr. Poßvék, Stefan Trinkl, und
Dr. Zergényi beim Präses des
Vereines, Obergespan Emil Graf
Széchenyi
ein,
um
ihm
zum
Jahreswechsel zu gratuliren. Der
Führer der Deputation, Dr. Nikolaus v.
Schwartz jun. verdolmetschte in
glänzender Rede die Gefühle der
Erschienenen, worauf der Herr Präses
in gewohnt schwungvoller Weise
dankte, den Verein versichernd, daß er
im Jubeljahre des altehrwürdigen
Vereines, der bis heute schon ein
mächtiger kultureller und sozialer
Faktor in Oedenburg war, erst recht
nach Kräften dazu beitragen wird, daß
der Verein blühe, gedeihe und seinem
schönen Ziele unentwegt zustreben
könne. Lebhafte Eljenrufe folgten den
begeisternden Worten des verehrten
Präsidenten.
Oedenburger Zeitung 3. Januar
1904.

III. C. 6.
SOPRONI ZENEEGYESÜLET
Zeneegyletünk jubileumi évét
bevezető ünnepségre, mint ahogy már
közöltük, szerdán, január 6-án kerül
sor, éspedig 8 órakor toronyzene a
várostoronyban, 10-kor ünnepi mise
(Beethoven
C-dur
miséje
a
Dómtemplomban) és este 8 órakor
hangverseny a Kaszinó nagytermében.
Erre jegyelővétel Maár Árpád udvari
könyv- és zenemű-kereskedésében. —
Tegnap az újév alkalmából a
zeneegyleti
választmány
nagyobb
küldöttsége jelent meg az egyesület
elnökénél,
Széchenyi
Emil
gróf
főispánnál, hogy gratuláljanak neki az
esztendőváltás
alkalmából.
A
küldöttség tagjai: dr. ifj. Schwartz
Miklós, Russ Oszkár, dr Kossow,
Straner Károly, Rohn igazgató, Maár
Árpád, dr. Poszvék, Trinkl István és dr
Zergényi urak. A küldöttség vezetője
dr. ifj. Schwartz Miklós ragyogó
beszédben tolmácsolta a megjelentek
érzéseit, mire az elnök úr a tőle
megszokott lendületes beszédben
mondott köszönetet, biztosítva az
egyesületet,
hogy
a
régi,
tiszteletreméltó egyesület, amely már
mostanáig is jelentős kulturális és
társadalmi tényezője volt Sopronnak,
össze fogja gyűjteni az erőket, hogy
virágozzék, gyarapodjék és szép
céljaiért
folytonosan
munkálkodni
tudjon. Élénk éljenzés fogadta az
ünnepelt elnök lelkes szavait.
Oedenburger Zeitung 1904.
január 3.

III. C. 7.
DIE ERSTE JUBILÄUMS-VERANSTALTUNG DES OEDENBURGER
MUSIKVEREINES
Unter vielversprechenden Auspizien leitete unser Musik-Verein gestern
das 75. Jahr seines Bestandes ein. Es

III. C. 7.
A ZENEEGYESÜLET ELSŐ JUBILEUMI RENDEZVÉNYE
Tegnap sokat ígérő kilátásokkal
vezette
be
Zeneegyesületünk
fennállásának 75. évét. Szép, értékes
ünnep volt ez az egyre növekvő, a jó
zenéért
lelkesedő
zenebarátok
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war eine schöne, würdige Feier die
unsere immer mehr anwachsende, für
gute
Musik
sich
begeisternde
Gemeinde von Musikfreunden, die
erfreulicherweise diesmal auch aus
jenen Kreisen Zuwachs erhielt, in
welchen man bis jetzt eine ganz
sonderbar anmuthende Gleichgiltigkeit
gegen ernste musikalische Aufführungen
bekundete,
in
ganz
imponirender
Weise
mitfeierte.
Morgens 9 Uhr ertönten vom
Stadtthurme die feierlichen Akkorde
zweier Chorale und des Hymnus von
Erkel und um 10 Uhr fand in der
Domkirche
ein
feierliches,
vom
Domprobst Rudolf Páder mit Assistenz
celebrirtes Hochamt statt, bei welchem
unter Dr. Kossow’s Leitung Beethovens
herrliche C-dur Messe mit großer
Präzision aufgeführt wurde. […]
Abends 8 Uhr fand im großen KasinoSaale das erste Jubiläums-Konzert des
Vereines mit fast durchwegs — für uns
wenigsten neuem Programme statt.
[…] Den zweiten Theil des Konzertes
eröffnete
die
brillant
gespielte
Ouverture zu „Oberon” von Carl Maria
Weber welches opus das am 15. Juni
1829 abgehaltene erste Konzert des
Vereines
eröffnete
und
dessen
Wiederholung daher ein Akt pietätvoller
Erinnerung war. […] Den Abschluß des
in jeder Beziehung gelungenen, auf
hohem
künstlerischen
Niveau
stehenden Konzertes bildete der in
allen Farben moderner Instrumentation
schillernde
„ungarische
Marsch”
(Rákoczy) aus „Fausts Verdammung”
von Hektor Berlioz. Auch diese sehr
exakt gespielte Nummer fand lebhaften
Beifall. Dem Konzerte wohnte ein sehr
elegantes Auditorium bei. […]
Oedenburger Zeitung 9. Januar
1904.

közössége számára. Ezúttal azok
köréből is gyarapodott, amely eddig
egészen
különösnek
tűnő
közömbösséget tanúsított a komoly
zenei előadások iránt, most viszont
imponáló módon együtt ünnepelt.
Reggel kilenckor két korál ünnepi
akkordjai és Erkel Himnusza hangoztak
föl a várostoronyról. És 10 órakor
zajlott le a Dómtemplomban egy
ünnepi nagymise, amelyet segédlettel
celebrált a Dómprépost, Páder Rudolf.
Ezen dr. Kossow vezényletével adták
elő nagy pontossággal Beethoven
gyönyörű C-dur miséjét. [...] Este 8-kor
került sor a Kaszinó nagytermében az
egyesület
első
jubileumi
hangversenyére, számunkra majdnem
végig a legkevésbé új műsorral. [...] A
hangverseny második részét Carl
Maria Weber Oberonjának brilliánsan
játszott nyitánya vezette be. Ez a mű
nyitotta meg az Egyesület 1829. június
15-én megtartott első hangversenyét,
ezért ennek ismétlése tiszteletteljes
aktusa volt az emlékezésnek. [...]
Ennek a minden vonatkozásban
sikerült, magas művészi színvonalon
álló
hangversenynek
befejezését
alkotta a minden színében modern
hangszereléssel
csillogó
„magyar
induló” (Rákóczi) Hektor Berlioz Faust
elkárhozása c. művéből. Ez a nagyon
pontosan játszott szám is élénk
tetszésre talált. A hangversenyen igen
elegáns hallgatóság volt jelen. [...]
Oedenburger Zeitung 1904.
január 9.

III. C. 8.
DIE HEURIGE KONZERTSAISON
Dieselbe verspricht, wenn nicht
alle Anzeichen trügen, heuer eine sehr

III. C. 8.
AZ IDEI KONZERTSZEZON
Ez, ha nem csalnak az előjelek,
azt ígéri, hogy nagyon élénk és
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rege und abwechslungsreiche zu
werden. Schon melden sich einzelne
hervorragende
Künstler
und
Künstlerinen, die hier schon in nächster
Zeit auftreten werden. So die beiden,
wohl derzeit hervorragendsten Geiger:
Burmester und Thomson, ferner der
liebenswürdige Pianist, k. u. k.
Kammervirtuose Alfred Grünfeld, der
im Vorjahre hier so großen Beifall fand
und uns heuer wieder durch seine
Kunst erfreuen wird. Daß der
Violinvirtuose Kotzian den Reien der
Konzerte eröffnet, ist bereits bekannt.
Auch ein Konzert der Kammersängerin
Frau Selma Kurz, des Baritonisten der
Budapester Hofoper Bekk, sowie des
böhmischen Streich-Quartettes und
des Quartettes Rosé steht bevor.
Großes Interesse dürfte auch das für
Dezember in Aussicht genommene
Konzert der hier von einem Konzert
des Musikvereines bestens bekannten
Pianistin Frl. P. Stoß, einer begabten
Schülerin
Sauers,
sowie
das
selbstständige Konzert des von Meister
Goldmark gelegentlich des Musikvereins-Jubiläums so ausgezeichneten
Geigers Koloman Balassa erregen,
dessen große Kunst wir schon
einigemale zu bewundern Gelegenheit
hatten. An Orchester- und Chorkonzerten stehen uns auch eine ganze
Reihe auserlesener Genüsse bevor. So
ist
als
nächste
MusikvereinsAufführung ein Konzert geplant, bei
welchem
Schubert’s
herrliche
„Unvollendete”
Symphonie,
ferner
Schumanns
„Klavierkonzert”
mit
Meister Altdörfer als Solisten, gebracht
werden soll. Ferner wird in dieser
Saison
der
heimische
DichterKomponist, Graf Géza Zichy, ebenfalls
bei
einem
Musikvereins-Konzerte
mehrere
seiner
Tonschöpfungen
persönlich leiten, sowie Meister
Goldmark und Musikdirektor Komzak
als
Gastdirigenten
fungiren.
An
Novitäten wird der Musikverein eine
ganze Reihe hervorragender Werke

változatos lesz. Már most jelentkeznek
kiváló művészek és művésznők, akik
legközelebb fel fognak lépni. Így a
jelenben legkiválóbb két hegedűs:
Burmester és Thomson, továbbá a
szeretetreméltó zongorista, a cs. és k.
kamaravirtuóz, Grünfeld Alfréd, aki
tavaly oly nagy sikert aratott, és idén
megint
meg
fog
örvendeztetni
bennünket
művészetével.
Már
közismert, hogy a hegedűvirtuóz,
Kotzian nyitja meg a hangversenyek
sorát. Előttünk áll egy-egy koncert
Selma Kurz asszonnyal, Bekkel, a
budapesti
udvari
operaház
baritonistájával, mint ahogy a cseh
vonósnégyessel és a Rosé-kvartettel
is. Nagy érdeklődést kell, hogy keltsen
a decemberre tervbe vett hangverseny
Stoß P. kisasszonnyal. Őt egy
zeneegyleti koncertről már nagyon jól
ismerünk. Zongoraművésznő, Sauer
tehetséges tanítványa. Ugyancsak
izgalmas lesz a hegedűs Balassa
Kálmán önálló estje. Ő az, akit
Goldmark
mester
a
Jubileum
alkalmával annyira kitüntetett és akinek
nagy művészetét volt alkalmunk már
néhányszor megcsodálni. Zenekari és
kórushangversenyek
tekintetében
egész sor válogatott ínyencség vár
ránk. Így mint a legközelebbi egyesületi
előadás, egy hangverseny, amely
Schubert csodálatos „befejezetlen”
szimfóniáját,
továbbá
Schumann
zongoraversenyét
hozza
Altdörfer
Viktorral mint szólistával. Továbbá
ebben a szezonban a hazai költőkomponista, gróf Zichy Géza fogja
maga vezényelni több zenei alkotását
ugyancsak egyleti hangversenyen,
Goldmark
mester
és
Komzak
zeneigazgató
szintén
szerepelnek
vendégkarmesterként.
Újdonságként
az egylet egész sor kiváló művet mutat
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aufführen, darunter vor Allem Anton
Bruckner’s „Romantische Symphonie”,
ein ebenso grandiöses, als modernes
Opus des genialen Meisters. An
Chorwerken
sollen
Haydn’s
„Schöpfung”,
ferner
schon
zu
Weinachten
Mozart’s
„Krönungsmesse”, sowie über Anregung eines
Kunstmäzens ein Requiem von Perosi
u. zw. letzteres am Palmsonntag
aufgeführt
werden.
Auch
die
Veranstaltung eines Kirchen-Konzertes
in der evangelischen Kirche ist geplant,
wobei wieder Organist Altdörfer eine
Anzahl hervorragender Werke der
Orgelliteratur zur Aufführung bringen
wird. Die Kammermusik wird außer den
oben erwähnten zwei weltberühmten
Quartettvereinigungen auch durch
unser heimisches Quartett „HaydnMozart-Beethoven-Klub” vertreten sein,
das sich bereits für die Saison rüstet.
Es
steht
den
Musikfreunden
Oedenburgs also eine ganze Reihe
auserlesener musikalischer Genüsse
bevor, eine Reihe solcher Konzerte, die
wohl zur Genüge beweisen, daß hier
das Interesse für gute Musik sich
immer mehr und mehr entwickelt.
Oedenburger Zeitung 15. Oktober
1904.

be, köztük elsősorban Anton Bruckner
romantikus szimfóniáját, a zseniális
mesternek éppoly hatalmas, mint
modern opuszát. Kórusművek közül
bemutatják Haydn Teremtését, továbbá
már karácsonykor Mozart Koronázási
miséjét, ugyancsak Perosi Reqiemjét.
Ez utóbbit virágvasárnap. Ezt egy
művészeti mecénás javasolta. Tervezik
egy
templomi
hangverseny
megrendezését
az
evangélikus
templomban, ahol megint Altdörfer
Viktor az orgonairodalomnak egy sor
kiváló
művét
mutatja
be.
A
kamarazenét a fent említett két
világhírű vonósnégyesen kívül a helyi
Haydn—Mozart—Beethoven-Klub képviseli, amely már a szezonra készül. A
soproni zenebarátok előtt áll egy egész
sor
válogatott
ínyencség,
olyan
koncertek
sora,
amelyek
bőven
bizonyítják, hogy itt a jó zene iránti
érdeklődés egyre inkább nő.
Oedenburger Zeitung 1904.
október 15.

III. C. 9.
KONZERT LEO SLEZAK
Wie uns aus der Buchhandlung Karl
Schwarz mitgetheilt wird, werden die
Karten für das sensationelle Konzert
bereits ausgegeben. Infolge großen
Andranges können die reservirten
Plätze nur bis Dienstag, den 13. d.
zurückbehalten werden. Sämmtliche
Logen und Galeriesitze, sowie der
größte Theil der anderen Sitze sind
schon durch Vormerkung vergriffen.
Stehplätze können auch nur in
beschränkter
Anzahl
ausgegeben
werden.
Oedenburger Zeitung 9. März 1906.

III. C. 9.
SLEZÁK LEÓ HANGVERSENYE
Amint minket Schwarz Károly
könyvkereskedéséből
tájékoztatnak,
már ki fogják adni a szenzációs
hangverseny jegyeit. A nagy roham
következtében a félretett jegyeket csak
keddig, 13-áig tartják. Valamennyi
páholy- és galériaülés, amint a többi
ülés többsége is, előjegyzés útján
elkelt. Állóhelyeket is csak korlátozott
számban adnak ki.
Oedenburger Zeitung 1906.
március 9.
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III. C. 10.
KONZERT LEO SLEZAK — NICHT
VERSCHOBEN
Wir machen nochmals aufmerksam auf
den genußreichen Abend, der uns
morgen Sonntag im großen Kasinosaal
bevorsteht.
Herr
Leo
Slezak
telephonirte gestern, daß das Konzert
unbedingt stattfindet und er bereits
Mittags in unserer Stadt eintreffen wird.
Beginn des Konzertes Abends ½8 Uhr.
Zu diesem sensazionellen Abend
werden die Karten bis 10 Uhr Vormittag
in der Buchhandlung Karl Schwarz
ausgegeben; ab 3 Uhr Nachmittags an
der Kassa im Kasino. An der Kassa
werden nicht nur Sitzplätze, sondern
auch Stehplätze ausgegeben. Es
versäume Niemand die Gelegenheit
einen so berühmten, unvergleichlichen
Tenoristen anzuhören. Die heute in der
Stadt verbreitete Nachricht, daß der
Künstler wegen Heiserkeit bemüssigt
sei, sein Konzert zu verschieben,
bestätigt sich glücklicher Weise nicht.
Das
Programm
welches
der
hervorragende Sänger zum Vortrage
bringen wird, ist ein so gediegenes und
abwechslungreiches, daß Alles dem
ungewöhnlichen Kunstgenusse mit
besonderen Interesse gespannt entgegensieht. Der Wiener KlavierVirtuose
Dachs,
der
das
Akkompagnement
besorgt,
wird
folgende Solopiécen zum Vortrage
bringen und zwar Rachmaninoff’s
Prèlude und Liszt’s Waldesrauschen.
Oedenburger Zeitung 29. April 1906.

III. C. 10.
SLEZÁK LEÓ HANGVERSENYE —
NINCS HALASZTÁS
Még egyszer felhívjuk a figyelmet
arra az élvezetben gazdag estre, amely
holnap,
vasárnap,
a
Kaszinó
nagytermében előttünk áll. Slezák Leó
úr
tegnap
telefonált,
hogy
a
hangverseny mindenképpen meglesz
és ő már délben városunkba érkezik. A
koncert kezdete este félnyolc. Erre a
szenzációs estre a jegyeket Schwarz
Károly könyvkereskedésében délelőtt
10 óráig adják ki és délután 3 órától a
Kaszinó pénztárában. A kasszánál
nemcsak
ülőhelyeket,
hanem
állóhelyeket is adnak. Senki se
szalassza el annak a lehetőségét, hogy
egy ilyen híres, összehasonlíthatatlan
tenort meghallgathat. A városban ma
elterjedt hírt, hogy a művész rekedtség
miatt kénytelen lenne elhalasztani a
hangversenyt,
szerencsére
nem
erősítették meg. A műsor, amelyet a
kiváló énekes az előadásra hoz, olyan
alapos és változatos, hogy mindenki
különös érdeklődéssel és feszülten
várhatja ezt a szokatlan művészeti
csemegét.
Dachs,
a
bécsi
zongoravirtuóz,
aki
a
kíséretről
gondoskodik,
a
következő
szólódarabokat adja majd elő, éspedig
Rachmaninoff Prelűdjét és Liszt
Erdőzsongását.
Oedenburger Zeitung 1906. április
29.

III. C. 11.
DIE LIEDERTAFEL DES ARBEITERGESANGVEREINS
„BRÜDERLICHKEIT”
Es war kein kleines Wagnis: im
herrlichen Wonnemond Mai an einem
sonnigen Tage, wo es alle Welt in
unsere herrlichen Waldungen hinauszieht […] in geschlossenem Raume
eine Liedertafel zu veranstalten. Und
das Wagnis gelang. Die jungen Sänger

III. C. 11.
A
„TESTVÉRISÉG”
MUNKÁSDALÁRDA DALOSÜNNEPÉLYE
Nem
volt
kis
merészség:
májusban, a gyönyörű örömhónapban,
egy napsütéses napon, amikor az
egész világ a mi szépséges erdeinkbe
húzódik
[...],
zárt
helyiségben
dalosünnepélyt
rendezni.
És
a
merészség sikert hozott. Az ifjú
dalosok — elismert művészeti erőkkel
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—
unterstützt
von
anerkannten
Kunstkräften — sie erwiesen sich als
gute Magnete. Der weiße Saal des
Hotels
„Pannonia”
und
dessen
Nebenräume waren mit bürgerlichen
Familien gut gefüllt. Nur vermißte man
bedauerlicherweise die Arbeiterklasse
und gerade ihr wäre an diesem Abend
das Wams zu enge geworden. Denn
die Arbeiter haben alle Ursache, auf
den Verein „Brüderlichkeit” stolz zu
sein. Der junge Verein, der allerdings
über ein sehr schönes metallreiches
Stimmaterial verfügt, bekundet für die
kurze Zeit seines Bestehens geradezu
überraschende Leistungsfähigkeit. Man
sieht dem Vereine die stramme
Führung
des
gewissenhaften
Dirigenten Anton Wurdits auf den
ersten Blick an, der einen etwa
30köpfigen
Chor
so
meisterlich
disziplinierte. […]
Oedenburger Zeitung 16. Mai
1911.

támogatva
—
jó
mágneseknek
bizonyultak.
A
Pannónia
Szálló
fehérterme és annak kiegészítő
helyiségei
jól
megteltek
polgári
családokkal. Csak sajnálatos módon
hiányolnunk kellett a munkásosztályt,
pedig éppen az ő zekéjük lett volna
szűk ezen az estén. Mert a
munkásoknak minden okuk megvan rá,
hogy büszkék legyenek a Testvériség
egyesületre. Az ifjú egyesület, amely
mindenesetre nagyon szép, gazdag
acélos
hanganyaggal
rendelkezik,
fennállásának
rövid
ideje
alatt
egyenesen meglepő teljesítményekre
képes. Már az első pillanatban látni az
egyesületen a hozzáértő Wurdits Antal
karmester
stramm
vezetésének
nyomát, aki a körülbelül harmincfős
kórust oly mesterien tanította be. […]
Oedenburger Zeitung 1911. május
16.
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IV. TEIL: PRESSE, LITERATUR UND WISSENSCHAFT
IV. RÉSZ: SAJTÓ, IRODALOM ÉS TUDOMÁNY
A. DIE PRESSE IN OEDENBURG / A SAJTÓ SOPRONBAN
IV. A. 1.
OFFENE SPRECHHALLE
[…] Wir wissen, daß wir über Politik
nichts sagen, nichts schreiben dürfen.
Das fällt uns auch gar nicht ein; Unter
zwei Politikern kann nur immer Einer
Recht haben, kann also nur Einer
glücklich sein. Deshalb haben wir die
Politik
in
die
„Harmonia”
nicht
eingelassen: denn wir wollen uns
wünschen, daß Alle Recht haben daß
Alle glücklich werden. Wenn wir also
gewiße Rügen uns erlauben, gewisse
Wünsche aussprechen werden, so sind
diese für das allgemeine Interesse und
für die Gesammtharmonie geschrieben.
[…]
Harmonia 5. Januar 1862.

IV. A. 1.
NYÍLTTÉR
[…] Tudjuk, hogy politikáról
nekünk sem beszélni, sem írni nem
szabad. Ez nekünk eszünkbe sem jut.
Két politikus közül mindig csak az
egyiknek lehet igaza, tehát csak egyik
lehet boldog. Ezért nem engedtük be a
„Harmoniába” a politikát. Mert mi azt
kívánjuk
magunknak,
hogy
mindannyiunknak igaza legyen és
mindannyian boldogok legyünk. Ha
tehát bizonyos bírálatot megengedünk
magunknak, bizonyos kívánságokat
kimondunk, akkor ezek általános
érdekűek
és
az
összesség
harmóniájáért íródtak. […]
Harmonia 1862. január 5.

IV. A. 2.
AN UNSERE P. T. LESER!
Der „Oedenburger Bote”, gegründet mit Beginn des Jahres 1881,
hat mit dieser Nummer zu erscheinen
aufgehört. Wenn ein Blatt, welches der
soliden Richtung und einem Theile der
geehrten Bürgerschaft zur Abwehr einer
nicht
näher
zu
bezeichnenden
Behandlungsweise gedient hat, wegen
zu geringer Unterstützung nicht weiter
zu bestehen vermag, so ist dieß Beweis
genug dafür, daß der „Oedenburger
Bote” keinen weiteren Beruf und
Bestimmung hat, somit einzugehen
gezwungen ist.
Allen jenen Freunden des Blattes,
welche mit allen ihnen zu Gebote
stehenden Mitteln die friedliche und
solide Tendenz desselben unterstützt
haben, gebührt der Dank und die
Anerkennung
Jener,
für
deren
angegriffene Ehre diese in die
Schranken traten.

IV. A. 2.
MÉLYEN TISZTELT OLVASÓINK!
Az
1881
elején
alapított
„Oedenburger Bote”, ezzel a számmal
befejezte megjelenését. Ha egy újság,
amely a tisztességes irányzatot és a
tisztelt polgárság egy részét szolgálta,
védekezésül egy közelebbről meg nem
határozott bánásmód ellen, nem állhat
meg tovább azért, mert túl kevés a
támogatottsága, ez elég jelzés arra,
hogy az „Oedenburger Bote”-nek
tovább már sem feladata, sem
rendeltetése, hogy ezzel kényszerüljön
foglalkozni.
A lapnak valamennyi olyan
barátját köszönet illeti meg, aki minden
rendelkezésére
álló
eszközzel
támogatta ennek a békés és szolid
irányvonalát, és elismerés azoknak,
akik sorompóba álltak megvédeni a
becsületét.
Abban a megnyugtató tudatban
válunk el tisztelt olvasóinktól, hogy
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Wir
scheiden
mit
dem
beruhigenden Bewußtsein von den
geehrten
Lesern,
unsere
Pflicht
getreulich und gewiß uneigennützig
erfüllt zu haben.
Die pro 1884 eingezahlten Abonnementsgelder
werden
den
Betreffenden in den nächsten Tagen
rückgesandt werden.
Oedenburg, den 30. Dezember
1883. Verlag und Redaktion des
„Oedenburger Bote”.
Oedenburger Bote 30. Dezember
1883.

kötelességünket hűségesen és biztos,
hogy önzetlenül teljesítettük.
Az 1884-re befizetett előfizetési
pénzeket az érintetteknek a következő
napokban visszaküldjük.
Sopron, 1883. december 30. Az
„Oedenburger
Bote”
kiadója
és
szerkesztősége.
Oedenburger Bote 1883.
december 30.

IV. A. 3.
ZUM 22. OKTOBER 1887
Nicht allzu häufig kömmt es vor,
daß bei einem und demselben Blatte
der von dem Herausgeber zur Leitung
dieses Journales bestellte Redakteur
ununterbrochen fünfzehn Jahre lang
seine Stelle mit ungeschwächter Kraft
und unvermindenter Leistungsfähigkeit
ausfüllt […] wenn nun vollends dieser
Redakteur
fünfundzwanzig
Jahre
pünktlich
und
gewissenhaft,
mit
tadelloser
Gesinnungstreue
den
journalistischen Beruf erfüllt, […] so
verdient ein solcher Literat, daß man
nicht achtlos über sein dreißigjähriges
literarisches Jubiläum hinweg zur
Tagesordnung übergeht. […]
Ernst Marbach ist im Jahre 1835 zu
Verona geboren und entstammt einer
altadeligen
Lothring’schen
Familie.
Uhrsprünglich, wie alle seine Vorfahren,
zur militärischen Laufbahn bestimmt,
erhielt derselbe seine sorgfältige
Ausbildung in der k. k. IngenieurAkademie in Wien, trat jedoch, eines
chronischen Lungenleidens wegen, bald
aus der Reihe der Kombattanten, um
bloß im Militär-Baufache zu wirken, in
welchem er durch nahezu zwanzig
Jahre mit Auszeichnung diente und
während dieser Zeit zu sehr ehrenvollen
Aufgaben berufen wurde. So war es z.
B. im Jahre 1867 der k. k. österr.-ung.
Botschaft in Paris attachirt, […]

IV. A. 3.
1887. OKTÓBER 22-RŐL
Egyáltalán nem gyakori eset, hogy
ugyanannál a lapnál a Kiadó által a lap
élére állított szerkesztő az állását
megszakítás nélkül 15 éven át nem
apadó erővel és nem gyengülő
munkabírással tölti be. [...] Ha ez a
szerkesztő teljes 25 évet tölt el
pontosan
és
lelkiismeretesen,
kifogástalan elvhűséggel az újságírói
hivatás iránt [...], úgy megszolgálja az
ilyen irodalmár, hogy ne feledkezzen el
az
ember
a
harmincéves
írói
jubileumának napirendre tűzéséről
sem. [...] Marbach Ernő Veronában
született, 1835-ben, [...] ősi lotharingiai
nemesi családból. Eredetileg, mint
minden felmenőjét, őt is katonai
pályára szánták. Alapos kiképzését a
Bécsi cs. kir. Mérnöki Akadémián
nyerte el, de krónikus tüdőbántalmak
miatt a csapatszolgálatból kilépett,
hogy csak a katonai építkezésekben
működjön közre. Ott közel 20 évig
kitüntetéssel szolgált és ezalatt igen
megtisztelő feladatokkal bízták meg.
Például 1867-ben attasé volt a Párisi
cs. kir. osztrák—magyar követségen.
[...]
Közben
irodalmi
téren
is
tevékenykedett. 1857. október 22-én
hosszabb esszéje jelent meg a Meyer
J. G. által Berlinben kiadott „Fakel”-ben
[Fáklyában.] [...] 1859-ben tagja lett az
osztrák
újságírók
és
írók
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In der Zwischenzeit stets auch
literarisch thätig, erschien am 22.
Oktober 1857 von E. Marbach ein
längeres Essai in der von Herrn J. G.
Meyer zu Berlin herusgegebenen
„Fackel”.[…] Im Jahre 1859 wurde er
auch Mitglied des österr. Journalisten
und Schriftsteller-Vereines „Concordia”.
Herr Marbach redigirte im Jahre
1865 die „Donau”, später die von ihm
herausgegebene „Lokalpresse”, eine
zeitlang die „Preßburger Zeitung” und
endlich seit seiner im Jahre 1873
erfolgten
Pensionirung
[…]
die
„Oedenburger Zeitung”, die er aus
einem unpolitischen Wochenblatte, zum
täglich
erscheinenden
politischen
Tagblatt erhob.
Im laufenden Jahre 1887 erwirkte
er die Aufnahme in den Gemeindeverband der Stadt Oedenburg.
Wir begrüßen also den heutigen
Tag, als einen für die „Oedenburger
Zeitung” festlichen, als einen Gedenktag
von ungewöhnlicher Bedeutsamkeit, wir
beglückwünschen im eigenen und
zweifelsohne auch im Namen unserer
werthen Leser den Redakteur dieser
Blätter, Herrn Ernst Marbach, zu seinem
Ehrentage. C. Romwalter & Sohn
Eigenthümer
und
Verleger
der
„Oedenburger Zeitung”
Oedenburger Zeitung 22. Oktober
1887.

egyesületének,
a
Concordiának.
Marbach úr szerkesztette 1865-ben a
„Donau”-t [Dunát], később az általa
kiadott „Lokalpressét” [Helyi sajtót],
egy ideig a „Preßburger Zeitungot”
[Pozsonyi Újságot] és végre az 1873ban bekövetkezett nyugdíjazása után
[...] az „Oedenburger Zeitungot”,
amelyet politikamentes hetilapból
naponta megjelenő politikai napilappá
fejlesztett. [...]
A
jelen
1887.
évben
kieszközölte, hogy felvegyék Sopron
város polgárai közé.
Üdvözöljük tehát a mai napot,
amely az Oedenburger Zeitung
számára ünnep, mint szokatlanul
jelentős emléknap. Gratulálunk a
magunk nevében, de kétségtelenül a
tisztelt olvasóink nevében is, ezen
újság szerkesztőjének, Marbach Ernő
úrnak, örömünnepén. [...] Romwalter
Károly és fia, az Oedenburger
Zeitung tulajdonosai és kiadói.
Oedenburger Zeitung 1887.
október 22.

IV. A. 4.
GOTT ZUM GRUß!
Eine alte Ehrenschuld ist heute
ausgetragen! Vor 18 Jahren (18. April
1875) haben die kath. Bürger der Stadt
Oedenburg in der Absicht, das protestantisch-freimaurerische
Joch
von
ihrem Nacken abzuschütteln, die
Konstituirung der autonomen kath.
Gemeinde Oedenburg, die Uebernahme
der
damals
kath.
städtischen
Volksschulen in ihre eigene Verwaltung
und zur Wahrung der kath. Interessen
die
Gründung
eines
christlich-

IV. A. 4.
ISTEN HOZTA!
Ma
egy
régi
becsületbeli
adósság rendeződött! 18 éve (1875.
április 18.) Sopron város katolikus
polgárai azzal a szándékkal, hogy
lerázzák nyakukról a protestánsszabadkőműves igát, elhatározták
Sopron
autonóm
katolikus
közösségének megszervezését, az
akkor katolikus városi elemi iskolák
saját kezelésbe vételét és a katolikus
érdekek védelmére egy keresztény-
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conservativen
Lokalblattes
beschlossen.
Die
kath.
Gemeinde
wurde
constituirt, am 12. Dezember 1875
wurde der kath. Convent als der
gesetzmäßige Vertretungskörper gewählt; nach einem langen, recht bitteren
Kampfe wurde erst am 14. November
1884 die Uebergabe der kath.
städtischen Schulen an den kath.
Convent
beschlossen;
doch
die
Gründung eines christlich-conservativen
Lokalblattes unterblieb aus mannigfachen Gründen, speciell aus Rücksicht
für den in der ganzen Linie so hoch
gepriesenen confessionellen Frieden.
Die „farblose” Lokalpresse hat unter der
Firma des „Liberalismus” sich stets an
die Seite unserer Gegner gestellt; und
ist eine kath. Enunciation nothwendig
geworden, so mußte man die Aufnahme
in die Spalten dieses Blattes theuer
honoriren. Summa: wir Katholiken
hatten während dieser 18 Jahre die
farblose Localpresse als unsere Feindin
kennen
gelernt!
Wer
wird
den
Massenhaften Auswurf der boshaften
Angriffe, Kränkungen und Erniedrigungen sammeln, um zu beweißen, daß
diese
farblose
Lokalpresse
die
„Friedensepoche” zum großen Nachtheile der Katholiken ausnützte?! Die
Begeisterung
der
Oendenburger
Katholiken, wie diese am 18. April 1875
sich so glänzend manifestierte, sank
immer
mehr
zum
Grade
des
Indifferentismus herab … und unsere
„Getreuen” verliefen sich bei der
politischen Parteien … verirrten sich bis
hinein in die „heiligen Hallen, wo man
die Rache nicht kennt” … ja sie gingen
ein und aus im Hafen der Oedenburger
Intelligenz, wo man nur dem „echten
Liberalismus” huldiget … sie befanden
sich wohl in dieser Börsenhalle unseres
gesellschaftlichen Lebens, wo selbst mit
dem Gewissen ein Geschäft gemacht
wird! Und die Lethargie, in der sich
unsere Katholiken befanden, machte
unsere Gegner kühner als je zuvor;

konzervatív helyi lap alapítását.
A
katolikus
közösséget
megszervezték, 1875. december 12én megválasztották a katolikus
konventet, mint a törvény szerinti
képviselőtestületet; hosszú, nagyon
kemény küzdelemben csak 1884.
november 14-én határozták el a
katolikus
városi
elemi
iskolák
átadását a katolikus Konventnek;
azonban a keresztény-konzervatív
helyi lap alapítása különféle okokból
elmaradt, különös tekintettel az egész
vonalon nagyra értékelt felekezeti
béke érdekében. A „színtelen” helyi
sajtó a „liberalizmus” cégére alatt
következetesen ellenségeink oldalára
állt; ha egy katolikus nyilatkozat
szükségessé vált, drágán kellett
megfizetni a felvételét annak a lapnak
a
hasábjaira.
Összegezve:
mi
katolikusok megtanultuk ebben a 18
esztendőben, hogy a színtelen helyi
sajtó az ellenségünk! Ki fogja
összegyűjteni
a
rosszindulatú
támadások,
sértések
és
lealacsonyítások
nagytömegű
szemetét, hogy bebizonyítsa, hogy ez
a
színtelen
helyi
sajtó
a
„békeidőszakot”
a
katolikusok
hatalmas hátrányára használta ki? A
soproni
katolikusok
lelkesedése,
amely 1875. április 18-án oly
ragyogóan manifesztálódott, egyre
inkább a közömbösség fokára
süllyedt le... a mi „hűségeseink”
szétszóródtak a politikai pártok között
... eltévedtek, egészen be a „szent
csarnokokba,
ahol
a
bosszú
ismeretlen” ... igen, ki-be járkáltak a
soproni intelligencia kikötőjében, ahol
csak az „igazi liberalizmusnak”
hódolnak ... jól érezték magukat a mi
társadalmi
életünk
tőzsdecsarnokában,
ahol
magával
a
lelkiismerettel is üzletelnek! És a
letargia, amely elhatalmasodott a mi
katolikusainkon,
ellenségeinket
merészebbé tette, mint valaha; mert
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denn so macht’s der „Liberalismus”: er
flößt Menschenfurcht und Feigheit ein,
indem er Alle die ihm nicht huldigen, als
Finsterlinge, als Dunkelmänner, als
Rückschrittler verhöhnt und nachdem er
die um den Preis der Männerehre
„liberal” gemachten Katholiken gezüglich
ihres
Glaubensbekenntnisses
corrumpirt hatte, wirft er sie, wenn sie
sich nicht als Zugthiere an seinem
Triumphwagen spannen lassen, bei den
Seitenthüre hinaus! Es ist eine
merkwürdige Erscheinung das: der
Protestant, der Jude geniert sich nicht
zu bekennen, wer er ist; nur der Katholik
hat die Scheu, sich als solchen zu
bekennen, wie er sein sollte! Diesen
Uebelstand haben wir der katholischfeindlichen Presse, ihrem verderblichen
Wirken, zuzuschreiben: Die Katholiken
brauchen unbedingt Rippenstöße und
sanfte Fußtritte von Seite ihrer liberalen
„Freunderln” um wieder zu erwachen
und zum Bewußtsein zu gelangen!
Eine solche Gelegenheit bot sich
am 20. Februar l. J., an welchem Tage
die Katholiken der Stadt und des
Komitates Oedenburg eine großartige
Versammlung hielten, um gegen das
kirchen- und christenfeindliche kirchenpolitische Programm der hohen k. ung.
Regierung Stellung zu nehmen. Ein
Schrei des Entsetzens entwand sich der
Brust des Liberalismus, als 3000
Katholiken aus allen Theilen des
Komitats herbeiströmten, in Oedenburg
ihren Einzug hielten und in musterhafter
Ordnung und Ruhe — die selbst in den
Generalversammlungen
hochintelligenter und vor Aufklärung blitzender
Bürger nicht gefunden wird — einer
4stündigen Berathung beiwohnten! Das
war
eine
kühne
That
der
„Ultramontanen”! Die liberale Dreschmaschine wurde in Thätigkeit gesetzt …
und so wurden die Tendenz und die
Pragmatik des Oedenburger Katholikentages so miserabel zugerichtet, daß
Jedermann, der gewohnt ist, den
liberalen
Zeitungen
Glauben
zu

így tesz a „liberalizmus”: emberektől
való félelmet és gyávaságot csepegtet,
mivel mindenkit, aki nem hódol előtte,
népbutítónak,
sötét
alaknak,
hátramozdítónak gúnyol és miután az
emberi becsület árán liberállissá tett
katolikusokat
vallási
ismereteik
vonatkozásában korrumpálta, kidobja
őket az oldalajtón, ha nem hagyják,
hogy befogja őket mint igavonó
állatokat a diadalszekerébe. Különös
jelenség: a protestáns, a zsidó nem
szégyelli bevallani, hogy kicsoda; csak
a katolikus riad vissza attól, hogy
magát annak nevezze, aminek lennie
kellene! Ezt a visszásságot a
katolikusellenes
sajtó
kártékony
működésének a számlájára írjuk. A
katolikusokat oldalba kell lökni és
gyengéd rúgásra van szükségük a
liberális oldal barátai részéről, hogy
ismét felébredjenek és öntudatra
jussanak!
Ilyen alkalom adódott folyó év
február 20-án. Ezen a napon Sopron
város
és
megye
katolikusai
nagyszabású gyűlést tartottak, hogy
állást foglaljanak a magas magyar
királyi
kormány
egyházés
keresztényellenes
egyházpolitikai
programjával szemben. A rémület
kiáltása hagyta el a liberalizmus keblét,
amikor 3000 katolikus áramlott oda a
megye
minden
részéből,
bevonulásukat tartották Sopronba és
mintaszerű rendben és nyugalomban
— amilyent a közgyűléseken sem
találnak a magas intelligenciájú és a
felvilágosultságtól villogó polgárok —
végigálltak egy négyórás tanácskozást!
Merész
tett
volt
ez
az
„ultramontánoktól”!
A
liberális
darálógép működésbe lépett ... és
olyan szánalmasan tálalták a Soproni
Katolikusnap
irányzatát
és
pragmatikáját, hogy az, aki hitelt
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schenken, in dieser kath. Action einen
Landesverrath erblicken mußte! Da sah
man jämmerliche Gestalten hin und
herschleichen, hin und herberichten,
denuncieren … und bald darauf, als die
Menge ruhig nach Hause fuhr, öffnete
sich der Krater unseres feuerspeienden
Localblättchens und ließ die Lava
seines ungestümen Zornes fließen! Man
lese nur die „Oedenburger Zeitung” vom
19. Februar angefangen bis zum 12.
März … und man kann sich die
Ueberzeugung verschaffen, daß man im
„liberalen Lager” bitter böse ist!
Wir
reproducieren
nicht
die
Recriminationen
der
„Oedenburger
Zeitung”. Summa: Dieses Blatt hat den
kath. Bürgern gegenüber einen so
verletzenden Ton angeschlagen, daß
selbst recht gutmüthige Katholiken, die
an die journalistische Kost dieses
Blattes gewöhnt waren, entrüstet
dasselbe von sich warfen. Und so kam
es, daß der „Oedenburger kath.
Leseverein” in seiner am 5. März l. J.
abgehaltenen außerordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse
gefaßt hat:
1. Die „Oedenburger Zeitung” als
ein katholisch-feindliches Blatt aus
seinem Locale zu weisen,
2. Die Gesinnungsgenossen in der
Stadt und am Lande zu bitten, dieses
Blatt mit ihrem guten Gelde nicht weiter
zu unterstützen, und
3. ein christlich-conservatives Blatt
zu gründen.
Um diese Beschlüsse effectuiren
zu können, bitten wir mit brüderlichen
Vertrauen alle Gesinnungsgenossen die
Gründung eines christlich-conservativen
Tageblattes thatkräftig zu unterstützen.
Vorläufig erscheint das „Oedenburger Volksblatt” als polit. Wochenblatt.
Dieses Blatt soll einem täglich
erscheinenden Blatte die Wege ebnen!
Der angeschlossene „Prospect” enthält
die Rubriken: a) zur Abnahme von
Actien (à 50 fl.); b) zur Aufnahme von
Pränumeranten.

szokott adni a liberális sajtónak, ebben
a katolikus akcióban hazaárulást
kellett, hogy lásson! Láttunk ott
siralmas alakokat ide-oda osonni, ide
és oda tudósítani, denunciálni ... és
nemsokára rá, amikor a tömeg
nyugodtan hazautazott, megnyílt a mi
kis tüzet okádó helyi lapocskánknak a
krátere és folyt féktelen haragjának a
lávája! Csak tessék olvasni az
Oedenburger Zeitungot február 19-től
kezdve március 12-ig ... és az ember
bizonyosságot szerezhet a liberális
tábor keserű mérgéről!
Nem
ismételjük
meg
az
Oedenburger
Zeitung
ellenvádjait.
Összegezve: ez a lap a katolikus
polgárokkal szemben olyan sértő
hangot ütött meg, hogy még azok a
jószándékú katolikusok is, akik ennek a
lapnak
az
újságírói
kosztjához
hozzászoktak,
megbotránkozva
határolódtak el tőle. És így következett
el, hogy a Soproni katolikus olvasókör
a folyó év március 5-én tartott rendkívül
közgyűlésén a következő határozatokat
hozta:
1. Az Oedenburger Zeitungot mint
katolikusellenes lapot helyiségeiből
kiutasítja.
2. Az azonos gondolkodásúakat
városon és falun kérik, hogy ezt a lapot
a jó pénzükkel ne támogassák tovább,
és
3. alapítsanak egy kereszténykonzervatív lapot.
Hogy ezeket a határozatokat meg
lehessen
valósítani,
testvéri
bizalommal kérjük elvbarátainkat, hogy
tevékenyen
támogassák
egy
keresztény-konzervatív
napilap
megalapítását.
Egyelőre
az
Oedenburger
Volksblatt mint politikai hetilap jelenik
meg. Ez egyengesse egy naponta
megjelenendő lapnak az útját! A
mellékelt prospektus a következő
rubrikákat tartalmazza: a) 50 forintos
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Von Ihrer Unterstützung hängt das
Zustandekommen eines Blattes ab,
welches geeignet sein wird, alle Angriffe
entschieden zurückzuweisen und das
Werk eines „gesunden Frieden” zu
fördern!
Oedenburg am 12. März 1893.
Das
Actions-Comité
für
die
Gründung eines politischen Tageblattes
in Oedenburg.
Oedenburger Volksblatt 19. März
1893.

részvények átvétele; b) felvétel az
előfizetők közé.
Az Önök támogatásától függ egy
olyan lap megvalósítása, amely
alkalmas lesz minden támadás szilárd
visszautasítására és egészséges béke
megvalósítására.
Sopron, 1893. március 12.
Akció-bizottság egy Sopronban
alapítandó napilapért.
Oedenburger Volksblatt 1893.
március 19.

B. DIE LITERATUR IN OEDENBURG / AZ IRODALOM SOPRONBAN
IV. B. 1.
DER
LITERARISCHE
NACHLAß
MORITZ KOLBENHEYER’S
Der literarische Nachlaß Moritz
Kolbenheyer’s. (Schluß.) Außer der
Korrespondenz ist eine Masse theils
ethischer, profaner, theils GedichtsManusripte, und zwar in vier Sprachen
(deutsch, ungarisch, lateinisch und
französisch) auf uns geblieben. Der
größte Theil ist vom Verstorbenen mit
peinlicher Sorgfalt in zweiundzwanzig
Oktav-Hefte
reingeschrieben,
und
enthalten diese Hefte gar schöne Dinge,
die für Ungarn, doch auch für das
sinnige Ausland doppeltes, ja dreifaches
Interesse beanspruche können. Ungarn
ist in erster Linie durch die vielen PetöfiUebersetzungen interessirt, die nur
theilweise in den Aigner’schen Sammlungen: („Buch des Lebens” und
„Liebesperlen”) enthalten sind. Petöfi
wird außerdem noch durch ein Gedicht:
(„Petöfi’s
Schlachtenlied”)
gefeiert,
dessen freier Rhytmus dem der besten
Schöpfungen
des
„magyarischen
Tyrteus” nichts nachgibt. Das deutsche
Publikum findet im Nachlaß einige
epische und eine große Anzahl sinniger
Gelegenheits-gedichte.
[…]
Prof.
Michael v. Latkóczy.
Oedenburger Zeitung 12.
September 1884.

IV. B. 1.
KOLBENHEYER MÓR IRODALMI
HAGYATÉKA (Befejezés.)
A levelezésen kívül maradt még
ránk nagy tömeg írás, részben etikus,
profán, részben verskézirat. Mégpedig
négy nyelven (német, magyar, latin,
francia). Legnagyobb részét az elhalt
kínos gondossággal 22 oktáv méretű
füzetbe tisztázta le. Ezek a füzetek
szép dolgokat tartalmaznak, melyek a
magyarok, de az értelmes külföld
érdeklődését is kétszeresen, sőt
háromszorosan
felkelthetik.
Magyarország elsősorban a sok Petőfifordítás révén érdekelt, melyek az
Aigner-féle
gyűjteményben
csak
részben vannak meg („Az Élet könyve”
és „A szerelem gyöngyei”)
Petőfit azon kívül még egy
költeménnyel,
a
Csatadallal
ünnepelhetjük,
amelynek
szabad
ritmusai a magyar Tyrteus legjobb
alkotásaitól sem maradnak el. A német
közönség a hagyatékban talál néhány
epikus költeményt és nagyszámú
elmés alkalmi verset. [...]
Latkóczy
Mihály tanár.
Oedenburger Zeitung 1884.
szeptember 12.
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IV. B. 2.
DER „IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI KÖR”
VERANSTALTET am 9. d. im großen
Kasinosaale einen Vortragsabend. Zur
Mitwirkung wurde der Kompositeur Béla
Bartók gewonnen, der eine seiner
bedeutenden Kompositionen zu Gehör
bringen wird. Bartók kommt aus
Dankbarkeit nach Sopron, weil der Vater
des Regenschori Viktor Altdörfer das
reiche Talent Bartók’s zur Zeit seines
Aufenthaltes in Kassa entdeckte. Ferner
werden wir Fr. Elinke Baboss, die
gegenwärtig
im
Gesange
ihre
Ausbildung in Wien genießt, zu hören
bekommen und schließlich wird Lehrer
Ludwig Krug über die Magyarisirungsaktion des „Kör” referiren.
Oedenburger Zeitung 2. Dezember
1905.

IV. B. 2.
AZ IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI KÖR
9-én
a
Kaszinó
nagytermében
előadóestet
tart.
Közreműködésre
Bartók Bélát nyerték meg, aki az egyik
legjelentősebb kompozícióját hozza el
meghallgatásra. Bartók hálából jön
Sopronba,
mert
Altdörfer
Viktor
templomi karnagy apja fedezte föl
Bartók gazdag tehetségét akkor,
amikor Kassán tartózkodott. Továbbá
hallgathatjuk
Baboss
Elinke
kisasszonyt, aki Bécsben részesül
énekesi képzésben. Végül Krug Lajos
tanító számol be a Kör magyarosítási
akciójáról.
Oedenburger Zeitung 1905.
december 2.

IV. B. 3.
DIE ADOLF FRANKENBURG FEIER IM
„IRODALMI KÖR”
Samstag den 24. d. veranstaltet der
„Irodalmi és Művészeti Kör” zur
Erinnerung an den Begründer dieses
Literatur- und Kunstvereines eine
Gedenkfeier für Adolf Frankenburg
anläßlich der hundertsten Jahreswende
seiner Geburt. Für diese hehre
Festivität, an welcher die ganze
Intelligenz
mit
aufrichtiger
Pietät
teilnehmen wird, wurde ein würdiges
Programm
zusammengestellt.
„Himnusz” gesungen vom gemischten
Chor des Musikvereins. „Im Kerepeser
Friedhof”, Gedicht von Generalsekretär
Prof. Alex Mészáros. Gedenkrede
gehalten von Prof. Tibold Rezner.
Lieder, gesungen von Frl. Mizzi Kadnár
aus Budapest. „Die Freiheit der Kunst”
Vortrag von Prof. Dr. Wilhelm Pröhle
aus Nyiregyháza.
Zu dieser Feier wurden alle hiesigen
Aemter,
sowie
die
literarischen
Gesellschaften geladen. Den Kranz des
„Irodalmi Kör” wird am Gedenktage Prof.
Bella am Kerepeser Friedhof am Grabe
Adolf Frankenburgs niederlegen. Außer-

IV. B. 3.
FRANKENBURG ADOLF-EMLÉKEST
AZ IRODALMI KÖRBEN
Szombaton, 24-én az Irodalmi és
Művészeti Kör emlékestet rendez,
születésének századik évfordulója
alkalmából,
Frankenburg
Adolf
emlékezetére, aki az irodalmi és
művészeti egyesület alapítója volt. Erre
a fennkölt ünnepélyre, amelyen az
egész intelligencia őszinte kegyelettel
vesz majd részt, méltó műsort állítottak
össze.
Himnusz,
előadja
a
Zeneegyesület vegyeskara. A kerepesi
temetőben. Mészáros Sándor tanár,
főtitkár költeménye. Emlékbeszéd,
tartja Rezner Tibold tanár. Dalok,
énekli
Kadnár
Mici
kisasszony
Budapestről. A Művészet szabadsága,
dr. Pröhle Vilmos tanár előadása
Nyíregyházáról.
Erre az ünnepre minden helyi
tisztviselőt, valamint az irodalmi
társaságokat meghívták. Az Irodalmi
Kör koszorúját az emléknapon Bella
tanár helyezi el Frankenburg Adolf
sírjára. Ezen kívül elhatározta az
igazgatótanács, hogy a közeljövőben
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dem beschloß der Direktionsrat der
demnächst stattfindenden Generalversammlung zu beantragen, den „Kör”
aus
Dankbarkeit
hinkünftig
„Frankenburg
Irodalmi
Kör”
zu
benennen. Der Stadtmagistrat wird
ersucht, eine Gasse Soprons in
Frankenburg-Gasse umzuwandeln. Der
Antrag
müßte
umso
lebhaftere
Zustimmung finden, als Frankenburg ein
warmer Freund Soprons, in dessen
Mauern er viele Jahre als anerkannt
bedeutender Schriftsteller lebte und
unserer kön. Freistadt nur Ehre und
Ruhm eintrug. […]
Oedenburger Zeitung 18. Februar
1912.

tartandó közgyűlésen javasolja: a Kört
hálából ezentúl Frankenburg Irodalmi
Körnek nevezzék. A városi tanácsot
megkeresik, hogy Sopron egyik utcáját
nevezzék át Frankenburg utcának. A
beadvány kell, hogy még azért is élénk
támogatásra találjon, mert Frankenburg
melegszívű barátja volt Sopronnak,
melynek falai között sok éven át
elismert, jelentős íróként élt és szab.
kir. városunknak csak elismerést és
hírnevet hozott. […]
Oedenburger Zeitung 1912.
február 18.

IV. B. 4.
EIN HEIM FÜR DIE STÄDTISCHE
ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK
Die Vorarbeiten zur Errichtung der
städtischen öffentlichen Bibliothek
schreiten rüstig vorwärts. Dem mit
diesen Arbeiten betrauten Komitte ist
es gelungen, ein entsprechendes
Heim für diese eminent kulturelle
Institution zu sichern. Zu Zwecken
der Bibliothek und des Lesesaales
wurde ein ebenerdiges Lokal im Otto
Ritterschen Hause (das frühere
Postgebäude) ausgemietet. Dieses
Lokal ist in hohem Maße geeignet,
die Bibliothek aufzunehmen und
einen Saal für das lesende Publikum
zu erübrigen. Die Sichtung des schon
zur Verfügung stehenden Büchermaterials u. die Katalogisierung
desselben wird längere Zeit in
Anspruch nehmen, weshalb die
Eröffnung höchstwahr-scheinlich erst
am 1. September erfolgen könne.
Das Publikum wendet auch großes
Interesse und auch Munifizenz dieser
Institution zu und von allen Seiten
erhielt die Leitung Zusage, der
öffentlichen
Bibliothek
Bücher,
Geldspenden
oder
Einrichtungsgegenstände
zuzuwenden. Da die Einschaffung von

IV. B. 4.
A VÁROSI NYILVÁNOS KÖNYVTÁR
OTTHONA
Az előmunkálatok a városi
nyilvános
könyvtár
létesítésére
erőteljesen haladnak előre. Az ezekkel
a munkákkal megbízott bizottságnak
sikerült megfelelő otthont biztosítani
ennek
a
kiemelten
kulturális
intézménynek. A könyvtár és az
olvasóterem
számára
helyiséget
béreltek a Ritter Ottó-féle ház (a
korábbi postaépület) földszintjén. Ez a
helyiség a legnagyobb mértékben
alkalmas a könyvtár elhelyezésére és
az
olvasóközönséget
szolgáló
teremnek a fönntartására. A már
rendelkezésre
álló
könyvanyag
osztályozására
és
annak
katalogizálására hosszabb időt kell
majd számításba venni, ezért a nyitás
legvalószínűbben csak szeptember
elsején következhet be. A közönség
erre az intézményre nagy érdeklődést
és támogatást fordít és minden oldalról
kap a vezetőség ígéretet, hogy a
nyilvános
könyvtárnak
könyvet,
pénzadományt
vagy
berendezési
tárgyakat juttatnak. Mivel az új könyvek
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neuen
Büchern
nach
dem
gespendeten Material sich richten
müsse, wäre es erwünscht, wenn die
hochverehrten Spender ihre Zuwendungen womöglich beizeiten dem
Bürgermeisteramt (Vizenotär Dr.
Kalman) zukommen ließen.
Oedenburger Zeitung 1. Mai 1914.

besorolása az ajándékanyaghoz kell,
hogy alkalmazkodjon, kívánatos volna,
ha a mélyen tisztelt ajándékozók az
adományaikat, hacsak lehetséges,
idejében juttassák el a polgármesteri
hivatalba (dr. Kalmár aljegyzőhöz).
Oedenburger Zeitung 1914. május
1.

IV. B. 5.
GEDICHTE VON ANDREAS ADY
Uebertragen von Friedrich Lám

IV. B. 5.
ADY
ENDRE
KÖLTEMÉNYEI
Fordította Lám Frigyes

Das schwarze Klavier

A fekete zongora

Es wiehert, dröhnt und weint wie
/verrückt!
Wer weinlos ist entfleuch von hier!
Denn dieses ist das schwarze Klavier!

Bolond hangszer: sír, nyerít és
/búg.
Fusson, akinek nincs bora,
Ez a fekete zongora.

Sein blinder Meister haut wütend d’rein,
Das sind des Lebens Melodei’n,
Das ist ja das schwarze Klavier!

Vak mestere tépi, cibálja,
Ez az élet melódiája,
Ez a fekete zongora.

Des Kopfes Brummen, der Augen Trän’,
Der Wünsche Leichenmahlturnier,
Dies alles ist das schwarze Klavier!

Fejem zúgása, szemem könnye,
Tornázó vágyaim tora,
Ez mind, mind: ez a zongora.

Weintoll aus meinem Herzen quellen
Auf seinen Takt des Blutes Wellen,
Denn dieses ist das schwarze Klavier.

Boros, bolond szívemnek vére
Kiömlik az ő ütemére,
Ez a fekete zongora.

Die Lupe 18. Februar 1919.

Die Lupe 1919. február 18.

IV. B. 6.
DER ABEND DES „FRANKENBURG”
LITERATURVEREINES
Der große Saal des Kasinos war
Samstag mit dichten Reihen von
Zuhörern gefüllt, welche alle kamen um
das vielversprechende Programm zu
hören. Zuerst hielt der evang. Bischof
Kapi seine in großzügigen Ideen und
schöne
Redewendungen
reichen
Vortrag über Internationalismus und
Patriotismus. Der Bischof, unter den
Lebenden einer der größten Söhne
unserer Stadt, dessen Rednergabe an
jene des Stuhlweißenburger kath.
Bischofs Ottokar Prochaska erinnert,
war in dem logischen Ausbau der
poetischen Gedanken über Vaterland,

IV. B. 6.
A FRANKENBURG IRODALMI KÖR
ESTJE
A Kaszinó nagyterme szombaton
a hallgatóság tömött soraival telt meg,
akik mind a sokat ígérő műsorra jöttek
el. Először Kapi evangélikus püspök
tartotta
meg
nagyvonalú
elképzelésekkel
és
szép
beszédfordulatokkal gazdag előadását
nemzetköziségről és hazafiságról. A
püspök, az élők közül városunk egyik
legnagyobb
fia,
akinek
szónoki
tehetsége
Prohászka
Ottokár
székesfehérvári katolikus püspökére
emlékeztet, majdnem felülmúlhatatlan
magasságokban járt a hazáról és
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über dessen Liebe an einer beinahe
unübertrefflichen Höhe, so daß jene,
welche das Glück hatten ihn zu hören,
einen bleibenden seelischen Eindruck
gewann. Unsere Liebe zum Vaterland,
zur heimatlichen Scholle hat die Rede
gewiß
im
höheren
Grade
von
Bewußtsein gehoben, jetzt, wo alle
Herzen mit Bangen ob unserer Zukunft
und unserem Vaterlande erfüllt sind.
Nach der durch Beifallskundgebungen
öfters unterbrochenen Ansprache des
Bischofs trugen Fräulein Irma Józsa und
Professor Viktor Altdörfer auf zwei
Klavieren Beethovens C-moll-Konzert
mit großem Erfolg vor. […] Die letzten
Programmpunkte des Abends waren,
infolge Abwesenheit des Novellisten
Desider Berecz, der Vortrag des
Professors Georg Matuß, welcher den
Inhalt des preisgekrönten Romans der
gefeierten Schriftstellerin Frau Lola
Kosáry-Réz
skizzierte
und
zwei
gelungene Novelle dieser Schriftstellerin
verlas,
außerdem
ein
wertvolles
Quartett des Komponisten Dr. Johann
Kosáry, welches bestens zu Gehör
gebracht wurde.
Oedenburger Zeitung 17. Februar 1920.

annak
szeretetéről
szóló
költői
gondolatok logikus felépítésében, úgy,
hogy akinek szerencséje volt őt hallani,
maradandó lelki benyomást nyert.
Szeretetünket a hazához, a hazai
röghöz a beszéd bizonyára a
tudatosság magasabb fokára emelte,
most, amikor szívünk telve van a
jövőnk, a hazánk iránti aggódással. A
püspöknek
tetszésnyilvánításokkal
gyakran megszakított beszéde után
Józsa Irma kisasszony és Altdörfer
Viktor tanár nagy sikerrel adták elő
Beethoven C-moll zongoraversenyét.
[…] Az est utolsó műsorszámai, a
novellista Berecz Dezső távolléte miatt,
Matuz György tanár előadása, aki
Kosáryné Réz Lola díjjal jutalmazott
regényének tartalmát vázolta fel és
ennek az írónőnek két sikerült
novelláját olvasta fel, azon kívül dr.
Kosáry János zeneszerző egy értékes
vonósnégyese, amelyet a legjobban
adtak elő.
Oedenburger Zeitung 1920.
február 17.

C. WISSENSCHAFT / TUDOMÁNY
IV. C. 1.
ZUR MONOGRAPHIE OEDENBURGS
Der erste Band des Geschichtsmateriales für die Monographie der
königl. Freistadt Oedenburg (GemeindeProtokolle Oedenburgs von 1444—
1477) 461 Seiten stark, ist bereits im
Monate Juni des laufenden Jahres
erschienen. Leider ist das Interesse für
dieses Unternehmen im Kreise der
Oedenburger ein Geringes. Vielleicht
mag der Umstand daran Schuld tragen,
daß das Erscheinen des Bandes der
Monographie nicht genügend publizirt
wurde. Wir selbst haben nur zufälliger
Weise davon Kenntniß erhalten.
Oedenburger Post 5. Oktober
1890.

IV. C. 1.
A SOPRONI MONOGRÁFIA
A Sopron szab. kir. város
monográfiájához
összeállított
történelmi anyag első kötete (Sopron
községi jegyzőkönyvei 1444—1477) a
maga 461 oldalával, már ez év június
hónapjában megjelent. Sajnos ez iránt
a vállalkozás iránt a soproniak körében
gyenge
az
érdeklődés.
Ezért
valószínűleg az a körülmény a felelős,
hogy a monográfia-kötet megjelenését
nem eléggé publikálták. Mi magunk is
csak
véletlenül
szereztünk
róla
tudomást.
Oedenburger Post 1890. október
5.
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IV. C. 2.
VOM RATHHAUSBAU. Jetzt, wo mit
Anbruch des Winters die Arbeiten beim
neuen Rathhause bald eingestellt
werden, lohnt es sich der Mühe einem
Ueberblick über das bisher Geleistete
zu gewinnen.
Nachdem es einmal beschlossen
war, den Bau auf dem historischen
Platze aufzuführen, was nebenbei
bemerkt, Gefertigtem ganz gleichgiltig
war, wurde infolge dieses Beschlusses
und nach eingelangter Zustimmung von
Seiten des hohen Ministeriums mit den
Demolirungsarbeiten begonnen, welche
nahezu ein halbes Jahr in Anspruch
nahmen. Die Aussicht auf verschiedene
Funde zur Bereicherung für das städt.
Museum bewogen Gefertigten den
größten Theil seiner freien Zeit der
Beobachtung dieser Arbeiten zuzuwenden, besonders aber dann, als im
Laufe dieses Jahres mit der eigentlichen
Erdaushebung begonnen wurde. Es war
nämlich leicht vorauszusehen, daß die
größere Erdbewegung, welche der Bau
mit sich führte, ebenso wie seinerzeit
der Bau des israel. Schulgebäudes und
des Hotels „Pannonia”, vieles zu Tage
fördern wird, worüber die Chronik der
Stadt gar Nichts berichtet.
Diese Hoffnung wurde nicht
getäuscht. Die kolossale Erdbewegung
— es wurden in Ganzen nahezu 10.000
m³ Erde und Schutt abgeführt —
förderte gar Vieles zu Tage. Zwar war
diese Arbeit eine bittere Enttäuschung
für den Baumeister Herr Ferdinand
Boor, denn von einer Erdbewegung war
eigentlich gar nichts zu sehen; überall
wo der Spaten angesetzt wurde, stieß
man auf Mauern, von welchen einige die
respektable Stärke von 3 Meter hatten
und dabei so kompakt waren, daß man
ihnen nur mit Dinamit beikommen
konnte, und trotz diesem schritt die
Arbeit nur sehr langsam vorwärts.
Auf der 2600 m² großen Baufläche
wurden nicht weniger als 26 große,
starke Mauern angetroffen, so daß es

IV. C. 2.
A VÁROSHÁZA ÉPÍTKEZÉSÉRŐL
Most, hogy a tél beálltával az új
Városházánál
folyó
munkálatokat
rövidesen
leállítják,
megéri
a
fáradságot az eddig teljesítettek felett
áttekintést nyerni.
Miután
egyszer
már
elhatároztatott, hogy az építkezést a
történelmi helyszínen bonyolítják le,
egészen
mindegy
volt,
hogy
alulírottnak
mi
volt
erről
a
megjegyzése,
a
határozat
következtében
és
a
magas
Minisztérium
hozzájárulásával
elkezdték a bontási munkákat, amelyre
közel fél évet szántak. A kilátás, hogy a
városi múzeumot különféle leletekkel
lehet gazdagítani, alulírottat arra
késztette, hogy szabad idejének
nagyobb
részét
ezeknek
a
munkálatoknak
a
megfigyelésére
fordítsa. Különösen azonban akkor,
amikor
ez
év
folyamán
a
tulajdonképpeni földmunkákba kezdtek.
Könnyű volt ugyanis előrelátni, hogy a
nagyobb földmozgatás következtében ,
amely
velejárt
az
építkezéssel,
ugyanúgy, mint annakidején a zsidó
iskola és a Pannónia építésekor,
sokminden kerül napvilágra, amiről a
város krónikája nem ad hírt.
Ebben
a
reményben
nem
csalódtunk. A kolosszális földmozgatás
— egészben véve közel 10 000 m3
földet és törmeléket szállítottak el —
nagyon
is
sokmindent
hozott
napvilágra. Bár ez a munka keserű
csalódást jelentett Boór Nándor
építőmester részére, mert eredetileg
egyáltalán nem látszott, hogy lesz
földmozgatás, mindenütt, ahol ásni
kezdtek, falakba ütköztek. Ezek közül
némelyek a tekintélyes 3 méteres
erősséget is elérték és amellett olyan
szilárdak voltak, hogy csak dinamittal
tudtak végezni velük. Ennek ellenére a
munka csak nagyon lassan haladt
előre.
A 2600 m2 nagyságú építési
területen nem kevesebb mint 26 nagy,
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der ganzen Energie den leitenden
Faktoren bedurfte, um mit denselben
binnen einer verhältnißmäßig kurzen
Zeit fertig zu werden. […] Nur
Derjehnige, der es weiß, mit was Allem
die Betreffenden zu kämpfen hatten, nur
der kann ihre Leistung nach Gebühr
würdigen. Mangel an Arbeitern, Ungunst
der Witterung, Beschränktheit im
Raume,
schier
unbezwingliche
Hindernisse im Baugrunde selbst,
abfällige Urtheile und vielerlei Gerede
im
Publikum
etc.
etc.
mußten
bezwungen,
bewältigt,
entkräftet
werden. Trotz alledem herrschte auf
dem Bauplatze selbst die größte
Ordnung und Sauberkeit. […] Je
schwieriger aber sich die Bewältigung
der
Hindernisse
im
Baugrunde
gestaltete, umso interessanter waren
die Beobachtungen, welche vom
historischen Standpunkte aus gemacht
wurden. Die Fundamentssohle kam 4.20
Meter unter dem Niveau der Straße zu
liegen, was in folge Unebenheiten des
Terrains oft einen Aufriß von 6 Meter mit
sich brachte. Die Hauptmauern in der
Länge von 194 Meter und in der Stärke
von 93—138 Ctm. erforderten gar
gewaltige Gräben, welche den Schutt
verschiedener Zeiten in ungeheuren
Mengen zu Tage förderten. Da fand
man knapp unter den Gebäuden des
XVII.
Jahrhunderts,
Mauern
von
Häusern aus der Zeit des Königs
Sigismund (1387—1437), unterhalb
dieser solche aus der romanischen Zeit
(XI. Jahrhundert), dann folgten erst die
römischen Mauern, stellenweise sogar
drei übereinander, woraus ersichtlich
wurde, daß zur Römerzeit das Niveau
der Stadt um 4—6 Meter tiefer lag als
heutzutage. […] Eine ausführliche
Beschreibung der gemachten Funde auf
eine spätere Zeit verschiebend, kehren
wir wieder zum Baue zurück.
In der Tiefe von 4 Meter ist der
Boden unserer Stadt überall sehr feucht,
demzufolge das Aufführen von soliden
Mauern nur mit Cement bewerkstelligt

erős falat találtak, úgy hogy a vezető
faktoroknak egész energiájára szükség
volt
ahhoz,
hogy
ezzel
a
körülményekhez képest rövid időn belül
készen legyenek. [...] Csak az
értékelheti érdemének megfelelően
ezeknek a teljesítményét, aki tudja,
hogy
mi
mindennel
kellett
megküzdeniük.
Munkáshiányt,
alkalmatlan
időjárást,
a
hely
szűkösségét, csaknem leküzdhetetlen
akadályokat magában az altalajban,
rosszalló véleményeket és a közönség
körében lábra kapott mindenféle
szóbeszédet stb. stb. kellett legyőzni,
kivédeni,
megcáfolni.
Mindezek
ellenére magán a munkahelyen a
legnagyobb
rend
és
tisztaság
uralkodott. [...] Minél nehezebb volt az
altalajjal
kapcsolatos
nehézségek
legyőzése, annál érdekesebbé váltak a
megfigyelések, amelyeket történeti
szempontból végeztünk. Az alap talpa
az utcaszint alá 4,20 m-re került, ami
néha magával hozott — a terepszint
egyenetlenségei miatt — 6 méteres
kibontást is. A 194 méter hosszú és
93—138 cm erősségű főfalak miatt
szükség volt ugyancsak óriási árkokra,
amelyek
a
különböző
korok
törmelékeinek irdatlan nagy tömegét
hozták
felszínre.
Ott
találtunk
közvetlenül a 17. század épületei alatt
házfalakat Zsigmond király idejéből
(1387—1437), ezek alatt ilyeneket a
román korszakból (11. század), aztán
következtek csak a római falak, sőt
helyenként három is egymás fölött,
amiből világossá vált, hogy a római
időkben a város szintje 4—6 méterrel
alacsonyabban feküdt, mint manapság.
[...] A feldolgozott leletek részletes
leírását későbbre halasztva, térjünk
vissza az építkezéshez.
Négyméteres
mélységben
városunk talaja mindenütt nagyon
nedves, ennek következtében tartós
falak felhúzása csakis cementtel
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werden kann. So wurden bei den
Fundamenten des neuen Rathhauses
zirka 40 Waggon Cement verbraucht.
Die
gewaltigen
Grundmauern
verschlangen all’ die riesigen stockhoch
gethürmten Stein- und Ziegelhaufen der
demolirten Gebäude, welche den
Dreihäuserund
Rathausplatz
bedeckten. Zum Souterrain wurden
nebst 400 Fuhren harten Kroisbacher,
112 Fuhren Kesselbrucher Stein, noch
200,000 Ziegel aus der Ziegelei von
Friedrich’s
Erben
und
150
m³
Sockelsteine
(Badener
Stein)
verwendet, wozu an 30 Waggon
Cement verbraucht wurden. Im Ganzen
wurden bis heute 1500 m³ Beton, 3000
m³ Fundament- und 3000 m³ SouterrainMauerwerk aufgeführt, wobei zugleich
33,000 Kilo Traversen […] eingebaut
wurden.
Alles im Ganzen eine Leistung,
welche in Anbetracht der vielen
mißlichen Umstände den leitenden
Faktoren alle Ehre macht.
Ludwig
Bella.
Oedenburger Zeitung 25.
November 1893.

valósítható meg. Így használtak fel az
új Városháza alapjaihoz körülbelül 40
vagon cementet. Az erős alapfalak
elnyelték mind a lerombolt házaknak a
Háromház teret és a Városház teret
beborító, emelet magasan feltornyozott
kő és téglahalmait. Az alagsorhoz 400
fuvar kemény rákosi, 112 fuvar
kesselbruchi kő mellett még 200 000
darab téglát a Friedrich örökösei
téglagyárából és 150 m3 lábazati követ
(Bádeni kő), amihez 30 vagon
cementet használtak fel. Egészben
véve máig 1500 m3 betont, 3000 m3
alapfalat, 3000 m3 alagsori falat
építettek be és fel, aminél egyúttal 33
ezer kiló gerendát [...] építettek be.
Mindent egybevéve ez olyan
teljesítmény, amelyért — figyelemmel a
sok siralmas körülményre — a vezető
faktorok
minden
elismerést
megérdemelnek. Bella Lajos.
Oedenburger Zeitung 1893.
november 25.

IV. C. 3.
URANIA
Die
gestrigen
Darbietungen
des
Budapester wissenschaftlichen Theaters, der im ganzen Lande als äußerst
sehenswerth und lehrreich anerkannten
„Urania”, brachten eine sehr angenehme Abwechselung in das Repertoire
der Basel’schen Direktion. Wir haben
volle Ursache derselben für diesen
ungewöhnlichen Genuß zu danken und
das fast ausverkaufte Haus folgte mit
gespanntestem Interesse der Vorstellung, welche in einer langen
Bilderserie uns die „Moderne Frau”, aller
Nationen
mit
sehr
sinnreichen
erklärendem Text des Dr. Stefan Ráth,
von
ihrem
Urzustande
bis
zur
vollständigen Entwicklung auf moderner
Basis vorführt. Die mannigfachen
Gestalten ziehen theils in stereotypen,

IV. C. 3.
URÁNIA
A budapesti tudományos színház,
az
egész
országban
a
leglátványosabbnak
és
legtanulságosabbnak elismert Uránia,
tegnapi műsora a bázeli igazgatóság
repertoárjában igen kellemes cserét
hozott. Minden okunk megvan arra,
hogy ezt a szokatlan élvezetet
megköszönjük. A majdnem teljesen
táblás ház a legfeszültebb figyelemmel
kísérte az előadást, amely a modern
nőt hosszú képsorban állította elénk,
Dr. Ráth István nagyon tartalmas
felvilágosító
szövegével,
minden
nemzetnél a kezdetektől a modern
alapokon való teljes kifejlődésig. A
sokféle alak részben állóképen,
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theils
in
beweglichen
(kinematografischen) Bildern an uns vorüber und
viele
derselben
werden
durch
lebensvolles Kolorit dem Verständnisse
noch näher gebracht. Die Demonstrationen, die zumeist durch auf
Glasplatten gemalte Sujets, beiläufig in
der Art der einst so beliebt gewesenen
laterna magica, aber in wesentlich
verbesserter und verstärkter Form, hellleuchtend auf die Wandfläche geworfen
werden, sind scharf und nehmen sich
sehr naturwar aus. Besonders fesselnd,
namentlich für Damen, fand Man die
Modebilder,
aber
auch
einige
feinhumoristische
Illus-trationen
verfehlten die beabsichtigte Wirksamkeit
nicht. Die Zuschauer spendeten alle
Vorführungen sehr reichen Ablaus und
verließen mit dem Bedauern das
Theater, daß nur diese eine Vorstellung
der „Urania” angekündigt wurde.
Vielleicht aber gelingt es doch noch die
Unternehmung
zu
einer
zweiten
Vorstellung zu bewegen, da sie, wie wir
hören, auch die äußerst anziehende
Serie von norwegischen LandschaftsAnsichten mitgebracht haben soll. E.
M.
Oedenburger Zeitung 20. Oktober
1904.

részben mozgóképen (kinematográf)
vonult el előttünk és ezek közül soknak
az életszerűsége még könnyebbé tette
a megértést. A szemléltető eszközök,
amelyek nagyobb részt üveglapra
festett tárgyak, nagyjából az egykor
annyira
kedvelt
laterna
magica
stílusában, de lényegesen javított és
megerősített formában, fénylőn falra
vetítve,
élesek
és
nagyon
természethűnek látszanak. Különösen
lebilincselőnek találtuk, nevezetesen
hölgyek számára, a divatképeket, de
néhány finoman humoros illusztráció
sem tévesztette el szándékolt hatását.
A nézők minden előadott műsorszámot
bőségesen megtapsoltak és sajnálattal
hagyták el a színházat, mert az
Urániának csak ezt az egyetlenegy
előadását
hirdették
meg.
Talán
azonban sikerül a vállalkozást egy
második előadásra is rábírni, mert —
ahogy halljuk — magukkal hozták a
norvég tájképek lehető legvonzóbb
szériáját. Marbach Ernő.
Oedenburger Zeitung 1904.
október 20.

IV. C. 4.
EIN INSKRIPTIONSSTEIN AUS DEM
JAHRE 150
Während der Grundarbeiten des
Postpalais stießen die Arbeiter auf einen
Inskriptionsstein, welchen unser namhafter Archäologe Prof. Ludwig Bella
untersuchte und feststellte, daß der
Stein aus dem Jahre 150 nach Christi
stammt. Die Aufschrift ist nur stellweise
leserlich […]
Oedenburger Zeitung 22. April
1911.

IV. C. 4.
FELIRATOS KŐ A 150. ÉVBŐL
A
Postapalota
alapozási
munkálatai
során
a
munkások
rábukkantak egy feliratos kőre, amelyet
neves régészünk, Bella Lajos tanár,
megvizsgált és megállapította róla,
hogy az a Krisztus utáni 150. évből
származik. A felirat csak helyenként
olvasható [...].
Oedenburger Zeitung 1911. április
22.

IV. C. 5.
RAIMUND BÜNKER (1863—1914)
Unsere Stadt, das Kulturpalais, die
evang. Kirchengemeinde, aber auch das

IV. C. 5.
BÜNKER RAJNÁRD (1863—1914)
Városunk,
a
kultúrpalota,
az
evangélikus egyházközség, de a
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wissenschaftliche Leben hat einen fast
unersetzlichen Verlust zu beklagen.
Raimund Bünker, der vorzügliche
Folklorist und Etnograph, der Sammler
deutscher Sagen und Kinderreime, der
bahnbrechende Kenner und Erforscher
der Entwicklung der Dorffluren und
Bauernhäuser, hat seine gütigen, stets
vom Forschergeiste durchleuchteten
Augen für immer geschlossen. Man hat
heute
früh
mit
dem
größten
Skeptizismus
die
Todesnachricht
vernommen. Es schien unglaublich, daß
dieser charakteristisch-schöne Gelehrtenkopf in Todesstarre erbleicht ist, in
ihm tätig war, entschwunden ist,
entschwunden
für
alle
Zeiten…
Dennoch: es war nichts mehr zu ändern.
[…] Mit dem Soproner Museum
unterhielt er seit Jahrzehnten innigen
Kontakt und seit drei Jahren wurde ihm
bei Verleihung des Oberkustostitels, die
Leitung des Museum anvertraut. […]
Oedenburger Zeitung 14. November
1914.

tudományos élet is egy szinte
pótolhatatlan veszteséget sirathat.
Bünker Rajnárd, a kiváló néprajztudós
és etnográfus, német mondák és
gyermekrigmusok
gyűjtője,
úttörő
tudója és kutatója a faluhatároknak és
a parasztházaknak, jóságos szemét,
amelyből a kutatószellem sugárzott,
örökre lehunyta. Ma reggel a
legnagyobb kételkedéssel vettük a
halálhírt. Valószínűtlennek tűnt, hogy
ez a karakterisztikusan szép tudósfej a
halál merevségébe sápad, ami benne
mozdult, eltűnt, eltűnt örök időkre…
Mégis: nem volt mit változtatni többé.
[…] A Soproni Múzeumhoz évtizedek
óta szoros kapcsolat fűzte és három
éve,
a
főmúzeumőri
cím
adományozása mellett megbízták a
Múzeum vezetésével. […]
Oedenburger Zeitung 1914.
november 14.
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V. TEIL: PHOTO-, FILM- UND BILDENDE KUNST
V. RÉSZ: FOTÓ-, FILM- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET
A. PHOTOKUNST / FOTÓMŰVÉSZET
V. A. 1.
LOCALES
Der in der Langen-Zeile Nr. 713.
wohnende Photograph J. Berta hat um
den Anforderungen des Publikums zu
genügen seinen Aufenthalt bis 7. l. Mts.
Verlängert. ― Wir nehmen hievon aus
dem Grunde Notitz, weil Herr Berta
besonders empfehlenswerthe Porträts
auf Glas um den geringen Preis von je 1
fl. 50 kr. verfertigt.
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 31. Oktober 1859.

V. A. 1.
HELYI HÍREK. Berta J. fényképész, aki
a Hosszú sor 713. sz. házában lakik, a
közönség kívánságának eleget téve, itt
tartózkodását
e
hó
7-ig
meghosszabbítja. — Okunk van rá,
hogy ehhez még megjegyezzük: Berta
úr különösen ajánlható portrékat készít
üvegre olcsón, darabját 1 forint 50
krajcárért.
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 1859. október 31.

V. A. 2.
ANSICHT
VON
OEDENBURG,
Großformat im photographischen Wege
aufgenommen und zusammen gestellt
von Hrn. M. Rupprecht ― zu 4 fl. pr.
Stück, besonders zu Namensfeier ―
und Weinachtsgeschenke geeignet, sind
als Souvenier ― vorzugsweise Fremden
zu
empfehlen.
Auch
aus
Hrn.
Tiefbrunners Atelier sehen wir durchaus
gelungene
Bilder
im
kleineren
Maßstabe, und wird demnächst auch
ein derlei großes Bild von Oedenburg
uns überraschen. Die beiden Ateliers
Wienergasse Nr. 409 und Grabenrunde
Nr. 187 wetteifern an Eleganz,
Attributen-Reinheit der Bilder und
Billigkeit der Preise, so daß die Manie,
seine Gestalt verewigt zu sehen
epidemisch um sich gegriffen hat und im
die unterste Lage des Volkes gedrungen
ist, und recht so, warum soll nicht auch
ein sauberes Dienstmädchen, ein
schmucker Geselle, oder junger Soldat
sein Portrait den Eltern oder sonsteinem
theuern Wesen schicken und verehren,
besonders wenn man im Duzend so
wohlfeilen Kaufes loskommt.
Oedenburger Lokal-Blatt (früher
Harmonia) 20. November 1864..

V. A. 2.
SOPRON LÁTKÉPE. Nagy formátum,
fotóeljárással felvette és összeállította
Rupprecht Mihály úr, darabja 4 forint,
különösen névnapra és karácsonyi
ajándékul, mint szuvenír előnyösen
ajánlható
idegeneknek.
Kisebb
méretben Tiefbrunner úr műterméből is
láthatunk minden tekintetben jól sikerült
felvételeket, továbbá meglepetésként
egy
hasonló
nagyságú
képet
Sopronról. Mindkét műterem — Bécsi
utca 409. sz. és Várkerület 187. sz. —
vetélkedik elegenciában, a felvételek
eszközeinek tisztaságában és az árak
alacsony voltában. Úgy, hogy a mánia:
megörökítve
látni
az
alakunkat,
járványszerűen terjedt el és a nép
legalsó rétegeibe is elhatolt, és
helyesen. Miért ne küldhetné el a
portréját a szüleinek vagy egy számára
kedves személynek, megtisztelve őket,
egy rendes cselédlány, egy csinos
iparossegéd, vagy egy fiatal katona,
különösen, ha olyan jutányosan jut
hozzá akár egy tucathoz.
Oedenburger Lokal-Blatt (előbb
Harmonia) 1864. november 20.
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V. A. 3.
DIE PORTRAITAUSSTELLUNG AUF
DER GRABENRUNDE
Jede wahre Kunst ist schließlich
doch nichts anderes als die treue
Abspiegelung der Natur. Inniger als es
auf dem ersten Blick erscheinen mag,
hängt das Kunst mit dem Weltleben
zusammen; eines bedingt das andere,
und keines blüht und welkt ohne das
andere. Wie es aber bei der
Weltgeschichte nur auf die Wahrheit
ankömmt, so kennt die Kunst auch nur
ein Prinzip, das heißt: die Schönheit und
Natürlichkeit.
So wenig indeß, als der Begriff der
Wahrheit, ebenso wenig ist auch jener
der Schönheit relativ. Das Schöne muß
gefallen wie man die Wahrheit
erkennen, ersehen muß. Wenn man
über Kunstgegenstände, wie leider nicht
selten, hört: dieß ist Geschmacksache,
so ist diese in solchem Sinne
ausgesprochene
Bemerkung
―
Barbarei. Denn es gibt nur einen guten
Geschmack; wer diesen nicht besitzt,
hat eben gar keinen.
Unbestreitbar löblich und erfreulich
ist es nach dem Gesagten, wenn durch
Veranstaltung von Expositionen künstlerischer Gebilde dem Geschmacke,
der Theilnahme für die Kunst eine
gewisse Publicität zu erringen gestrebt
wird, denn nur solchergestalt werden die
Resultate künstlerischer Anstrengungen
zur Schule und die Beschauung
derselben führt zur Läuterung und
Veredlung
unserer
sinnlichen
Auffassung.
Wenn ich aber jetzt von den
Leistungen der bildenden Kunst und
ihrem veredelnden Einfluß auf unser
ästhetisches Gefühl rede, so will ich
eben nicht gerade von weltberühmten
Oehlgemälden,
von
kostbaren
Hervorbringungen des Kunststiches, der
Griffelartisten
oder
sonstiger
hochbedeutungsvoller
grafischen
Leistungen gesprochen haben; ich will
vielmehr
einer
Richtung
der

V. A. 3.
A PORTRÉ-KIÁLLÍTÁS A VÁRKERÜLETEN
Minden igazi művészet végül is
nem más, mint a természet hűséges
lemásolója. Mélyebben, mint az az első
pillantásra látszana, függ össze a
művészet az élettel. Egyik feltételezi a
másikat, s egyik sem virágzik vagy
fonnyad a másik nélkül. Ám amint a
világtörténelem csak az igazságon
alapulhat, úgy ismer a művészet csak
egy princípiumot, vagyis a szépséget
és természetességet.
Amennyire nem viszonylagos az
igazság fogalma, úgy nem az a
Szépségé sem. A Szépség muszáj,
hogy tessen, mint ahogy az Igazságot
fel kell ismerni, látni kell. Amikor az
ember, sajna nem ritkán, azt hallja
műalkotásokról: ez ízlés dolga, az így
kimondott megjegyzés barbárság. Mert
csupán egyetlen jó ízlés van, aki ennek
nincs birtokában, annak egyáltalán
nincsen.
A mondottak után vitathatatlanul
dicséretes és örömteli az a fáradozás,
hogy az ízlés számára művészi
alkotások kiállításának szervezésével,
a művészetnek a részvétellel bizonyos
nyilvánosságot vívjanak ki, mert csak
ilyenformán
lesznek
a
művészi
erőfeszítések tanulságai iskolává, és
ezek megtekintése vezet érzéki
felfogásunk
tisztulásához
és
megnemesedéséhez.
De
hogyha
én
most
a
képzőművészet teljesítményeiről és
annak
szépérzékünkre
gyakorolt
nemesítő hatásáról beszélek, akkor
éppen
nem
a
világhírű
olajfestményekről,
a
művészi
metszetek drága előállításáról, a
rajzolókról vagy más nagyjelentőségű
grafikai
teljesítményekről
szóltam,
sokkal inkább gondolok a reprodukáló
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reproduzirenden Künste gedenken,
welche leider von den wenigsten
Menschen nach ihrem vollen, wahren
Werthe gewürdigt wird, ich spreche
nähmlich
einfach
von
der
―
Photographie.
Große,
gediegene,
fruchtbare
Anstrengungen auf dem Gebiethe der
Lichtbilderei
fordern
ebenso
zu
bewundernder Anerkennung heraus, als
sonst irgendein Zweig der bildenden
Künste und darum drängt es mich
unsern
wirklich
hervorragend
leistungsfähigen Photographen, Herrn
F. Stagl, die verdiente Beachtung
zuzuwenden
und
die
allgemeine
Aufmerksamkeit auf seine jüngste
Ausstellung
(die
Portraits
fast
sämmtlicher
an
hiesiger
Bühne
gegenwärtig wirkenden Künstler und
Künstlerinen enthaltend) hinzulenken.
In einem fast sechs Schuh hohen,
geschmackvollen Rahmen, welcher am
Hause des Hotels zur „Rose” auf der
Grabenrunde angebracht ist, hat Hr.
Stagl eine Collektion von wunderbar
gelungenen
Bildern
unserer
Theatergesellschaft ausgestellt und ―
wahrlich ― es ist kein Wunder, wenn
dieses Tableau den ganzen Tag über
von einer sich drängenden Menge
Kunstfreunde förmlich belagert wird.
[…] Herrn Stagl’s Bilder sind
selbstständige, nicht mühsam und
nüchtern der Wirklichkeit nachhinkende
Reproduktionen, in ihnen liegt Seele;
eine schöne, reiche, empfindungswarme
Seele. Sie besitzen geistigen Ausdruck
und vor allem aber Wahrheit, ergiebige,
labende Wahrheit, wer nach ihr dürstet,
schöpfe sie aus den technisch so
vollendeten Photographien des hier in
Rede stehenden Artisten. […] muß ich
mich zum Schluße darauf beschränken,
alle Jene, welche sich für wirklich
treffliche
Porträts
interessiren
einzuladen, […] auch Herrn Stagl’s
Atelier zu besuchen […].
Oedenburger Nachrichten 20.
November 1873.

művészet egyik ágára, amelyet sajnos
csak törpe kisebbség méltányol teljes,
igazi értékén, én ugyanis egyszerűen
csak a fotográfiáról beszélek.
A fényképezés területének nagy,
derék,
gyümölcsöző
erőfeszítései
éppúgy kikövetelik a csodálkozó
elismerést, mint egyébként bármelyik
ága a képzőművészetnek. S ez késztet
arra,
hogy
a
mi
kiemelkedő
teljesítményekre képes fotografusunk,
Stagl Ferenc felé az általa megszolgált
elismeréssel forduljak, és a legújabb
kiállítására tereljem az általános
figyelmet. (A helyi színpadon szereplő
majd valamennyi színész és színésznő
arcképét tartalmazza.)
Egy majdnem hat láb magas,
ízléses
keretben,
amelyet
a
Várkerületen, a „Rózsa” szálloda
épületére szereltek föl, állította ki Stagl
úr a mi színtársulatunkról készített,
csodálatosan sikerült képekből álló
kollekciót. És valóban nem csoda, ha
ezt a tablót naphosszat szinte
megszállva tartja a művészetkedvelők
tolongó tömege.
[...] Stagl úr képei önálló
alkotások,
nem
üggyel-bajjal,
lélektelenül a valóságot alig követő
reprodukciók, ezekben van lélek, szép,
gazdag, meleg érzékenységű lélek.
Sajátjuk a szellem kifejeződése, de
mindenek felett a valóság, termékeny,
üdítő valóság. Aki az iránt szomjúhozik,
megkapja az itten szóban forgó
művész technikailag annyira tökéletes
fotográfiáiból. [...] Végül kénytelen
vagyok csak arra szorítkozni, hogy
mindazokat, akiket egyéb, valóban
találó portrék érdekelnek, meghívjam,
[...] hogy látogassák meg Stagl úr
műtermét is.
Oedenburger Nachrichten 1873.
november 20.
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V. A. 4.
SCHNELL-PHOTOGRAPHIE. Es ist
erstaunlich,
was
heutzutage
die
Photographie leistet. Gegenwärtig weilt
ein Photograph auf einige Tage in
unserer Stadt, der binnen bloß fünf
Minuten Photogramme erzeugt, welche
von frappanter Aehnlichkeit sind.
Insbesondere ist diese Manier, sich im
Fluge
abbilden
zu
lassen,
für
Gesellschaften in Gruppen bis zu 12
Personen, für Reiter, Equipagenbesitzer
u. s. w. eine gewiß sehr willkommene
Neuerung.
Man denke sich nur: eine lustige
Gesellschaft ist beisammen, sie will den
Moment festhalten, in dem sie sich am
wohlsten fand, nun! à la minute kann
dieser Wunsch realisirt werden. Die
Gesellschaft begibt sich auf die
Grabenrunde Nr. 78., neben das Hotel
zum „König von Ungarn”, der dort
etablirte, geschickte Schnell-Photograph
nimmt sie auf und binnen fünf Minuten
besitzen sie ein gelungenes Abbild ihrer
Vereinigung. Die Aufnahme geschieht
von Früh bis Abends bei jeder Witterung
und wird für die Haltbarkeit und
Aehnlichkeit garantirt. Der Preis der
Bilder ist für ein Stück Visit-Format 40
kr., für „Kabinet”-Größe 1 fl 20 kr.
Oedenburger Zeitung 17. April
1887.

V. A. 4.
GYORSFOTOGRÁFIA
Csodálni való, hogy milyen
teljesítményre képes a fotográfia
manapság. Jelenleg néhány napra
városunkban tartózkodik egy olyan
fényképész, aki alig öt percen belül
fotogrammokat állít elő, amelyek
frappáns
hasonlósággal
bírnak.
Különösen az a módi, hogy kapásból
fényképeztetik
le
magukat,
csoportképként legfeljebb tizenkét tagú
társaságnak,
lovasoknak,
hintótulajdonosoknak
bizonyára
nagyon szívesen látott újdonság.
Csak gondoljuk meg: vidám
társaság
van
együtt,
szeretnék
megragadni azt a pillanatot, amikor a
legjobban érezték magukat. Nos,
pillanat alatt teljesülhet a kívánságuk. A
társaság fogja magát és beállít a
Várkerület 78-ba, a Magyar Király
Szálló mellé, az ott tartózkodó ügyes
fotografushoz, aki lefényképezi őket és
öt percen belül az övék egy jól sikerült
felvétel a társaságukról. Felvételek
történnek reggeltől estig, bármilyen
időjárásban és garantált a tartósság és
a hasonlóság. A képek ára: egy darab
vizitkártya méretű 40 kr., a Kabinetnagyságú 1 fl 20 kr.
Oedenburger Zeitung 1887. április
17.

V. A. 5.
DIE AUSSTELLUNG DES PHOTOKLUB SOPRON, welche am 9. d. M.
Vormittags 11 Uhr durch den Herrn
Obergespan Dr. Andreas von Baán im
Beisein
der
Vertreter
hiesiger
hervorragender Körperschaften im städt.
Malersaale eröffnet werden wird, ist im
Arrangement
vollendet,
trotzdem
arbeiten noch Tapezierer, und Gärtner
an der letzten Ausschmückung mit
fieberhafter
Thätigkeit.
Geradezu
großartig muß die Zahl und die Qualität
der ausgestellten Bilder bezeichnet
werden und fast zweifelt man nur
„Amateurbilder” for sich zu haben.

V. A. 5.
A SOPRONI PHOTO-KLUB KIÁLLÍTÁSÁT e hó 9-én nyitja meg dr. Baán
Endre főispán a helyi kimagasló
testületek képviselőinek jelenlétében a
városi Festőteremben. A kiállítás
rendezését befejezték, ennek ellenére
a végső kicsinosításán még lázasan
tevékenykednek
tapétázók
és
kertészek.
Kifejezetten
óriásinak
jellemezhető a kiállított képeknek akár
a száma, akár a minősége és szinte
kételkedik az ember abban, hogy ezek
csak amatőr felvételek. Egyes képek
felülmúlnak hatásban és művészi
kivitelben sok olyan festményt, amelyet
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Einzelne Bilder überragen an Effekt und
künstlerischer Ausführung viele hier
früher ausgestellte Gemälde und es ist
zweifellos, daß die Ausstellung des
jungen Klubs auf künstlerisch höherem
Niveau steht als so manche ähnlichen
Arrangements in der Hauptstadt. Die
Zahl der Bilder übersteigt zweihundert
bedeutend, wobei die sogenannten
„Gummidrucke”
(ein
ganz
neues
künstlerisches Kopierverfahren von
ganz
bedeutender
Komplizirtheit)
überwiegen. Der Klub hat auch einen
hübschen Katalog, enthaltend Reproduktionen einiger Objekte, herausgegeben und verkauft denselben zu
geringem Preise im Ausstellungslokale,
tief unter den Herstellungskosten. Im
Großen und Ganzen können wir mit
ruhigem Gewissen konstatiren, daß wir
in unserer Stadt auf diesem Gebiete
noch nie so viel des Guten und Schönen
vereinigt gesehen haben und daß es nur
zu wünschen wäre, wenn das Defizit,
mit welchem die Veranstalter von
vorneherein rechnen, nicht gar zu hoch
ausfallen würde. Große Auslagen
bereitete sich das Komité mit der
Aussetzung von einer goldenen, zwei
silbernen und drei bronzenen Medaillen,
welche den Prämiirten kostenlos
übergeben werden, außerdem erhält
jeder Aussteller eine hervorragend
schöne
Erinnerungs-Plakette
in
Bronzeausführung
nach
einer
Zeichnung von O. R. Ueber die Bilder
werden wir nach dem Urteile der Jury
referiren.
Oedenburger Zeitung 8.
September 1906.

itt korábban bemutattak. Kétségtelen,
hogy a fiatal Klub kiállítása olyan
magas művészi színvonalon áll, mint
némely
hasonló
rendezvény
a
fővárosban. A képek száma jóval
meghaladja a kétszázat, amelyek
között a legtöbb az úgynevezett
guminyomással készült (ez egészen új
művészi másolóeljárás jelentékeny
bonyolultsággal). A Klub csinos
katalógust adott ki, amely némely tárgy
reprodukcióját is tartalmazza. Ezt
mélyen az előállítási költségek alatt,
olcsón árusítja a kiállítási helyiségben.
Nagyban,
egészében
nyugodt
lelkiismerettel megállapíthatjuk, hogy
városunkban ezen a területen még
sohasem láttunk együtt ennyi jót és
szépet, és csak remélhetjük, hogy a
ráfizetés, amellyel a rendezők előre
számoltak, nem lesz túlságosan nagy.
Nagy költségbe verte magát a
bizottság azzal, hogy egy arany, két
ezüst és három bronzérmet tűzött ki,
amelyeket a jutalmazottaknak ingyen
adnak át. Ezen kívül mindenegyes
kiállító kap egy kiemelkedően szép
emlékplakettet bronzból, O. R. rajza
után. A képekről majd a zsűri ítélete
után számolunk be.
Oedenburger Zeitung 1906.
szeptember 8.

B. FILMKUNST / FILMMŰVÉSZET
V. B. 1.
DIE „LEBENDEN PHOTOGRAPHIEN”,
welche seit gestern Abends in der
Börsenhalle des Kasino’s produzirt
werden,
machen
wirklich
einen
überraschenden, förmlich verblüffenden
Eindruck. Ein elektrischer Apparat,

V. B. 1.
AZ „ÉLŐ FÉNYKÉPEK”, amelyeket
tegnap
este
óta
a
Kaszinó
tőzsdecsarnokában
produkálnak,
valóban
meglepő,
valósággal
megdöbbentő hatást érnek el. Egy
kinematográfnak nevezett villanyos
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genannt „Kinematograph” versetzt für
das
Auge
des
Beschauers
photografische Bilder in eine so rege
und natürliche Bewegung, daß man die
Gestalten lebendig vor sich zu haben
glaubt. Da fährt z. B. ein Eisenbahnzug
in den von hin- und hergehenden
Gestalten belebten Perron ein. Der Zug
hält,
die
Waggonthüren
werden
geöffnet, Passagiere steigen ein und
aus; oder man sieht die berühmte
„Serpentin”-Tänzerin aus dem Wiener
Ronacher-Salon in allen ihren gewagten
Ballett-Evolutionen. Eine Raufszene
entwickelt
sich
zwischen
drei
photografirten Männern, die sich ganz
naturgetreu abspielt; dann wieder folgt
eine lebensvolle Hippodrom-Szene mit
Karoussel und zum Schluß ringen zwei
Athleten
miteinander
und
ihre
Bewegungen entsprechen so vollständig
der Wirklichkeit, daß man lebendige
Ringkämpfer vor sich zu haben glaubt.
Diese Schaustellungen sind in der That
sensationell; selbst seine Majestät unser
König hat unverhohlen, bei einem
Besuch des „Kinematographen” in Wien
seine Bewunderung
dieser ganz
merkwürdigen Erfindung auszusprechen
geruht. Um die Beweglichkeit solcher
scheinbar
lebendig
gewordener
Photografien
herzustellen,
müssen
binnen einer Minute zirka 500 Platten
(Aufnahmen) wechseln, d. h. mittelst
Rotation einander folgen.
Die Vorstellungen beginnen um 2
Uhr Nachmittags und werden bis
Abends 9 Uhr fortgesetzt. Jede Stunde
ist eine Produktion. Das Entrée ist mit
25
kr.
pro
Person
bei
der
Merkwürdigkeit der Schaustellung gewiß
niedrig bemessen. E. M.
Oedenburger Zeitung 12.
Dezember 1886.

szerkezet, a néző szeme elé helyez
fényképeket
olyan
folytonos
és
természetes mozgással, hogy az
ember azt hiszi, előtte élnek az alakok.
Például: vonat fut be a jövő-menő
alakokkal benépesült peronra. A
szerelvény megáll, a vagonajtókat
kinyitják, utasok szállnak be és ki; vagy
látjuk a híres szerpentintáncosnőt a
bécsi Ronacher-szalonból, minden
merész
balett-átalakulásával.
Verekedő-jelenet fejlődik ki három
lefényképezett férfi között, amely
egészen természethűen zajlik le; akkor
megint egy életteli cirkuszjelenet
körhintával és befejezésül két atléta
birkózik egymással és mozgásuk
annyira tökéletesen megegyezik a
valósággal, hogy élő birkózókat vél
látni maga előtt az ember. Ezek a
mutatványok valóban szenzációsak;
maga
Őfelsége,
a
királyunk,
kegyeskedett leplezetlenül kifejezni
csodálatát ez iránt az egészen
figyelemreméltó találmány iránt, amikor
meglátogatott
egy
kinematográfot
Bécsben. Hogy elő tudják állítani
ezeknek a látszólag megelevenedett
fényképeknek a mozgását, egy percen
belül
nagyjából
500
lemeznek
(felvételnek) kell cserélődni, illetve
forgatás segítségével egymást követni.
Az előadások délután 2 órakor
kezdődnek és este 9-ig folytatódnak.
Minden óra egy produkció. A belépő
személyenként 25 krajcár, ami a
mutatvány különlegességéhez mérten
bizonyára alacsony. Marbach Ernő.
Oedenburger Zeitung 1896.
december 12.

V. B. 2.
MOZITHEATER (KINEMATOGRAPH)
Das im Hotel „Pannonia” errichtete und
unter der Direktion des Herrn Andorfy
stehende
erstklassige
Mozitheater

V. B. 2.
MOZISZÍNHÁZ (KINEMATOGRÁF)
A Pannonia szállóban berendezett
és Andorfy úr igazgatása alatt álló első
osztályú moziszínház a közönség

98
wurde heute unter lebhaften Zuspruch
des
Publikums
eröffnet.
Das
interessante Programm umfaßt bis
inklusive den 15 d. M. nachstehende
Bilder 1. Aus Kinder bestehende
Räuberbande.
2.
Sozialistisches
Lebensbild aus einer Vorstadt von Paris.
3. Wassernymphen. 4. Vaters Sünde. 5.
Auf der Decke des Omnibus. 6.
Fischerei auf dem Nordmeere. (Orig.
Aufnahme). 7. Die Banditen. 8.
Automobilkauf (sehr komisch). 9.
Kupferhäutige (Bild aus dem Leben der
amerikanischen Cow-Boys). Vorstellungen finden täglich um 5, 6 und 7 Uhr
abends statt. Samstag beginnen die
Vorstellungen um 3 Uhr nachmittags.
Preise der Plätze: Logensitz 1 K, I. Platz
60 Heller, II. Platz 40 Heller. Kinder und
Soldaten vom Feldwebel abwärts zahlen
die Hälfte. Wir kommen auf die
Vorstellungen noch zu sprechen.
Oedenburger Zeitung 13. Februar
1908.

élénk bátorításával ma megnyílt. Az
érdekes műsor e hó 15-ig a következő
képeket tartalmazza: 1. Gyermekekből
álló rablóbanda. 2. Társadalmi élőkép
Páris egyik külvárosából. 3. Vízinimfák.
4. Az apa bűne. 5. Az omnibusz
tetején. 6. Halászat az Északitengeren.
7.
A
banditák.
8.
Autóvásárlás (nagyon komikus). 9.
Rézbőrűek (kép az amerikai cowboyok
életéből). Előadások naponta 5, 6 és 7
órakor este. Szombaton az előadások
délután 3-kor kezdődnek. Helyárak:
páholyülés 1 K, I. hely 60 fillér, II. hely
40 fillér. Gyermekek és katonák,
őrmestertől lefelé a felét fizetik. Az
előadásokra még visszatérünk.
Oedenburger Zeitung 1908.
február 13.

V. B. 3.
EIN
NEUES
KINEMATOGRAPHUNTERNEHMEN wurde unter dem
Namen „Kino” im Hotel „Zum König von
Ungarn” eröffnet. Es ist dies zweifellos
das größte und besteingerichtete
Etablissement seines Genres in Sopron.
Ein geräumiger gut gelüfteter Saal, wo
man von allen Plätzen vorzüglich sehen
kann, gute, reine Bilder und billige
Preise der Plätze haben schon in den
ersten Tagen ein zahlreiches Publikum
herangelockt, welches ohne Ausnahme
von den vorzüglichen Darbietungen
befriedigt den Saal verließ. — Von den
Bildern des ersten Programmes sind als
hochinteressant
und
besonders
lehrreich hervorzuheben: Tiere der
römischen Campagne und aus Cowbois
Leben. Große Heiterkeit erregte die
hochkomische Geschichte des „Motorrollschuhe”. — Wöchentlich zweimal
bietet
das
Unternehmen
neues
Programm und ist der Besuch des

V. B. 3.
EGY ÚJ KINEMATOGRÁF VÁLLALKOZÁS nyílt meg „Kino” néven a
„Magyar Király” Szállodában. Ez
kétségtelenül
a
legnagyobb
és
legjobban berendezett létesítmény
Sopronban, a maga nemében. Tágas,
jól szellőztetett terem, ahol az ember
minden helyről előnyösen láthat. A jó,
tiszta képek és a helyek olcsó árai már
az
első
napokban
nagyszámú
közönséget csalogattak ide, amely
kivétel nélkül úgy hagyta el a termet,
hogy a számos szolgáltatással meg
volt elégedve. — Az első műsorból ki
kell emelni az igen érdekes és
tanulságos az Állatok a római vidéken-t
és
a
Cowboyok
életét.
Nagy
vidámságot keltett az igen komikus
történet, a „Motoros cipő”. — Hetente
kétszer ad a vállalkozás új műsort, és a
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Etablissements Jedermann wärmstens
zu empfehlen.
Radikal 7. Oktober 1909.
V. B. 4.
DIE THEATERSTEUER DER KINOS
hat bekanntlich in letzterer Zeit vielfach
Gegenstand lebhafter Diskussionen
gebildet. Die Kinos sollten nämlich
während der Theatersaison an den
Theaterdirektor gewisse Taxen bezahlen und weigerten sich vielfach das
diesbezügliche Statut anzuerkennen.
Die Sache kam bis vor den Minister,
welcher dieser Tage seinen Entscheid
gefällt
hat.
In
hiesigen
sowie
hauptstädtischen Blättern wurde nun
aus diesem Anlaß die irrige Nachricht
verbreitet,
als
ob
der
Minister
ausgesprochen hätte, daß die Kinos in
Zukunft überhaupt keine derartigen
Gebühren zu bezahlen hätten. Nun
entspricht diese Nachricht absolut nicht
der Wahrheit und das Gegentheil davon
ist war! Im fraglichen Entscheid hat der
Minister die Berechtigung der Gebühren
anerkannt und nur ausgesprochen, daß
die Kinos jene Taxen nicht direkt an den
Theaterdirektor,
sondern
an
die
Kommune bezahlen müssen, welche
dann über die Verwendung der Beträge
verfügt.
Die städt. Theaterkommission verhandelte am 18. d. M. den Entscheid
und sprach sich für die allgemeine
entgiltige Regelung dieser Sache aus.
Es ist eine allgemeine „Vergnügungssteuer” für Kulturzwecke in
Aussicht genommen. Diese wäre nach
den
Eintrittskarten
bei
allen
Vergnügungen zu entrichten und soll in
Form von städtischen Stempelmarken
eingehoben werden. Der Magistrat
wurde ersucht, den diesbezüglichen
Entwurf auszuarbeiten.
Grenzpost 21. Mai 1914.

létesítmény
mindenkinek
a
legmelegebben ajánlható.
Radikal 1909. október 7.
V. B. 4.
A
MOZIK
ADÓZÁSA
A
SZÍNHÁZNAK, mint köztudomású, az
utóbbi időben többször képezte heves
viták tárgyát. A moziknak ugyanis a
színiévad idején a színházigazgató
részére bizonyos összeget kellett volna
fizetniük,
ők
viszont
többször
húzódoztak attól, hogy az idevonatkozó
határozatot elismerjék. Az ügy eljutott a
miniszterig, aki ezekben a napokban
meghozta döntését. A helyi és a
fővárosi lapokban azonban ebből az
alkalomból az a téves hír terjedt el,
mintha a miniszter azt mondta volna ki,
hogy a moziknak a jövőben egyáltalán
nem kell hasonló illetéket fizetniük. Nos
ez a hír abszolúte nem felel meg a
valóságnak, hanem az ellenkezője az
igaz! A kérdéses határozatban a
miniszter az illetékek jogosságát
elismerte és csak annyit mondott ki,
hogy a mozik azt a taksát nem
egyenest
a
színházigazgatónak,
hanem a városnak kell, hogy fizessék,
amely
aztán
az
összeg
felhasználásáról rendelkezik.
A városi színházi bizottság e hó
18-án tárgyalta a határozatot és
kimondta,
hogy
ezt
a
dolgot
általánosságban
és
véglegesen
szabályozni kell. Általános vigalmi adót
helyeztek kilátásba kulturális célra. Ez
minden szórakozásra szóló jegy után
kiróható lenne, és úgy szednék be,
mint a városi okmánybélyeget. A
tanácsot megkeresik, hogy az ide
vonatkozó tervezetet dolgozza ki.
Grenzpost 1914. május 21.
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V. B. 5.
SCHACH DEM KINOSCHUND!
Von
den
allzuvielen
Unterhaltungslokalen, welche trotz des
Ernstes der Zeiten der Vergnügungssucht der breiten Massen einen weiten
Spielraum bieten, heben wir vorderhand
nur die Kinotheater (bei uns in Ungarn
„Mozi” genannt) hervor, denn sie sind
gegenwärtig nicht nur die verbreitetsten,
sondern auch die bestbesuchten Lokale
der
Zerstreuung.
[…]
In
den
Kinotheatern der Provinz werden mit
Vorliebe nur solche Stücke projiziert,
welche Einbrüche, blutige Dramen,
Mordtaten, geniale Gaunertricks oder
obskure Liebesszenen behandeln. Und
in diesen Theatern, in welchen täglich
3—4 Vorstellungen abgehalten werden,
macht unsere Jugend Schule und
sammelt ihre Kenntnisse. […] Solche
Vorstellungen müssen in Zukunft
zensuriert werden, wollen wir nicht
dadurch dem Aufblühen der Gaunerund Verbrechergilde Vorschub leisten.
Unsere Jugend steht ohnehin auf
schwachen Füßen und wenn solche
Kinovorstellungen
auch
weiterhin
geduldet werden, wird sich unsere
pädagogische Einrichtung als illusorisch
erweisen. […]
Christliches Oedenburger Tagblatt
13. Oktober 1920.

V. B. 5.
SAKK A MOZIK SZENNYESÉNEK!
A túlságosan sok szórakozóhely
közül, amelyek a komoly idők ellenére
a
széles
tömegek
szórakozni
vágyásának
széles
játékteret
nyújtanak,
egyelőre
csak
a
„Kinotheater”-t
(nálunk,
Magyarországon mozinak hívják) emeljük ki.
Azért, mert jelenleg nemcsak ezek a
legelterjedtebbek, hanem a szórakozás
leginkább látogatott helyszínei. [...] A
vidék
mozijaiban
előszeretettel
vetítenek csak olyan filmeket, amelyek
betöréseket,
véres
drámákat,
gyilkosságokat,
zseniális
csibésztrükköket
vagy
sötét
szerelmi
jeleneteket tárgyalnak. És ezekbe a
„színházakba”, ahol naponta 3-4
előadást tartanak, ifjúságunk tanulni
megy, ismereteket szerez. [...] Az ilyen
előadásokat a jövőben cenzurázni kell,
nem akarjuk, hogy ezek révén a
zsivány- és betörőcéhek kezére
járjunk. Ifjúságunk amúgy is gyenge
lábon áll, és ha ilyen előadásokat
továbbra is eltűrünk, pedagógiai
intézkedéseink
hiábavalónak
bizonyulnak. [...]
Christliches Oedenburger Tagblatt
1920. október 13.

C. DIE BILDENDE KUNST / A KÉPZŐMŰVÉSZET
V. C. 1.
ERÖFFNUNG
DER
KUNSTAUSSTELLUNG
Oedenburg, 6. Dezember.
In feierlicher Weise wurde gestern
Sonntag die Oedenburger Kunstausstellung im städt. Malersaale eröffnet.
Außer den Mitgliedern des Oedenburger
Kunstvereins fanden sich die zur Feier
geladenen offiziellen Persönlichkeiten
ein. [Vor halb elf.]
[…] Nachdem der AusstellungsPräses Magistratsrath Dr. Franz Printz
den Protektor der Ausstellung, Herrn

V. C. 1.
A KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS MEGNYITÁSA
Sopron, december 6.
Tegnap, vasárnap, ünnepélyesen
nyitották
meg
a
Soproni
Képzőművészeti Kiállítást a városi
Festőteremben.
A
Soproni
Képzőművészeti Kör tagjain kívül ott
voltak az ünnepre meghívott hivatalos
személyiségek. [...] Miután a kiállítás
elnöke, dr. Printz Ferenc városi
tanácsnok
a
kiállítás
védnökét,
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Bürgermeister Josef v. Gebhardt sowie
die sämmtlichen anwesenden Damen
und Herren auf das herzlichste begrüßte
und seinen Dank für den zahlreichen
Besuch aussprach, begann derselbe mit
der Darstellung der Entwicklung der
Kunst in unserem Vaterlande. […] Um
nun in unserer Stadt der Kunst eine
Heimstätte zu schaffen, vereinigten sich
im Frühlinge dieses Jahres die hiesigen
Künstler, Dilettanten und Kunstfreunde
und gründeten den Kunstverein; bald
aber nach der Gründung regten sie den
Gedanken zur Veranstaltung von
Kunstaustellungen an.
Wir sehen nun diesen Gedanken
— fuhr Dr. Printz fort — heute
verwirklicht; wir stehen heute vor der
Eröffnung der ersten Kunstausstellung.
Diese Ausstellung, welche von Seite
des Herrn Gustav Brandl als Direktor
der Ausstellung gestern dem Präses der
Ausstellung vollkommen übergeben
wurde, ist keine Landes- auch keine
internationale Ausstellung, dieselbe
beschränkt sich nur auf die Werke der
hiesigen Künstler und Kunstliebhaber.
Durch diese Ausstellung hat
jedenfalls die Kultur unserer Stadt
wieder einen mächtigen Schritt nach
Vorwärts gemacht. […]
Oedenburger Zeitung 7. Dezember
1897.

Gebhardt József polgármester urat,
valamint a jelenlévő hölgyeket és
urakat a legszívélyesebben üdvözölte
és köszönetet mondott a nagyszámú
látogatásért,
felvázolta
hazánk
képzőművészetének fejlődését. [...]
Hogy városunkban a művészet
otthont
teremthessen,
ezen
a
tavaszon
egyesültek
a
helyi
művészek,
dilettánsok
és
művészbarátok és megalapították a
Képzőművészeti Kört. Nem sokkal az
alapítás után felvetették kiállítások
rendezésének gondolatát.
Ezt a gondolatot látjuk ma
megvalósulva — folytatta dr. Printz.
Itt állunk az első kiállítás megnyitója
előtt. Ez a kiállítás, amelyet Brandl
Gusztáv, mint a kiállítás igazgatója, a
maga részéről tegnap hiánytalanul
átadott az elnöknek, sem nem
országos, sem nem nemzetközi
kiállítás, ez csupán a helyi művészek
és
művészetbarátok
munkáira
korlátozódik.
Ezzel a kiállítással minden
bizonnyal hatalmas lépést tett megint
előre városunk kultúrája. [...]
Oedenburger Zeitung 1897.
december 7.

V. C. 2.
KUNSTAUSSTELLUNG
In der Veranda vor dem Kafé
Csitkovits sind aus Brod angefertigte
Gegenstände, die von einem Sträfling
der Waitzener Strafanstalt durch 5 Jahre
und 400 Nächte mit künstlerischer
Vollkommenheit hergestellt wurden, zu
sehen. Das Entrée ist ein sehr mäßiges
und können wir den Besuch dieser
Kunstausstellung wärmstens empfehlen.
Neue Zeitung 30. November 1898.

V. C. 2.
MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
A Csitkovits kávéház előtti
verandán kenyérből készített tárgyak
láthatók, amelyeket a Váci fegyház
egyik rabja készített 5 év és 400
éjszaka alatt, művészi tökéllyel. A
belépő nagyon mérsékelt és ennek a
művészeti
kiállításnak
a
meglátogatását a legmelegebben
tudjuk ajánlani.
Neue Zeitung 1898. november 30.
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V. C. 3.
DIE AUSTELLUNG IN DER BÖRSENHALLE der Schülerarbeiten aus der
„Kunst- und Kunstgewerbe- Zeichnenund Malschule” des Herrn Gustav
Brandl umfaßt 409 Nummern von 61
Ausstellern; darunter ist Vieles mit
zweifellos
hervorragendem
Talent
ausgeführt, Alles aber beachtenswerth.
Zu den Ersteren zählen wir — den
Damen den Vorrang — die Bilder der
Fräuleins Ella Schneider und Lola
Schladerer, die Arbeiten der Fräuleins
Frida und Magda v. Fangh; von den
Herren ist in erster Linie die Krone der
Ausstellung, die prächtige Garnitur mit
Brandmalerei des Herrn Lieutenants
Dezsö v. Fangh hervorzuheben. Mit
sehr
hübschen
Gemälden
und
Zeichnungen haben die Herren Emil
Berta, Eugen Kammerloher, Géza
Kaposi, Eduard und Julius Kugler, Béla
und Aladár Pittroff und noch viele
Andere die Ausstellung bereichert.
Der Leiter der Anstalt, Herr
Akademischer Maler Gustav Brandl
kann sich im Allgemeinen seiner
Ausstellung
rühmen,
da
sie
ausgezeichnete
Resultate
seiner
Unterrichtsmethode
ausweist
und
Talente in rationeller Weise großzieht,
von denen noch sehr Verdienstliches
auf dem Gebiete der bildenden Kunst zu
erwarten steht. Der Besuch der
Ausstellung ist ein reger und der
Eindruck, denn sie hervorbringt, ein
unbestritten günstiger.
Oedenburger Zeitung 14. Juni
1899.

V. C. 3.
A
DIÁKOK
MUNKÁINAK
KIÁLLÍTÁSA a Tőzsdecsarnokban
Brandl Gusztáv úr Művész- és
Iparművész-, Rajz- és Festőiskolájából
409 számot tartalmaz 61 kiállítótól.
Köztük több kétségtelenül kimagasló
tehetséggel készült, de valamennyi
figyelemre méltó. Az előbbiek közé
számítjuk — hölgyeké az elsőség —
Schneider Ella és Schladerer Lola
kisasszonyok képeit, Fangh Frida és
Magda kisasszonyok munkáit; a
férfiaké közül elsősorban Fang Dezső
hadnagy
munkáját,
a
kiállítás
koronáját, az égetéssel díszített
nagyszerű garnitúrát kell kiemelni.
Nagyon csinos festményekkel és
rajzokkal gazdagították a kiállítást az
urak: Berta Emil, Kammerloher Jenő,
Kaposi Géza, Kugler Eduárd és Gyula,
Pittroff Béla és Aladár és még sokan
mások.
Az intézet vezetője, Brandl
Gusztáv akadémiai festő kiállításával
általánosságban is dicsekedhet, mivel
az tanítási módszerének elsőrangú
eredményességét
bizonyítja.
Ésszerűen fejleszti ki a tehetségeket,
akiktől a képzőművészet terén még sok
hasznosat várhatunk. A kiállítás
látogatottsága élénk, és a benyomás,
amit okoz, vitathatatlanul kedvező.
Oedenburger Zeitung 1899. június
14.

V. C. 4.
LÖWER-ANSICHTSKARTEN
Ein talentvoller Sohn unserer Stadt,
der strebsame junge Maler, Herr Emil
Berla, hat einige kunstvoll ausgeführte
Löwer-Ansichtskarten
angefertigt,
welche
sich
überaus
gefällig
presäntiren. Die eine Karte, welche mit
freier Hand gemalt ist und in
Aquarellmalerei die auf der Kossuth-

V. C. 4.
LŐVER-KÉPESLAPOK
Városunk tehetséges fia, a
törekvő ifjú festő, Berla Emil úr,
elkészített
néhány
művészien
kivitelezett lőver-képeslapot, amelyek
felettébb tetszetősnek mutatkoznak. Az
egyik lap, amely szabad kézzel van
festve és vízfestményben ábrázolja a
Kossuth utcán található Fertsák-villát,
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Straße befindliche Fertsák’sche Villa
darstellt, verdient wegen der netten
Ausführung besondere Anerkennung.
Da nun die Berla’schen Ansichtskarten
nicht nur bedeutend hübscher, sondern
auch billiger sind als die gelungensten
Photographien — ein Stück stellt sich
auf blos 15 Kreuzer — dürfte der junge
Maler von den Löwerinsassen stark in
Anspruch genommen werden. Jedenfalls werden die Löwer-Ansichtskarten
viel dazu beitragen, daß der Ruf unserer
Sommerfrische allenthalben die größte
Verbreitung finde.
Oedenburger Zeitung 21. Juli 1900.

kellemes kivitelezése következtében
különös elismerést érdemel. Mivel a
Berla-féle
képeslapok
nemcsak
lényegesen
csinosabbak,
hanem
olcsóbbak is, mint a legsikerültebb
fotográfiák — egy darab mindössze 15
krajcárért
kínálja
magát
—
a
lővertulajdonosok
az
ifjú
festőt
valószínűleg erősen igénybe fogják
venni.
Mindenesetre
a
lőverképeslapok sokat segítenek majd
abban, hogy a mi nyaralóhelyünk híre
mindenütt a legjobban terjedjen el.
Oedenburger Zeitung 1900. július
21.

104

VI. TEIL / RÉSZ: SPORT UND GESUNDHEIT / SPORT ÉS
EGÉSZSÉG
A. SPORT / SPORT
VI. A. 1.
DAS GROßE TURNFEST
in Oedenburg hat am 22. d. M.
stattgefunden. So wie Oedenburg am
29. Juni 1863. das erste Sängerfest in
Ungarn feierte, so blieb dieser k.
Freistadt auch die Ehre die erste
Turnhalle in Ungarn erbaut, das erste
große Turnfest gefeiert zu haben. Die
Turnhalle selbst ist groß, zweckmäßig,
im schönen Baustyle gehalten und eine
Zierde der Stadt geworden. Der
vereinigte Turn- und Feuerwehrverein
hat dieses Werk mit vielen Opfern und
in kurzer Zeit zu Stande gebracht und
kann auf das was er bereits in jeder
Beziehung geleistet hat, trotz aller
Anfeindungen, Glossen und kritischer
Bemerkungen, die bei einem neuen
Unternehmen nie ausbleiben, mit recht
stolz sein, und so wie sich die physische
Kraft der jungen Turner von Tag zu Tag
mehr ausbildet, so wird auch die
moralische Macht und Größe des Turnund Feuerwehrvereines sich von Tag zu
Tag mehr entwickeln und feststellen.
Das Fest selbst war von dem schönsten
Wetter begünstigt. Ueber öffentliches
Ansuchen der Vereine waren die
Straßen durch welche sich der Zug
bewegte schon vom Neuhof aus festlich
geschmückt, mit Fahnen, Teppichen,
Festons und so weiter waren sehr viele,
ja die meisten Häuser geziert, gerade so
wie bei dem großen Sängerfeste anno
1863. Ein musikalischer Tagsreveille mit
Trommelschlag abwechselnd verkündete schon zeitlich Früh die Feier des
Tages, und Alles war weit zeitlicher auf
den Beinen als man bei der sonst
sonntäglichen Ruhe gewohnt ist. Die
von Nahe und Ferne herangekommene
Vereine oder deren Repräsentanzen,
deren einige schon Tags vorher
angekommen waren, wurden am

VI. A. 1.
A
NAGY
TORNAÜNNEPÉLY
Sopronban e hó 22-én zajlott le. Mint
ahogy Sopron 1863. június 29-én
ünnepelte
Magyarország
első
dalosünnepélyét, úgy jutott ennek a
királyi városnak az a dicsőség, hogy itt
épült az első tornacsarnok az
országban, s itt rendezték az első nagy
tornaünnepélyt.
Maga a tornacsarnok nagy,
célszerű, szép a stílusa, és a város
egyik díszévé vált. Az egyesült Torna
és Tűzoltóegylet hozta létre ezt az
alkotást, sok áldozattal és rövid időn
belül. Máris minden vonatkozásban
jogosan lehet büszke arra, amit
teljesített, minden ellenségeskedés,
glossza
és
kritikai
megjegyzés
ellenére, amelyek egy új vállalkozásnál
ki nem maradhatnak. Ahogy az ifjú
tornász
nap
mint
nap
jobban
izmosodik, úgy fejlődik és állapítható
meg a Torna- és Tűzoltóegylet erkölcsi
hatalma és nagysága.
Az ünnepségnek a legszebb
időjárás
kedvezett.
Az
egyletek
nyilvános megkeresésére az utcákat,
amelyeken a menet haladt, már a
Neuhoftól kezdve ünnepi díszbe
öltöztették, sok, igen, a legtöbb ház fel
volt díszítve zászlókkal, szőnyegekkel,
virágfüzérekkel, éppúgy, mint 1863ban, a nagy dalárünnepen. Zenés
ébresztő, dobpergéssel felváltva jelezte
már kora reggel a nap ünnepségét, és
mindenki — a vasárnap szokásos
pihenés helyett — már jókor talpon
volt. A közelből és távolról érkező
egyesületeket, vagy azok képviselőit
(akik közül egyesek már egy nappal
korábban jöttek meg) a szervezőbizottság tagjai fogadták az állomáson
és ellátták beszállásolási jegyekkel.
Aztán a Neuhofparkba kísérték, ahol a
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Bahnhofe
durch
einige
ComitéMitglieder
empfangen
und
mit
Einquartirungskarten versehen, sodann
in den Neuhofpark geführt, wo der
eigentliche Sammelplatz war, und in
welchen schon um 10 Uhr der hiesige
Turn- und Feuerwehr- so wie der
Männergesangs-Verein mit dem bereits
eingetroffenen Günser und Eisenstädter
Gesangs-Vereinen unter froher Musik
hinausmarschirt
waren.
Als
der
Mittagszug die letzten Gäste gebracht
und sich die ganze große Gesellschaft
ver[s]ammelt hatte, wurden dieselben
mittelst feierlicher Ansprache erst in
ungarischer dann in deutscher Sprache
begrüßt, worauf der Gesangverein
vereint mit den fremden anwesenden
Sängern mit gewohnter Präzision das
schöne Begrüßungslied: „Der frohe
Wandersmann”
von
Mendelssohn
ertönen ließ. Es folgten hierauf kurze
kräftige Reden mehrerer Führer der
fremden Scharen, und nach diesem
herzlichen allgemeinen Willkommen
bewegte sich der Zug, voraus die Musik,
dann die Turnerzöglinge, und so fort die
österreichischen
und
ungarischen
Vereine nach alfabetischer Ordnung,
welche durch Vortragung weißer Tafeln
mit grünen Kränzen ersichtlich waren,
mit ihren schönen Fahnen, von dem
ebenfalls
schön
geschmückten
Neuhofgarten
durch
die
festlich
dekorirten
Gassen
und
Straßen,
begleitet
von
einen
ungeheuren
Menschenmenge
bis
auf
den
Széchenyiplatz. Es waren folgende
Vereine mitunter höchst zahlreich, wie z.
B. Wien, Wr.-Neustadt u. s. w. öfter zu
sehen: Baden, Debrezin, Eisenstadt
(Sänger), Florisdorf, Fünfkirchen, Güns
(Sänger),
Kanizsa,
Leobersdorf,
Neunkirchen,
Pest,
Preßburg,
Sechshaus, Steinamanger, Vöslau, Wr.Neustadt, Wien. Auf dem SzéchenyiPlatz trennte man sich und wurden die
Gäste in die Wohnungen der Familien
geführt, wo sie herzliche Aufnahme
fanden. (Fortsetzung folgt.)

tulajdonképpeni gyülekezőhely volt. És
ahová már tízkor a helyi Torna- és
Tűzoltóegylet, valamint a Férfidalkör, a
már megérkezett kőszegi és kismartoni
dalosokkal vidám zeneszó közepette
masírozott ki.
Amikor a déli vonat az utolsó
vendégeket is meghozta, és összegyűlt
az egész nagy társaság, üdvözölték
ezeket ünnepi beszédekkel, először
magyarul, majd német nyelven. Erre a
Dalegylet, az itt levő idegen dalosokkal
együtt, előadta a szokott pontossággal
Mendelssohn szép üdvözlő dalát, a
„Der frohe Wandersmann”-t (a vidám
vándort).
Most
több
csoport
vezetőjének rövid, erőteljes beszédei
következtek. A szívből jövő általános
üdvözlések után megindult a menet,
elöl a zene, aztán a tornászgyerekek,
és így tovább az osztrák és magyar
egyesületek ábécé-sorrendben, ami
látható volt az elöl vitt zöldkoszorús
fehér táblákon és a szép zászlókon; az
ugyancsak
szépen
feldíszített
Neuhofkertből indult, keresztül az
ünnepi díszben pompázó utcákon és
utakon, óriási embertömegtől kísérten,
egészen a Széchenyi térig. A
következő
egyesületeket
lehetett
többször látni — köztük a legnagyobb
létszámúakat, mint pl. a bécsieket és a
bécsújhelyieket: Báden, Debrecen,
Kismarton (énekesek), Florisdorf, Pécs,
Kőszeg
(énekesek),
Kanizsa,
Leobersdorf,
Neunkirchen,
Pest,
Pozsony, Sechshaus, Szombathely,
Vöslau, Bécsújhely, Bécs. A Széchenyi
téren feloszlottak és a vendégeket
szállásaikra, családokhoz vezették,
ahol
szívesen
fogadták
őket.
(Folytatása köv.)
Oedenburger Lokal-Blatt (előbb
Harmonia) 1867. szeptember 25.
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Oedenburger Lokal-Blatt (früher
Harmonia) 25. September 1867.
VI. A. 2.
(Fortsetzung
vom
TURNFESTE)
Nachmittags 3 Uhr versammelten sich
sämmtliche Sänger-, Turner- und
Feuerwehrmänner
nebst
einer
Abtheilung der studirenden Jugend im
Nationalkostüm, die auch schon den
Einzug als Ehrengarde begleitet hatte,
auf den Széchenyiplatze, wo in Mitte
desselben
eine
Trikolorflag[g]e
aufgehißt war. Nachdem sich die
verschiedene Vereine um ihre Fahnen
und Heimatszeichen geschaart hatten,
wurde die neue Fahne (noch im Mantel
versorgt) herbeigebracht, und nun gieng
der Zug in der vormittägigen Ordnung
durch die Wirtshausgasse (Marktplatz),
Spitalbrücke, Schlippergasse durch den
eigens errichteten Triumpfbogen auf die
Pfarrwiese zur Turnhalle wo sich bereits
tausende von Menschen gesammelt
hatten. Die Halle sowohl als der
Sommer-Turnplatz waren prachtvoll
geschmückt, Fahnen und Flaggen u. z.
die ungarische und deutsche Trikolore,
die österreichisch und steirische Fahne
wehten hoch in der Luft von den mit
Laubund
Blumengewinden
mit
einander
verbundenen
und
geschmückten weißen Säulen. Auf einer
großen
Tribune
nahmen
die
Fahnenjungfrauen
in
Weiß
mit
rothweißen Schärpen gekleidet und die
Fahnenmutter, welche mit den Zug
begleitet hatten Platz, der Fahnenjunker
im Turnkostüm stand in der Mitte die
verhüllte Fahne haltend. Nach dem
Chorgesang „Hazám” hielt Hr. J. Dr.
Kania erst eine ungarische ― dann
deutsche Festrede, sprach den Dank
gegen den löbl. Magistrat, die
Repräsentanz, alle unterstützenden und
wirkenden Mitglieder der Vereine, gegen
die werthen Gäste und gegen die
holden Spenderinen der Fahne aus,
vorauf diese enthüllt und entfaltet, und
bei der dreimahligen Schwingung

VI. A. 2.
(A TORNÁSZÜNNEP FOLYTATÁSA)
Délután háromkor a Széchenyi
téren összegyűlt az összes dalos,
tornász, és tűzoltó, hozzá egy szakasz
diák nemzeti viseletben, akik már a
bevonulást mint díszegység kísérték. A
tér közepén nemzeti zászló volt
felvonva. Mire a különböző egyesületek
zászlóik és nemzeti jelvényeik köré
csoportosultak, odahozták az új zászlót
(még védőkabátban), most már elindult
a menet a délelőtti rendben a
Fogadószeren (Piactér), Ikvahídon,
Balfi utcán át a külön felállított diadalív
alatt a Tornacsarnokhoz, ahol már
ezrek gyülekeztek. A csarnok éppúgy,
mint a nyári tornatér pazarul fel volt
díszítve. Zászlók és lobogók, éspedig a
magyar és a német trikolór, az osztrák
és a stájer zászló lobogtak magasan a
levegőben a virágfüzérekkel egymással
öszekötött
és
feldíszített
fehér
oszlopokról.
Hatalmas
tribünön
foglaltak helyet a fehérbe öltözött
zászlóvivő
lányok
piros-fehér
vállszalaggal és a zászlóanya, akiket a
menet kísért. A zászlótartó középen állt
tornaruhában, a beburkolt zászlót
tartva. A Hazám c. énekszám után Dr.
Kania úr előbb magyar, majd német
ünnepi beszédet tartott. Köszönetet
mondott a tekintetes magistrátusnak, a
választott
képviselőknek,
minden
támogató és közreműködő egyesületi
tagnak,
a
tisztelt
vendégeknek,
azoknak a bájos hölgyeknek, akik a
zászlót adományozták, mire ezt
kibontották és kitekerték. Amikor
háromszor is meglengették, akkor
látszott igazán, milyen díszes. Erre a
zászlóanya a gazdagon hímzett
szalagokat felkötötte a zászlóra. Ezt az
aktust követte még egy beszéd, Rösch
tornatanáré, aztán egy jól végrehajtott
zászló- és tornaünnepély-avató dal és
a
tornacsarnok
megnyitása
és
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derselben
ihre
wahrhafte
Pracht
ersichtlich
wurde,
worauf
die
Fahnenmutter F. v. R. die prächtig
gestickten Bänder anhestete. Diesem
Akte folgte noch eine Rede des Herrn
Turnlehrers
Rösch,
dann
ein
wohlexekutirtes Fahnen- und Turnfestlied und die Eröffnung und
Besitznahme der Turnhalle, wo sich
viele Herren, Damen in der improvisirten
geschmackvoll und sinnig dekorirten
Veranda sowohl, als im Saale
versammelt hatten. Sofort gieng es an
die Frei- und Massenübungen im Freien
und
zum
Schluß
an
die
Preisvertheilungen. Als bereits die
Dämmerung einbrach, wurde der
äußere Turnplatz und die Veranda
festlich beleuchtet und in dem von
Gaslichtern und einem großen Luster
hellstrahlenden
Saale,
begannen
Munczy Lajos Klänge und riefen die
Tanzlustigen zum weiteren Vergnügen,
so daß sich der Saal fast überfüllte. Die
Restauration hatte Hr. Leiner zur
Zufriedenheit
des
konsumirenden
Publikums übernommen, so wie Hrn.
Genthons
rühmlichst
bekannte
Conditorei das feinste Backwerk und
delikates Eis, das in Masse verzehrt
wurde, lieferte. Ueber das gelungene
ganze Arrangement ― so wie über die
zuvorkommende liebenswürdige Gastfreundlichkeit der Bewohner Oedenburgs herrschte von Seite der Gäste nur
eine u. z. höchst anerkennende
lobevolle Stimme.
Oedenburger Lokal-Blatt (früher
Harmonia) 29. September 1867.

tulajdonba vétele következett, ahol
urak és hölgyek sokasága gyűlt össze.
A teremben és az ideiglenes, ízlésesen
és okosan feldíszített verandán is.
Rögtön belekezdtek a szabad- és
csoportos gyakorlatokba, a végén volt
a
díjkiosztás.
Amikor
már
bealkonyodott, a külső tornateret és a
verandát ünnepélyesen kivilágították.
Gázlámpák és egy nagy csillár
fényesen sugározták be a termet, ahol
Munczy Lajos rákezdte húzni a talp alá
valót. A hangok odacsábították a
táncolni
vágyókat
az
újabb
szórakozásra, úgy, hogy rövidesen
színültig telt a terem. A vendéglői
kiszolgálást átvette Leiner úr, a
fogyasztó közönség megelégedésére,
éppúgy szolgálta fel Genthon úr híresneves cukrászata a legfinomabb
süteményeket, és fagylaltokat, amiket
nagy mennyiségben fogyasztottak. Az
egész sikerült rendezvénnyel, valamint
Sopron
lakosainak
irányukban
megnyilatkozó
szívélyes
vendégszeretetével kapcsolatban a
vendégek részéről csak egy hang volt
uralkodó: a legmagasabb dicsérő
elismerésé.
Oedenburger Lokal-Blatt (előbb
Harmonia) 1867. szeptember 29.

VI. A. 3.
HERRN MAURERS DISTANZMARSCH
Wir berichteten unlängst, daß der
Lehrer an der hiesigen katholischen
Volksschule, Herr Maurer, es unternommen habe in vierzehn Stunden, die
mehr als zehn deutsche Meilen
betragende Strecke von Oedenburg bis
Preßburg zurückzulegen. Wie brillant
Herr Maurer diese Aufgabe löste, erhellt

VI. A. 3.
MAURER
ÚR
TÁVGYALOGLÁSA
Nemrég tudósítottunk arról, hogy a
helybeli katolikus népiskola tanítója,
Maurer úr, vállalkozott arra, hogy
tizennégy óra alatt megteszi a több,
mint tíz német mérföldnyi utat Sopron
és Pozsony között. Hogy milyen
ragyogóan oldotta meg Mauer úr ezt a
feladatot, megvilágosodik a következő
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aus folgendem, von ihm an uns
gerichteten, freundlichen Schreiben: Im
Nachstehenden erlaube ich mir über
meinen Distanzgang nach Preßburg
ganz in Kürze zu berichten: Abgang von
Oedenburg um 2 Uhr früh.
Margarethen Ank. 4 U. 17 M. Abg. 4 U.
27 M.
Gschieß
Ank. 5 36
5 45
Donnerskirchen 6 38
Purbach
7 20
Breitenbrunn
8
4
10 15
Winden
10 35
Parndorf
12 27
1 -Von Parndorf habe ich einen
andern Weg eingeschlagen und zwar
nicht auf der Straße über Neudorf,
Gattendorf, Kittsee, sondern von
Parndorf
links
abzweigend,
über
Deutsch-Haslau, Potz-Neusiedel und
Kittsee.
Kittsee Ank. 5 U. — M. Abends, Abg.
5 U. 12 M.
Preßburg
6
5 M. [Abends.]
Zusammen 16 Stunden 5 Minuten,
rechnet man davon die Aufenthaltszeit
von 3 Stunden ab, so bleibt eine reine
Marschzeit von 13 Stunden 5 Minuten,
was jedenfalls eine besondere Leistung
genannt werden kann, da stundenlanger
Regen und immerwährender Sturm sehr
hindernd für das Marschiren waren. Bei
ruhigem Wetter kann die Tour ganz
leicht in 12 Stunden gemacht werden.
Oedenburger Zeitung 13. Juli 1882.

baráti
írásból,
amelyet
hozzánk
intézett:
Az
alábbiakban
szabadjon
egészen röviden tájékoztatást adnom
távgyaloglásomról Pozsonyba. Indulás
Sopronból hajnali kettőkor.
Érkezés Szentmargitbányára 4
óra 17 perc, indulás 4 óra 27 perc.
Érkezés Sércre 5 ó. 36 p., indulás
5 ó. 45 p.
Érkezés Fertőfehéregyházára 6 o.
38 p.
Érkezés Feketevárosba 7 ó 20 p.
Érkezés Széleskútra 8 ó 4 p.,
indulás 10 ó 15 p.
Érkezés Sásonyba 10 ó. 35 p.
Érkezés Pándorfaluba 12 ó. 27 p.,
indulás 1 ó.
Pándorfaluból más útra tértem,
mégpedig
nem
az
országúton
Dunaújfalun, Lajtakátán, Köpcsényen
át,
hanem
Pándorfalutól
balra
elágazva, Deutsch-Haslaun, Lajtafalun
és Köpcsényen át.
Érkezés Köpcsénybe 5 ó. este,
indulás 5 ó. 12 p.
Érkezés Pozsonyba 6 ó. 5 p.
Összesen 16 óra 5 perc,
leszámítva ebből a 3 órás pihenőidőt,
gyaloglás tisztán 13 óra 5 perc, ami
rendkívüli teljesítménynek nevezhető,
mivel az órák hosszat tartó eső és
folytonos szélvihar nagyon hátráltatta a
gyaloglást. Nyugodt időben egészen
könnyen meg lehet tenni az utat 12 óra
alatt.
Oedenburger Zeitung 1882. július
13.

VI. A. 4.
REGATTA. Die von uns bereits avisirte
Regatta am Neusiedlersee, findet heute
Nachmittags statt. Dieselbe beginnt von
der Fischerhütte aus, um 3 Uhr, und
dürfte das interessante Schauspiel, bei
günstigem Wetter zahlreiche Zuschauer
heranziehen.
Oedenburger Zeitung 13. Juli 1884.

VI. A. 4.
REGATTA
A
Regatta,
amiről
már
tudósítottunk, ma délután lesz a
Fertőn. A Halászkunyhótól indul, 3
órakor, és ez az érdekes színjáték
kedvező idő esetén számos nézőt fog
vonzani.
Oedenburger Zeitung 1884. július
13.
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VI. A. 5.
DER RADFAHRKLUB „SEMPRONIA”
veranstaltete letzten Samstag im
Restaurant Marzinger unter großer
Betheiligung von Mitgliedern und
geladenen Gästen ein sehr gelugenes
Weinlesefest. Unter den Anwesenden
befanden sich auch der Protektor des
Vereines, Advokat Béla v. Szigethy,
Obmann Konrad Schiller, Obmann
Julius Fuhrmann vom Bicykleklub
„Hungaria” etc.
Neue Zeitung 13. November 1898.

VI. A. 5.
A
„SEMPRONIA”
KERÉKPÁREGYLET a legutóbbi szombaton
Marzinger vendéglőjében nagyon jól
sikerült szüreti mulatságot rendezett a
tagok és a meghívott vendégek
nagyszámú részvételével. A jelenlévők
között volt az egylet védnöke, Szigethy
Béla ügyvéd, Schiller Konrád elnök,
Fuhrmann Gyula elnök a „Hungaria”
kerékpáregyesülettől stb.
Neue Zeitung 1898. november 13.

VI. A. 6.
VON UNSERN EISLAUFPLATZ, auf
dem sich bereits unsere vornehme
Jugend seit Eintritt der Saison für diesen
erquickenden und graziösen Sport, in
munterem Treiben ergötzt, sind die
Abendkorsi bereits eröffnet und finden
regen Zuspruch. Für den 6. d.
(Dreikönigstag)
ist
den
Schlittschuhläufern ein besonderer Genuß in
Aussicht gestellt. Es wird nämich die
Militär-Musikkapelle des 48. InfanterieRegimentes von 3 Uhr bis ½5 Uhr
Nachmittags
auf
dem
prächtig
hergerichteten und windgeschützten
Eislaufplatz des hiesigen Eislaufvereines
konzertiren.
Bei
den
elektrisirenden
Klängen
dieses
Musikkörpers schleift es sich natürlich
mit dem lebhaftesten Animo.
Oedenburger Zeitung 5. Januar 1904.

VI. A. 6.
KORCSOLYAPÁLYÁNKON,
amelyen előkelő ifjúságunk ezt a
frissítő és kecses sportot a szezon
kezdete óta élénk élvezettel űzi, az esti
korzót már megnyitották és nagy a
látogatottsága. 6-ára (Háromkirályok) a
korcsolyázóknak különleges élvezetet
helyeztek kilátásba. Ugyanis a 48.
ezred
katonazenekara
délután
háromtól félötig hangversenyt ad az
itteni korcsolyázóegylet pompásan
megépített
és
szélvédett
korcsolyapályáján.
Ennek
a
zenekarnak a felvillanyozó hangjaira
természetesen
lesz
ott
nagy
csúszkálás
a
legvidámabb
hangulatban.
Oedenburger Zeitung 1904.
január 5.

VI. A. 7.
FOOTBALL-MATCH
Der in Wien allgemein bekannte
Football-Klub „Vorwärts” trifft Sonntag
hier ein und wird Nachmittag halb 3 Uhr
auf der Angerwiese mit unseren
Footballisten einen Matsch ausfechten.
Mit diesem Sportspiele nimmt die
Herbstsaison ihren Anfang.
Oedenburger Zeitung 6. Oktober
1904.

VI. A. 7.
FUTBALL-MECCS
A Bécsben általánosan ismert
futball-klub, a „Vorwärts”, vasárnap
ideérkezik és délután félháromkor az
Angerréten
mérkőzést
vív
labdarúgóinkkal. Ezzel a sportjátékkal
veszi kezdetét az őszi szezon.
Oedenburger Zeitung 1904.
október 6.

110
VI. A. 8.
DIE RODELBAHN VERBOTEN
Zwei
Zöglinge
der
HonvédOberrealschule haben sich auf der
Rodelbahn
schwere
Verletzungen
zugezogen,
weshalb
sich
die
Stadthauptmannschaft veranlaßt sah,
das Rodeln auf der Rodelbahn
insolange zu verbieten, bis dieselbe
derart in Stand gesetzt wird, daß
derartige schwere Unfälle sich nicht
wiederholen.
Oedenburger Zeitung 3. Januar
1911.

VI. A. 8.
A SZÁNKÓPÁLYA BETILTVA
A Honvéd-főreáliskola két
növendéke a szánkópályán súlyos
sérüléseket szenvedett. Ez arra
késztette a városi kapitányságot,
hogy elrendelje: addig tilos a
szánkázás a szánkópályán, amíg
olyan állapotba nem hozzák, hogy
hasonló súlyos balesetek ne
ismétlődhessenek.
Oedenburger Zeitung 1911.
január 3.

VI. A. 9.
PROF. FRIEDRICH RÖSCH —
EHRENBÜRGER
Von angesehenen Bürger wird — wie
wir hören — der Stadtrepräsentanz in
der nächsten Generalversammlung ein
Antrag unterbreitet werden, wonach
Prof. Friedrich Rösch anläßlich seines
Rücktrittes als langjähriger Oberkommandant der Soproner Feuerwehr
mit Hinweis auf seine außerordentlichen
Verdienste um diese Institution zum
Ehrenbürger der kön. Freistadt Sopron
gewählt werden soll. […]
Oedenburger Zeitung 28. April
1911.

VI. A. 9.
RÖSCH FRIGYES TANÁR —
DÍSZPOLGÁR
Tekintélyes polgárok — amint
hallottuk — indítványt nyújtanak be
a legközelebbi közgyűlésen a városi
képviselethez, amely szerint Rösch
Frigyes
tanárt
visszavonulása
alkalmából, mint hosszú éveken át
a
soproni
tűzoltóság
főparancsnokát — tekintettel ezen
intézmény
körüli
rendkívüli
szolgálataira — válasszák Sopron
szab. kir. város díszpolgárává.
Oedenburger Zeitung 1911.
április 28.

VI. A. 10.
DIE EISLAUFBAHNEN beim Bahnwächterhäuschen und in der kleinen
Schwimmschule wurden bereits eröffnet
und herrscht auf ihnen ein fröhliches
und gesundes winterliches Treiben. Der
Laufpreis beträgt pro Person 15 K.
Oedenburger Zeitung 17. Dezember
1921.

VI. A. 10.
A
KORCSOLYAPÁLYÁK
a
Bakternál és a Kisuszodában már
kinyitottak és ott vidám és
egészséges téli hajtás zajlik. A jegy
személyenként 15 K.
Oedenburger Zeitung 1921.
december 17.

B. GESUNDHEIT / EGÉSZSÉG
VI. B. 1.
DIE SCHWIMMSCHULE und Badeanstalt für Herrn und Damen ist seit 14.
d. M. eröffnet, den Schwimmunterricht
ertheilt Hr. G. Hirth mit noch einem 2-ten
Schwimmeister. Den Unterricht für

VI. B. 1.
AZ USZODA és közfürdő férfiak és
hölgyek számára e hó 14. óta nyitva
van. Az úszás tanítását Hirth G. úr
megosztotta
még
egy
második
úszómesterrel. Hirth úr a hölgyeket
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Damen ertheilt mit Ausnahme der Sonnund Feiertage täglich von 8 bis 10 Uhr
Vormittags im großen Spiegel und von 2
bis 4 Uhr Nachmittags in dem
ausschließlich für Damen reservirten
Bade Hr. Hirth. Die Abonnements- und
sonstigen Preise sind billig ― die
anstoßende Restauration sorgt für
Erfrischungen und Stärkungen nach
dem Bade oder den Schwimmübungen
und Lektionen. Jetzt ist nur eine Frage
― und das keine kleine, keine trockene
sondern die Wasserfrage, und bei den
heurigen bisherigen An- und Aussichten
dürfte sich eben so wie im Jahre 1863
― dießbezüglich eine kleine Calamität
ergeben. Ließe sich diesem Uebelstand
nicht durch eine wenig kostspielige
Regulirung
der
Serpentinen
des
Baches, in dessen Sand und Schlamm
so viel Wasser unnöthig versickert, der
den Schwimmteich mit stets frischem
Wasser
füllen
soll
―
durch
gemeinschaftliches Wirken abhelfen ―
was nicht nur einer so gemeinnützigen
Anstalt ― sondern auch den Oekonomen und weiter gelegenen Werken zum
größten Nutzen wäre.
Oedenburger Lokal-Blatt (früher
Harmonia) 17. Mai 1865.

délelőttönként (kivéve a vasár- és
ünnepnapokat) 8-tól 10-ig a nagy
medencébe, délután 2-től 4-ig a
kizárólag hölgyek számára fönntartott
részre osztotta be. A bérletek és egyéb
árak
olcsók,
a
szomszédos
vendéglőben
gondoskodnak
a
fürdőzés, gyakorlás és leckék utáni
felfrissülésről és erősítőkről. Most csak
egy a kérdés — és ez nem kicsi, nem
száraz, hanem vízkérdés. És az idei
eddigi kilátások mellett ugyanúgy lesz,
mint
1863-ban
—
ebben
a
vonatkozásban lesz némi kalamitás.
Hacsak
nem
segítenek
közös
munkával ezen a visszásságon a patak
kanyarulatainak némi pénzbe kerülő
szabályozásával. A pataknak kellene
ugyanis állandóan friss vízzel ellátni az
uszoda tavát, de a kanyarok homokja
és iszapja sok vizet nyel el
fölöslegesen. Ez a munka nemcsak
ezen a közhasznú létesítményen
segítene, hanem a gazdáknak és a
távolabbi üzemeknek is a legnagyobb
hasznára válna.
Oedenburger Lokal-Blatt (előbb
Harmonia) 1865. május 17.

VI. B. 2.
EINE VOLKSKÜCHE OEDENBURGS
Billigkeit sucht heutzutage Jedermann.
Selbst der Reichere schränkt sich ein,
um so mehr ist der Minderbemittelte auf
das Sparen angewiesen und besonders
pflegt man in dermaliger Zeit den
Anforderungen
des
Magens
nur
bescheiden Zugeständnisse zu machen.
Es ist mithin eine sehr zweckmäßige
und ersprießliche Idee, welche der
hiesige Casino-Restaurateur Hr. Lißt,
gefaßt hat, in dem er beabsichtigt mit
Ende dieses, oder spätestens mit
Beginn des nächsten Monats, in dem
Gastzimmer, oder wie es hier im
Volksmunde heißt: in der „Schwemme”,
seiner Restauration eine „Volksküche”
errichten. Man wird daselbst zu Mittag

VI. B. 2.
SOPRON NÉPKONYHÁJA
Manapság
mindenki
az
olcsóságot keresi. Még a gazdagabb is
összébb húzza magát, annál inkább
van rászorulva a takarékosságra az,
aki gyengébben van eleresztve.
Különösen
ilyen
időkben
csak
korlátozottan tehet engedményeket a
gyomor követeléseinek. Tehát nagyon
célszerű és üdvös elképzelés, amit az
itteni Kaszinó-étterem vezetője, Liszt
úr,
megfogalmazott,
ugyanis
elhatározta, hogy étterme e hó végén,
vagy legkésőbb a következő hónap
elején a vendégszobában, vagy a nép
nyelvén a Schwemme-ben népkonyhát
rendez be. Az ember ott 20 krajcárért
tud majd ebédelni és ezért kap: egy jó
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um zwanzig Kreutzer speisen können
und erhält hiefür: eine gute Rindsuppe,
eine Portion Gemüse mit einem stücke
Fleisch. Außerdem wird auch .leichteres
Bier (sogenanntes „Abzug”) geschänkt
werden, das — obgleich es ebenfalls
recht gut sein wird — nur mit 8 kr. pr.
Halben Liter und mit 5 kr. pr. Glas (3
Deci) berechnet werden wird.
Oedenburger Zeitung 28. Juli 1878.

marhahúslevest, egy adag főzeléket
egy darab hússal. Ezen kívül könnyű
sört is mérnek (az úgynevezett Abzugot), amit — ámbár éppen olyan jó ez is
— fél literenként csak 8 krajcárral, és
poharanként (3 deci) 5 krajcárral
számolnak el.
Oedenburger Zeitung 1878. július
28.

VI. B. 3.
DIE SOJABOHNE
Ein neues Nahrungsmittel von ganz
verzüglichen Eigenschaften ist die
Sojabohne. Sie ist überaus nahrhaft,
wohlschmeckend,
ertragsreich
und
gedeiht auch auf ungarischem Boden
vortrefflich. […] Die frühreifenden Sorten
gedeihen überall dort, wo Mais noch
gute Körner trägt, ja es geht die
verbreitung der gelben mongolischen
Sorte über die Maisregion hinauf. Für
südliches Klima (Görz z. B.) taugt die
schwarze chinesische Sorte am besten;
sie ist da die tragbarste. Für die Weinund Maisregion ist die braune und die
gelbe gleich gut, und gedeiht die letztere
sogar in höheren und nördlicheren
Lagen noch entsprechend, während die
schwarze nicht reif wird. Ihre Kultur ist
im Allgemeinen jener der Buschbohne
ähnlich. […] Die Aussaatmenge beträgt
somit per Hektar 20—50 Kilo. Man kann
auf
einen
70bis
200-fachen,
durchschnittlich aber auf einen 100fachen Ertrag rechnen. […] … ist sie
eine uralte, asiatische Culturpflanze…
[…] Sie wird sehr bald der Kartoffel,
dem Mais, der Feldbohne ebenbürtig
zur Seite stehen, letztere vielleicht
überragen, weil sie 30% mehr Protein
und gut sechsmal so viel Fettstoff
enthält als die gemeine Feldbohne […]
Zubereitet wird sie als menschliche
Nahrung wie folgt: Am einfachsten
gekocht und gleich der Trockenbohne
als Gemüse abgeschmalzen oder als
Salat behandelt. Hiebei muß jedoch
bemerkt werden, daß sie sich sehr

VI. B. 3.
A SZÓJABAB
A szójabab új élelmiszer, egészen
kiváló tulajdonságokkal. Mindenek
felett tápláló, jóízű, nagy hozamú és
különösen alkalmas a magyar földbe.
[…] A koránérő fajták oda valók, ahol a
kukorica még jó szemeket hoz, sőt a
sárga mongol fajta még a kukorica
termőterületénél feljebb is elterjedt.
Délibb éghajlaton (például Görz) a
leginkább használható a kínai fekete
fajta; ez itt a legtűrőképesebb. A borés a kukoricaövezet számára a barna
és a sárga egyaránt jó, az utóbbi
egyenesen megfelelő a magasabb és
északibb helyeken is, míg a fekete nem
érik be. Művelése általában hasonló a
bokorbabéhoz. […] Az elvetendő mag
mennyisége így hektáronként 20—50
kiló. Számolhatunk 70-től 200-szoros,
átlagosan
azonban
százszoros
hozammal. […] Ez ősi, ázsiai
kultúrnövény.
[…]
Rövidesen
egyenrangúként fog állni a burgonya, a
kukorica, a lóbab mellett. Az utóbbit
talán felül is múlja, mert 30%-kal több
proteint és jó hatszor annyi zsírt
tartalmaz, mint a közönséges lóbab.
[…]
Emberi
táplálékként
való
elkészítése, amint következik: a
legegyszerűbb
megfőzni
és
a
szárazbabhoz
hasonlóan
mint
főzeléket lezsírozni vagy salátaként
kezelni. Itt azonban meg kell jegyezni,
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schwer weich kocht, daher mindestens
24 bis 48 Stunden vorgequellt werden
muß. […]
Oedenburger Zeitung 25. April 1879.
VI. B. 4.
ZUR SPITALSFRAGE. Morgen ist —
post multa discrimina — unsere Stadtrepräsentanz wieder einmal in der Lage,
in
der
seit
dritthalb
Jahren
verschleppten Spitalsfrage ein entscheidendes Votum abzugeben. […]
Bekanntlich hat sich die städt.
Repräsentanz
seinerzeit
für
die
Bergäcker entschieden. […] Was war
das Motiv des fast unerklärlichen
Umschwunges? Die Befürchtung der
Viehmarkt, der bekanntlich auf dem
Krutzenberge abgehalten wird, könnte
etwa aus sanitär-polizeilichen Gründen,
eben wegen des Krankenhauses auf
einen anderen Platz verlegt werden, war
es merkwürdigerweise, welche der fast
schon glücklich unter Dach gebrachten
Angelegenheit in zwölfter Stunde, eine
windschiefe Richtung gab. […]
Welch
ein
oberflächliches
Beginnen! Liegt doch die Entscheidung
der Frage, ob der Viemarkt auf dem
Krutzenberge zu verbleiben habe, oder
nicht, in der Hand derselben Majorität,
welche morgen über die Spitalfrage
abstimmen wird. […] Würde sich aber
die Repräsentanz für die Errichtung des
neuen Krankenhauses in der Nähe des
neuen Unterlöwer-Weges entscheiden,
so
könnte
die
permanente
Beunruhigung der Kranken durch den
bei Tag und Nacht lebhaften Verkehr
der
Südbahn
als
triftiges
Gegenargument mit voller Berichtigung
erhoben werden. […] Auch ist es eine
Illusion, der Viehmarkt würde in
absehbarer Zeit größere Dimensionen
annehmen. Steinamanger, Preßburg
und Wiener-Neustadt bewerben sich
neuerer Zeit um Viehmärkte. […] Was
aber dann, wenn das Ministerium eines
schönen Tages das altersschwache
Spital
schließt?
Mögen
unsere

hogy főzéskor nagyon nehezen puhul
meg, ezért legalább 24-től 48 óráig kell
áztatni előtte.[…]
Oedenburger Zeitung 1879. április
25..
VI. B. 4.
A KÓRHÁZKÉRDÉS
Holnap önkormányzatunk — sok
viszontagság után — ismét egyszer
abban a helyzetben lesz, hogy a három
és fél éve halogatott kórházkérdésben
döntő szavazást tarthat. [...] Köztudott,
hogy az önkormányzat annakidején a
Bergäcker mellett tette le a voksát. [...]
Mi volt a szinte megmagyarázhatatlan
fordulat
indítéka?
Félelem
a
marhavásártól, amelyet tudvalevően a
Kurucdombon tartanak. Egészségügyi
és rendőri szempontból éppen a
kórház miatt lehetne másik helyet
keresni. Furcsa módon a szerencsésen
már tető alá hozott ügy a tizenkettedik
órában ferde irányt vett. [...] Milyen
felületes kezdés! Elvégre a kérdés
megoldása,
hogy
ugyanis
a
marhavásár a Kurucdombon maradjone vagy sem, annak a többségnek a
kezében van, amely holnap a
kórházkérdésben szavazni fog. [...] Ha
az önkormányzat úgy határozna, hogy
az új kórházat az új Alsólőver út
közelében kell létesíteni, akkor teljes
joggal lehetne nyomós ellenérv az,
hogy a Déli vasút élénk éjjel-nappali
forgalma
állandóan
zavarná
a
betegeket. [...] Az is illúzió, hogy a
marhavásár belátható időn belül
nagyobb
méreteket
venne
föl.
Szombathely, Pozsony és Bécsújhely
pályázik újabban marhavásárokra. [...]
De mi lesz akkor, ha egy szép napon a
minisztérium az elöregedett kórházat
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fürsorglichen Stadtväter mit dieser
Eventualität rechnen und […] im Sinne
ihres
ursprünglichen
ministeriell
genähmigten Beschlusses, meritorisches Entscheidung treffen.
Oedenburger Zeitung 23. Februar
1899.

bezáratja? Számoljanak ezzel a
lehetőséggel a mi gondos városatyáink
és [...] az eredeti, a miniszter által
jóváhagyott
határozat
értelmében
érdemi döntést találjanak.
Oedenburger Zeitung 1899.
február 23.

VI. B. 5.
BOHNENKAFFEE
Bei Verwendung des Bohnenkaffee
empfiehlt es sich, immer eine feinere
Sorte zu wählen, die kräftiger im Aroma
ist, deshalb im Verbrauch auch nicht
theurer kommt und dabei viel besser
schmeckt.
Namentlich
wird
die
Preisdifferenz zwischen einer minderen
und
der
feineren
Sorte
weit
hereingebracht,
wenn
man
den
Bohnenkaffee zur Hälfte mit Kathreiners
Malzkaffee mischt. Diese bereits
allgemein
beliebte
Kaffeemischung
erweist
sich
als
vorzüglich
im
Geschmack und für die Gesundheit
äußerst zuträglich. Kathreiners KneippMalzkaffee erhält durch einen in den
Tropen aus der Kaffeefrucht erzeugten
Extrakt das Aroma des Bohnenkaffees,
er vereinigt somit in unübertroffener
Weise mit dem gewohnten und
beliebten Geschmacksreitz deswselben
die
Vorzüge
des
heimischen
Malzpräparates. Kathreiners Malzkaffee
darf niemals offen verkauft werden und
ist nur echt in den bekannten
Kathreiner-Paketen, man wolle daher
auch nur diese überall verlangen und
annehmen.
Oedenburger Zeitung 14. Januar
1900.

VI. B. 5.
A SZEMESKÁVÉ
A szemeskávé felhasználásakor
javasolt, hogy mindig egy finomabb
fajtát válasszunk, amelynek erős az
aromája, de ettől még a fogyasztásban
ne legyen drágább és amellett jobb
legyen az íze. Mindenekelőtt az
árkülönbözet a csekélyebb értékű és a
finomabb
fajták
között
bőven
behozható, ha a szemeskávét felesben
a
Kathreiner-féle
malátakávéval
keverik. A már általánosan kedvelt
kávékeverék előnye megmutatkozik az
ízében és abban, hogy az egészségre
nézve messze a legkevésbé káros. A
Kathreiner-féle Kneipp-malátakávé a
szemeskávé aromáját olyan kivonatban
tartalmazza, amelyet a trópusokon, a
kávé terméséből állítanak elő. Így
egyesíti felülmúlhatatlan módon a
megszokott és kedvelt kellemes ízeket
a hazai malátapreparátum előnyeivel.
A Kathreiner-féle malátakávét sohasem
szabad bontva eladni, csak az ismert
csomagolásban az eredeti, ezért
mindenütt csak ezt követelje és vegye
át.
Oedenburger Zeitung 1900.
január 14.

VI. B. 6.
FESTLICHE ERÖFFNUNG DES KURBADES BALF
Am Pfingstmontag findet zur
Eröffnung der haute saison des
reizenden und heilkräftigen Badeortes,
in der dortigen Restauration ein MilitärKonzert statt. Von Nachmittag 4 Uhr ab,
wird nämlich die Kapelle des 48. Inf.-

VI. B. 6.
BALF GYÓGYFÜRDŐ ÜNNEPÉLYES
MEGNYITÁSA
Pünkösd hétfőjén katonazenekar
hangversenyez
a
bájos
és
gyógyhatású fürdőhely főszezonjának
megnyitása alkalmával, az ottani
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Regimentes ein reichhaltiges Programm
der beliebtesten Musikstücke zum
Vortrag bringen. Der Restaurateur Herr
Michael Pinezics wird Alles aufbieten,
um
in
seiner,
allen
modernen
Anforderungen
entsprechenden
Restauration die hoffentlich zahlreichen
Gäste bestens zufrieden zu stellen.
Auch
Gefrornes
und
sonstige
Kafffeehaus-erfrischungen
werden
servirt.
Oedenburger Zeitung 26. Mai
1901.

étteremben. Ugyanis délután négytől a
48-as gyalogezred zenekara gazdag
programjában
a
legkedveltebb
zeneszámokat adja elő. Pinezics
Mihály úr, az étterem vezetője mindent
be fog vetni, hogy az összes modern
kívánalomnak megfelelő éttermével a
remélhetőleg
nagy
létszámú
vendégsereg a legteljesebb mértékben
meg legyen elégedve.
Oedenburger Zeitung 1901. május
26.

VI. B. 7.
DER WERTH DES TÄGLICHEN
SPAZIERGANGES
Woher kommt es, daß die Landleute
fast immer gesunde, kräftige Naturen
sind, an denen jeder seine Freude
haben muß? Unsere Bauern und
Bäuerinen arbeiten tüchtig, aber da sie
dabei den Haupttheil des Tages in freier
Luft
zubringen,
so
kann
der
gesundheitliche Einfluß dieses lebensund krafterweckenden Stoffes, den sie
in vollen Zügen einathmen, an ihnen
seine gute Wirkung ausüben. Fleißige
Bewegung, wie sie die Thätigkeit der
Dorfbewohner verlangt, können wir
Städter in der gleichen Art nicht
machen, da uns der Beruf an das
Zimmer fesselt. Aber wir sollen
wenigstens so viel wie möglich spaziren
gehen, damit wir auch einen Theil von
der Kernigkeit und den blühenden
Aussehen der Landbewohner am
eigenen
Körper
gewinnen.
Beim
Wandern meide man selbstredend die
staubigen Straßen mit ihrem Lärm und
suhe dafür die Einsamkeit auf, dortwo
der Walde so dem uns umweht oder wo
vom Felde und der Wiese reine, frische
Luft in unsere Lungen strömt. Es ist
wichtig, was für Stoffe wir während des
Spazierengehens
einathmen,
denn
während wir in ruhendem Zustande in
der Minute etwa sechszehn Athemzüge
thun, steigert sich, während wir uns
bewegen, diese Zahl auf das vier- und

VI. B. 7.
A NAPI SÉTA FONTOSSÁGA
Honnan van az, hogy a falusiak
majdnem mindig egészséges, erős
természetűek, akikben mindenki kell,
hogy örömét lelje? A mi parasztjaink
derekasan dolgoznak, de az, hogy a
nap nagy részét a szabad levegőn
töltik, ennek az élet- és erőébresztő
anyagnak az egészséges befolyása,
amelyet teli tüdővel belélegeznek, rájuk
jó hatást gyakorol. Mi városiak
ugyanolyan
serényen
nem
mozoghatunk, mint ahogy azt a
falusiak tevékenysége megköveteli,
mivel minket foglalkozásunk szobához
köt. Ám menjünk sétálni, amennyit
csak lehet, hogy ez által legalább
részben olyan egészségesek és jó
kinézetűek legyünk, mint a falusiak.
Séta közben magától értetődően
elkerüli az ember a poros utcákat a
lármájukkal együtt és keresi e helyett
az egyedüllétet ott, ahol az erdő
lehelete körülleng minket, vagy ahol a
földekről és rétekről tiszta, friss levegő
áramlik tüdőnkbe. Fontos, hogy milyen
anyagot lélegzünk be, amikor sétálni
megyünk. Mert mialatt nyugalmi
helyzetben
percenként
körülbelül
tizenhat a lélegzetvételek száma, ez
emelkedik, ha mozgunk, akár a négyvagy ötszörösére, úgy hogy az
életbalzsamból
egész
készletet
veszünk
magunkba.
Ez
abból
származik, hogy mélyebb lélegzetet
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fünffache, so daß wir einen ganzen
Vorrath an Lebensbalsam in uns
aufnehmen. Das rührt daher, daß wir
tiefer Athem holen müssen, wenn wir
rüstig
fortschreiten.
Nicht
zu
unterschätzen ist auch der weitere
Vortheil, der unserer Blutzirkulation zu
gute kommt. Durch die Bewegung wird
nämlich das Blut gleichmäßig durch den
ganzen Körper getrieben, während wir
bei sitzender Lebensweise oft einen
heißen Kopf, aber kalte Füße haben, da
der Kreislauf durch die Ruhe gehemmt
ist. Man soll sich daran gewöhnen, bei
jedem Wetter spaziren zu gehen. Nur
derjenige, der ein bischen Wind und
Regen nicht fürchtet, erhält sich die
Gesundheit und erreicht durch diese
Abhärtung gegen die Launen der
Witterung einen dauernden Schutz vor
Erkältungen, wie sie der empfindsame
Mensch, den höchstens der warme
Sonnenschein
hinauslocken
kann,
schon bei dem leisesten Luftzug fühlt.
Natürlich gilt es auch hier, sich vor
Uebertreibungen zu hüten und z. B.
[zum Beispiel] bei großer Kälte wärmere
Sachen zu tragen als bei milder
Temperatur. Schädlich ist das tägliche
Spazierengehen für niemanden, der es
vernünftig ausübt und selbst der
zartorganisirte Mensch kann sich nach
und nach so daran gewöhnen, daß es
ihm Bedürfniß wird.
Oedenburger Zeitung 26. September
1906.

kell vennünk, ha erőteljesen haladunk
előre. Nem lebecsülendő az a további
előny, amely a vérkeringésnek jól jön.
A mozgás következtében ugyanis a vér
az egész testben egyformán áramlik,
míg az ülő életmódnál gyakran forró a
fejünk, hideg a lábunk, mert a
körforgás a nyugalom következtében
akadályoztatva
van.
Hozzá
kell
szoknunk
ahhoz,
hogy
legyen
bármilyen az idő, sétálni kell mennünk.
Csak azok, akik egy kis esőtől vagy
széltől nem ijednek meg, maradnak
egészségesek. Az időjárás szeszélyei
szembeni edzettséggel érhető el a
megfázás elleni tartós védelem, míg az
érzékeny ember, akit legfeljebb a
meleg napfény tud kicsalogatni, már a
legkisebb
huzatot
is
megérzi.
Természetesen itt is érvényes az, hogy
tartózkodjunk a túlzásoktól és például
melegebb holmit hordjunk nagyobb
hidegben, mint enyhe időben. A napi
séta senkinek sem árt, aki okosan
gyakorolja és még a gyengébb
szervezetű ember is fokozatosan
hozzászokhat, mire szükségletté válik
számára.
Oedenburger Zeitung 1906.
szeptember 26.

VI. B. 8.
ZAHNBÜRSTEN
sowie
alle
erforderlichen Präparate zur Mund- und
Zahnpflege empfehlen wir in größter
Auswahl Löwendrogerie Franz Müller,
Spitalbrücke, Sopron.
Oedenburger Zeitung 16. Mai
1911.

VI. B. 8.
FOGKEFÉKET éppúgy, mint minden
szükséges
készítményt
fogés
szájápoláshoz
nagy
választékban
ajánlunk. Müller Ferenc Oroszlán
drogériája Ikvahíd, Sopron.
Oedenburger Zeitung 1911. május
16.

VI. B. 9.
DIE GASTHÄUSER IM KRIEGSJAHR
Ein Beschluss der Soproner Wirte.

VI. B. 9.
VENDÉGLŐK A HÁBORÚS ÉVBEN
A soproni kocsmárosok határozata.
A
rendkívüli
körülmények,
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Die außergewöhnlichen Verhältnisse,
welche der gewaltige Krieg mit sich
brachte, hat auch unsere Wirte aus ihre
Behäbigkeit emporgescheucht und mit
lobenswertem Eifer gehen auch sie
daran, sich in der Kriegsfürsorge zu
betätigen. Es ist dies ein um so
rühmenswerteres Beginnen, als sie von
dem Kriege nicht nur nicht zu leiden
haben, sondern vielmehr goldene Zeiten
haben. Die hart aufeinander volgenden
Musterungen,
Konzentrierungen,
Pferde-Assentierungen etc. brachten
einen Fremdenverkehr, wie man ihn
noch nie erlebt hat. Es ist zwar nicht zu
leugnen, daß die Verteuerung der
Lebensmittel durch die Ansammlung
von vielen Fremden im fortwährenden
Steigen ist, aber die Wirte sind von
dieser Teuerung am allerwenigsten
betroffen, denn ein tüchtiger Wirt pflegt
auch sonst im Sommer und Herbst
seine Keller und Kammern mit allerlei
Lebensmitteln zu füllen. Den Wirt läßt es
somit ganz kalt, wenn Schmalz und
Speck um 2—300% im Preise stieg,
wenn Kraut, Hülsenfrüchte und Gemüse
von den Lebensmittelwucherern auf
eine schwindelhafte Höhe gebracht
wurden; denn ihre Keller und Magazine
sind gefüllt und sie können sich
gemütlich ins Fäustchen lachen, wenn
sie sehen, wie man das Publikum
schnürt und prellt, daß es ein Jammer
ist. Nur in Punkto Fleisch — da happert
es;
denn
Fleisch
bergen
ihre
Vorratskammern nicht. Aber schließlich
sind sie auch diesbezüglich besser
daran wie der Fleischer und Kaufmann.
Diese können sich nur auf einer Seite
erholen, indem sie den Preis erhöhen.
Den Wirten stehen zwei Seiten zur
Erholung offen: sie können kürzen und
erhöhen. Sie können einerseits nach
Belieben die Fleischportionen kleiner
machen und den Preis andererseits
erhöhen, denn bei ihnen kontrolliert
niemand die Gewichter, wie in den
Läden oder in den Fleischbänken. Und
schließlich angenommen, aber nicht

amelyeket az óriási háború hozott
magával, a mi kocsmárosainkat is
előkergette kényelmességükből és
elismerésre méltó igyekezettel arra
törekednek, hogy ők is tegyenek
valamit a háborús ellátásért. Ez annál
is inkább dicséretes kezdet, mert ők a
háborútól
nemcsak
hogy
nem
szenvednek, hanem sokkal inkább
arany időket élnek. A keményen
egymást
követő
behívások,
csapatösszevonások,
lovak
besorozása stb. olyan idegenforgalmat
hoztak magukkal, amilyent még soha
meg nem éltünk. Nem tagadható
ugyan,
hogy
az
élelmiszerárak
drágulása a sok idegen összegyűlése
miatt folyton növekszik, ám a
kocsmárosokat ez a drágulás a
legkevésbé sem zavarja. Mivel egy
rendes kocsmáros egyébként is
nyaranta és ősszel pincét és kamrát
telehord különféle élelmiszerrel. A
kocsmárost így hidegen hagyja, ha a
zsír és szalonna ára 2-300%-kal
emelkedik, ha a káposzta, hüvelyesek
és zöldségek árát az élelmiszerrel
üzérkedők szédületes magasságokba
emelték, mert az ő pincéik és raktáraik
telve vannak, és vidáman nevethetnek
a markukba, ha látják, hogy a
közönséget hogyan szedik rá és
csapják be, ez már kész siralom. Csak
a hús, csak ez a pont, ahol bökkenő
van. Mert húst nem rejtenek az
éléstárjaik. De végül is e téren is
jobban állnak, mint a mészárosok és
kereskedők. Ők csak egy oldalról
tudják kárpótolni magukat, mégpedig
az
árak
emelésével.
A
kocsmárosoknak két oldalról áll nyitva
a lehetőség: csökkenthetnek vagy
emelhetnek. Egyrészt kedvük szerint
csökkenthetik a húsadagokat, másrészt
emelhetik az árakat, mivel náluk senki
sem ellenőrzi a súlyokat, mint a
boltokban vagy a mészárszékekben.
És végül tudomásul véve, de nem
helyeselve, hogy a kocsmárosokat
némely vonatkozásban ugyancsak

118
zugegeben, daß auch die Wirte in
mancher Beziehung von der Teuerung
ebenfalls einigermaßen betroffen sind,
so verschwindet dieser Ausfall in dem
Meere von geistigen Getränken, welche
zum Ausschank kommen, weil niemals
so viel getrunken wird, als in Zeiten der
allgemeinen Desperation und der
Kriegsbegeisterung angehender Helden,
d. h. einziehender Rekruten. Mit einem
Worte: die Wirte feiern jetzt ebenso wie
die
ärarischen
Lieferanten
die
Renaissanz ihres Gewerbes.
Man
kann
deshalb
den
Patriotismus der Genossenschaft der
Wirte genügend preisen, daß sie es jetzt
für zeitgemäß gefunden sich zu
versammeln, um über Maßregeln zu
beraten, welche anläßlich des Krieges
zu treffen wären. Eine Fülle von höchst
wichtigen Fragen liegen da zur
Entscheidung vor. Wir wollen von
denselben
nur
einige
wichtigere
erwehnen.
Es ist geradezu schrecklich,
welche Massen teueres Fleisch in der
Gasthäusern verpraßt werden. Man
muß deshalb an die Einführung einer
Kriegskost denken. Man muß ferner
daran denken, daß die vielen Beamten,
Geschäftsbediensteten,
Handwerkgesellen, die keinen eigenen Haushalt
führen, sondern auf Gasthauskost angewiesen sind, sich satt essen, ohne für
ein
Mittagsessen
den
ganzen
Tagesverdienst hergeben zu müssen.
Schon jetzt sieht man deren
bleiche abgehärmte Gesichter in den
Gassen herumschleichen, weil sie sich
nicht satt essen können. In den
Gasthäusern ist fast nichts anderes als
das teuere Fleisch in verschiedenen
Zubereitungen zu bekommen. Wenn
man Kriegsbrot und mit Beimischung
von Surrogaten backen darf, so muß es
auch
ein
Mittel
geben,
um
Fleischspeisen derart zu servieren, daß
nur wenig Fleisch und umsomehr
Surrogate, als da sind: Kartoffel, Kraut,
Rüben und sonstiges Gemüse serviert

érinti bizonyos mértékig a drágulás,
úgy ez a jövedelem-kiesés eltűnik a
kimért szeszes italok tengerében. Mert
soha annyit nem isznak, mint az
általános reménytelenségben és a
háború csodálatára induló hősök,
vagyis a bevonuló regruták. Egy
szóval:
a
kocsmárosok
éppúgy
ünneplik most üzletük újjászületését,
mint a kincstári szállítók.
Ezért
a
kocsmárosok
szövetkezésének
hazafiságát
megfelelően jutalmazhatjuk. Megértve
az idők szavát összegyűlnek, hogy a
háború
következtében
szükséges
szabályozásokról tanácskozzanak. Egy
csomó nagyon lényeges kérdés vár
megoldásra. Ezek közül csak néhány
fontosat említünk.
Egyenesen borzasztó, hogy a
drága hús micsoda mennyiségben
vész kárba a vendéglőkben. Ezért
háborús
koszt
bevezetését
kell
fontolgatni. Továbbá arra kell gondolni,
hogy sok tisztviselő, kereskedelmi
alkalmazott, iparossegéd nem vezet
saját háztartást, hanem rá van utalva a
vendéglői kosztra, hogy jóllakjon,
anélkül, hogy azért egész napi
keresetét oda kellene adnia.
Már most látni ezeket, akik
sápadt, epekedő arccal vánszorognak
az utcákon, mert nem tudnak jóllakni. A
vendéglőkben jóformán nem kapható
más, mint a drága hús, különböző
elkészítésben. Ha szabad hadikenyeret
sütni, amelybe kiegészítőket kevertek,
úgy kell, hogy legyen mód húsételeket
úgy felszolgálni, hogy hús csak kevés,
de annál több kiegészítő legyen
mellette, mint krumpli, káposzta, répa,
és hasonló zöldség. Meg kell tanulni az
olcsóbb húsok, mint például bárányhús
ízletes elkészítését. A gasztronómia
története tud mesélni arról, hogy az
ügyes
szakács
a
levetett
glaszékesztyűből
olyan
ragou-t
készített, amelyet egy zsüri a
legfinomabb ínyencségnek nyilvánított.
Mit tudott volna előállítani krumpliból,
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wird. Man muß lernen billiges Fleisch,
wie z. B. Hammelfleisch schmackhaft zu
kochen.
Die
Geschichte
der
Gastronomie weiß zu erzählen, daß ein
geschickter Koch aus abgelegten
Glacéhandschuhen ein Ragout bereitet
hat,
welches
für
die
feinste
Leckerspeise von einer Jurie erklärt
wurde. Was hätte der Mann aus
Kartoffel, Mais oder aus den billigen
weißen Rüben herstellen können! — —
Aus dem Gesagten ergibt sich zur
Genüge, daß die Gastwirte ein großes
Feld für eine ersprießliche Tätigkeit auf
dem Gebiete der Volksernährung
haben, wobei auch ihr eigenes Interesse
eine Förderung erfahren könnte, denn
schließlich dauert doch der Krieg nicht
ewig und es wäre jammerschade, die
ständigen Gasthaus-kundschaften aus
dem Kreise der Beamten, Lehrer,
Kaufmannsstandes etc. aussterben zu
lassen.
Zu unserem Bedauern sind wir
nicht in der Lage, Näheres über den
Verlauf der hochwichtigen Beratung
mitzuteilen, da uns keinerlei Mitteilung
seitens dieser ehrenwerten Genossenschaft zugekommen ist, aber auf
Umwegen erfahren wir, daß ein
Beschluß von unübersehbarer Tragweite gefaßt worden ist. Es wurde
nämlich einmütig beschlossen, die
leinenen Servietten abzuschaffen und
anstatt denselben papierne den Gästen
zu bieten, die nach Gebrauch auch
mitgenommen
oder
gleich
den
Tramwaykarten
zerrissen
werden
können, damit sie nicht zweimal
gebraucht werden.
Nun kann das Vaterland und
insbesondere Sopron ruhig sein!
Grenzpost 28. Februar 1915.

kukoricából
vagy
az
olcsó
fehérrépából! — —
Az
elmondottakból
eléggé
következik, hogy a vendéglősöknek
széles
tere
nyílik
hasznos
munkálkodásra
a
népélelmezés
vonatkozásában.
Amellett
tapasztalhatja, hogy ez a saját érdeke
is. Mert elvégre nem tart örökké a
háború és halálos vétek lenne, ha
hagyná,
hogy
kihaljanak
a
törzsvendégei a tisztviselők, tanítók,
kereskedők stb. köréből.
Sajnálatunkra
nem
vagyunk
abban a helyzetben, hogy közelebbit
közölhessünk
a
nagyon
fontos
tanácskozás lefolyásáról, mert ettől a
tiszteletre
méltó
szövetkezéstől
semmiféle közlemény nem érkezett. De
kerülő
úton
megtudtuk,
hogy
beláthatatlan jelentőségű határozatot
fogalmaztak
meg.
Ugyanis
egybehangzóan döntöttek úgy, hogy a
vászon asztalkendőket kivonják a
forgalomból
és
helyettük
papírt
ajánlanak a vendégnek, amit használat
után akár haza is vihetnek, vagy a
villamosjegyhez
hasonlóan
eltéphetnek. Nehogy másodszor is
használatba vegyék.
Most már megnyugodhat a haza,
s különösen Sopron.
Grenzpost 1915. február 28.
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VII. ALLERLEI / MINDENFÉLE
A. SEHENSWÜRDIGKEITEN / LÁTNIVALÓK
VII. A. 1.
CURIOSITÄTEN. In der Silbergasse Nr.
2. produzirt sich von heute ab der
kleinste Mann Ungarns, es ist ein bloß 2
Fuß hoher Zwerg aus der Zips der
schönsten Karpatengegend Ungarns.
Mit ihm zugleich kann ein Riesenfräulein
aus Spanien, Namens „Isabella”, das
volle 7 Fuß mißt, besichtigt werden und
wird endlich auch ein sogenannter
„Waldmensch”, nämlich ein großer Affe
(Orang-Utang)
aus
den
dichten
Waldungen der Insel Borneo (am
Äquator) dem Publikum gezeigt. Der
Inseratentheil unserer heutigen Nummer
gibt darüber weitere Aufschlüsse.
Oedenburger Zeitung 13. April 1879.

VII. A. 1.
KÜLÖNLEGESSÉGEK
Az Ezüst utca kettőben mától
produkálja
magát
Magyarország
legkisebb férfia, egy alig 2 láb magas
törpe a Szepességből, Magyarország
legszebb kárpáti területéről. Vele
együtt nézhető meg egy óriás
kisasszony Spanyolhonból, név szerint
Izabella, aki teljes 7 láb magas, és
végül mutatnak még a publikumnak
egy úgynevezett erdei embert, név
szerint nagy majmot (Orang-Utang)
Borneó sziget sűrű erdeiből (az
Egyenlítőnél). Mai számunk hirdetési
rovatában
további
felvilágosítások
találhatók.
Oedenburger Zeitung 1879.
március 31.

VII. A. 2.
HARTKOPF’S DIORAMA. Vorgestern
Abends besuchten wir Herrn W.
Hartkopf’s hier auf dem Steinmetzplatze
errichtete mechanische Kunstaustellung, sein anatomisches Museum und
endlich sein Kabinet für experimentale
Physik.
Gewöhnlich sagt man von derlei
Schaustellungen in größeren oder
kleineren Buden, daß das Beste immer
an deren Außenseite zu sehen sei. Hier
sehen wir zwar mehrere lebensgroße
sehr geschickt konstruirte wächserne
Automaten: Eine Tänzerin; einen
Tambour mit der türkischen Trommel;
eine vorzüglich ausgeführte Gruppe
lebensgroßer,
von
der
Polizei
überraschter Falschmünzer aus Wachs;
einen komischen Schuster, der Hand,
Augen, Mund und Kopf sehr natürlich
bewegt
und
drollige
Grimassen
schneidet;
und
außer
großen
Wandbildern noch sonst viel Sehens-

VII. A. 2.
HARTKOPF DIORÁMÁJA
Tegnapelőtt este meglátogattuk
Hartkopf
W.
úr
mechanikus
műkiállítását, amely itt, a Kőfaragó
téren van berendezve, anatómiai
múzeumát és végtére a kísérleti fizikai
gyűjteményét. Szokás az ilyenféle,
kisebb-nagyobb
helyiségekben
bemutatott kiállításokra azt mondani,
hogy mindig kívülről a legjobbak. Bár
látunk itt kívül több életnagyságú
automatát: egy táncosnőt, egy tambúrt
a török dobbal, pénzhamisítók viaszból
előnyösen kivitelezett csoportját, amint
rajtuk üt a rendőrség, egy a kezét,
szemét, száját és fejét nagyon
természetesen
mozgató,
komikus
cipészt, amint mókás grimaszokat vág,
és nagy faliképeken kívül még sok
megnézésre érdemeset, mégis amit a
négy kiállítóterem belseje nyújt, az nem
is sejtett mértékben túlszárnyalja azt,
amit a telerakott külső oldal ígér és
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werthes: allein was das Innere der vier
Ausstellungsräume bietet, überflügelt
doch in ungeahntem Maße das durch
die reichbestellte Außenseite Verheißene und lohnt wirklich mehr als zur
Genüge das bescheidene Entrée.
In der ersten Abtheilung fesselt die
herrlich modellirte, von allem weiblichen
Liebreiz umflossene Gestalt der Venus
nach dem Entwurfe des Michel Angelo
(Atelier Bellini in Berlin) das Auge. Diese
außerordentlich schöne Wachsfigur ist
lebensgroß
und
athmet
ganz
naturgetreu. Ferner ist ein vorzügliches
Wachsbild des todten deutschen
Kaisers Wilhelm I. aus demselben
Atelier zu sehen. Die Aenlichkeit ist
frappant. Desgleichen die lebensgroße
Figur
Garibaldi’s;
eine
Akrobatin
(mechanisches
Kunstwerk
ersten
Ranges) Judith mit dem Kopfe
Holofernes; ferner ein sterbender
Zuave; das Hinscheiden des tödtlich
verwundeten Kriegers ist mit seelenpackender Natürlichkeit dargestellt.
Merkwürdig im hohen Grade sind die
„singende Nachtigall”, der „mechanische
Pfau” u. s. w. Sehr malerisch ist das
nach dem bekannten Gemälde G. Marx
in Wachs modellirte Gruppenbild: „Die
Löwenbraut” und die nach dem
herrlichen Bilde Kaulbach’s: „Von Gott”
in Wachs nachgebildete Engelsgestalt
mit dem neuen Erdenbürger im Arme.
Von sprechender Aehnlichkeit ist
die lebensgroße Figur Papst Leo XIII.
Unter den Automaten verdient auch das
zierliche Musikanten-Paar (Mohr und
Mohrin) eingehende Beachtung.
Außerdem zeigt uns ein Diorama
die Städte Venedig und Petersburg mit
beweglichen, das dortige, vielgestaltige,
öffentliche
Leben
anschaulich
machenden Figuren, Pferden, Schiffen,
Wägen etc. Im Ganzen sind 35
Nummern
in
dieser
Abtheilung
ausgestellt.
Sehr lehrreich ist das anatomische
Kabinet mit seinen zahlreichen minutiös
genauen Wachsnachbildungen mensch-

valóban jobban megéri, mint amennyi a
szerény belépő.
Az első részben lenyűgöző
látvány
Vénusznak
nagyszerűen
modellezett, minden női kellemmel
ellátott alakja, Michelangelo terve
alapján. (Kivitelező Bellini műterme
Berlinben.) Ez a rendkívül szép
viaszfigura életnagyságú és egészen
természethűen
lélegzik.
Továbbá
ugyanettől a műteremtől látható jeles
viaszkép I. Vilmosról, a halott német
császárról. Frappáns a hasonlóság.
Ugyancsak
az
az
életnagyságú
Garibaldi alakja is, egy akrobatanő
(elsőrangú gépi műremek), Judit
Holofernesz fejével, továbbá egy
haldokló
zuáv.
A
halálosan
megsebesített
harcos
haláltusáját
lélegzetelállító
természetességgel
formálták meg. Figyelemreméltók a
magas fokon elkészített „éneklő
csalogány”, „a mechanikus páva” stb.
Nagyon festői az ismert Marx G. kép
alapján
viaszban
modellezett
csoportkép: „Az oroszlánmenyasszony”
[Oroszlánok násza?] és Kaulbach
csodálatos képe, az „Istentől való”, a
viaszból másolt angyalalak, karjában a
Föld új polgárával.
XIII. Leo életnagyságú figurája a
megszólalásig hű. Az automaták közül
beható figyelmet érdemel a kecses
zenészpár (mór és mórnő).
Ezen kívül dioráma mutatja meg
nekünk Velence és Szentpétervár
városokat,
az
ottani,
sokoldalú
nyilvános
életet
szemléletesen
megjelenítő
figurákkal,
lovakkal,
hajókkal, kocsikkal stb. Egészben véve
35 számot állítottak ki ebben a
részlegben.
Nagyon tanulságos az anatómiai
kabinet az emberi szervek nagyszámú,
minuciózus pontossággal elkészített
viaszmásolataival,
egészalakos
formában
éppúgy,
mint
egyes
részeiben,
aztán
az
ember
kialakulásának
minden
fázisa
(embriológia),
csontvázak,
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licher Organe, sowohl in ganzen
Gestalten, als in einzelnen Theilen,
dann all’ die Phasen der Menschenbildung
(Embriologie),
Skeletten,
Monstrositäten u. s. w. Eine reichhaltige
Schmetterlingssammlung mit unbeschreiblich schönen Exemplaren, führt
die durch das anatomische Kabinet
peinlich berührten Sinne wieder zur
ästhetischen Genußfreudigkeit zurück.
Das Beste aber an der Ausstellung
ist das Kabinet für experimentirende
Physik. Wir sehen dort die unerklärliche
„Aufhebung der Schwerkraft”, vermittelt
durch eine frei in der Luft schwebende,
und dort allerlei choreographische
Künste anstellende lebende Dame, die
aus dem Wasser in den Aether zu
steigen scheint und zuletzt kopfüber
wieder im Wasser versinkt.
Die Verwandlung des Meisterwerks
Pygmalion’s: „Die schöne Galathee” aus
einem Steinbilde in frisches, rosiges
Leben und dann wieder zu kaltem
Marmor sich versteinernd, ist ebenfalls
ein
hochinteressantes
optischphysikalisches Experiment, das den
Besuch aller Schaulustigen reichlich
verdient. E. M.
Oedenburger Zeitung 5. Juli 1889.

torzszülöttek
stb.
Gazdag
lepkegyűjtemény leírhatatlanul szép
példányaival vezeti ismét vissza az
esztétikai élvezetekhez az anatómiai
kabinettől
kellemetlenül
érintett
tudatunkat.
A kiállításon a legjobb azonban a
kísérleti fizika helyisége. Ott látjuk a
megmagyarázhatatlan „A nehézségi
erő megszüntetését”. Ezt egy élő nő
mutatja be, aki szabadon lebeg a
levegőben
és
ott
mindenféle
táncművészeti kunsztokat hajt végre, s
úgy látszik, hogy a vízből az egekbe
emelkedik. Végtére fejjel lefelé elmerül
a vízben.
Pygmalion mesterműve, „A szép
Galathea” átalakul kőszoborból friss,
rózsaszín életté és aztán megint hideg
márvánnyá kövül. Ez ugyancsak igen
érdekes optikai-fizikai kísérlet, amely
bőven rászolgál arra, hogy minden
kíváncsi megtekintse. Marbach Ernő.
Oedenburger Zeitung 1889. július
5.

VII. A. 3.
DER FLOHZIRKUS in der Theatergasse
(Hackysches
Haus)
erfreut
sich
namentlich Seitens der Kinderwelt eines
sehr regen Besuches. Es macht viel
Spaß, diese bekannten waghalsigen
Hoch- und Weitspringer so gut dressirt
zu sehen, wie sie zum nicht geringen
Gaudium der Kleinen an Miniaturwägelchen gespannt dieselben ziehen,
wie sie das Ringelspiel drehen etc.
Außerdem ist daselbst auch ein junges
hübsches
ungarisches
Mädchen
„Eleonore” genannt ohne Füße in der
Luft schwebend zu sehen, das den
Ankommenden freundlich begrüßt.
Oedenburger Zeitung 23. Mai
1890.

VII. A. 3.
A BOLHACIRKUSZ a Színház utcában
(Hacky-ház)
nagyon
nagy
látogatottságnak örvend, nevezetesen
a gyermekek világában. Igen jó
szórakozást jelent jól idomítva látni
ezeket a vakmerő magas- és
távolugrókat, amint a kicsik nem
csekély örömére apró kocsi elé fogva
húzzák azt, amint a körhintát forgatják
stb. Azonkívül van ott egy fiatal, csinos
magyar lány, „Eleonóra” nevezetű, akit
látni, amint láb nélkül a levegőben
lebeg és az érkezőket barátságosan
üdvözli.
Oedenburger Zeitung 1890. május
23.
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VII. A. 4.
EDISON’S PHONOGRAPH
Ein neuer höchst interessanter
Kunstgenuß steht uns bevor: Herr
Buchhändler Thiering ersucht uns, dem
p. t. Publikum mitzutheilen, daß Edisons
Phonograph, welcher gegenwärtig im
Auslande seine Tournée macht, wo er
durch sein reichhaltiges Programm
allseits die größten Erfolge erzielt, im
Laufe des nächsten Monates hier seine
Demon-strationen abhalten wird; da die
Edison
Compagnie
von
diesem
verbesserten Apparate nur einen
einzigen auf Reisen hat, so dürfen wir
den Vorstellungen gewiß mit größter
Spannung
entgegensehen.
Das
Arrangement hat Herr Buchhändler Jul.
Thiering hier übernommen und wird uns
derselbe demnächst das ausführliche
Programm übermitteln.
Oedenburger Post 11. Mai 1890.

VII. A. 4.
EDISON FONOGRÁFJA
Egy új, igen érdekes művészeti
élmény
áll
előttünk:
Thiering
könyvkereskedő úr megkért minket a
mélyen
tisztelt
közönség
tájékoztatására arról, hogy Edison
fonográfja, amely jelenleg külföldön
turnézik, ahol gazdag műsora révén
mindenütt a legnagyobb eredményt éri
el, a következő hónap folyamán itt
fogja bemutatóit megtartani. Mivel az
Edison Társaság az úton csak ezzel az
egy javított szerkezettel rendelkezik,
feltételezzük, hogy az előadásokat
bizonyára a legnagyobb izgalommal
várják. A vállalkozást itt Thiering Gyula
könyvkereskedő veszi át és annak
részletes műsorát legközelebb eljuttatja
hozzánk.
Oedenburger Post 1890. május
11.

VII. A. 5.
DIREKTE ELEKTRISCHE WAGEN
ZUM ZIRKUS
Die Betriebsleitung der elektrischen
Straßenbahn läßt Samstag, den 25.
Mai, zwischen 12 und 2 Uhr
Nachmittags, sowie ½6 und ½8 Uhr
Abends
direkte
Wagen
vom
Südbahnhofe zur Schaustellung Barnum
& Bailey (nächst der Schlachtbrücke am
Furthanger) verkehren. Desgleichen
gehen vom Raaberbahnhofe um 1 Uhr
43 Min. und 5 Uhr 29 Min. Nachmittag
solche
direkte
Wagen
zur
Schlachtbrücke
ab.
Diese
direkt
verkehrenden Wägen werden alle die
Aufschrift „A czirkuszhoz” tragen. Bei
der Rückfahrt vom Cirkus haben jene p.
t. Reisenden, welche zum Südbahnhofe
gelangen wollen, stets in den ersten
(vorderen)
der
zwei
zusammengekuppelten
Wägen
einzusteigen,
weil
der
zweite
(rückwärtige)
Wagen
stets
zum
Raaberbahnhofe verkehrt.
Oedenburger Zeitung 24. Mai
1901.

VII. A. 5.
KÖZVETLEN VILLAMOSKOCSI A
CIRKUSZHOZ
A
városi
villamosvasút
üzemvezetősége szombaton, május
25-én 12 és délután kettő között,
valamint este félhatkor és félnyolckor
közvetlen kocsikat közlekedtet a Déli
vasúti pályaudvartól a Barnum és
Bailey-féle
látványossághoz
(a
Vágóhíd mellett a Furthangeren).
Úgyszintén hasonló közvetlen kocsik
indulnak 1 óra 43 perckor és 5 óra 29
perckor a Győri vasúti állomástól a
Vágóhíd felé. Valamennyi közvetlenül
közlekedő kocsin tábla lesz „A
cirkuszhoz” felirattal. A cirkusztól
vissza minden olyan tisztelt utazónak,
aki a Déli vasúti pályaudvarra akar
eljutni, a két összekapcsolt kocsi közül
mindig az elsőbe (elöl levőbe) kell
felszállania, mert a második (a hátulsó)
kocsi mindig a Győri vasúti állomáshoz
közlekedik.
Oedenburger Zeitung 1901. május
24.
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VII. A. 6.
EIN STÜCK AMERIKA IN SOPRON
Die große Schaustellung Barnum &
Bailey ist heute Früh in vier Extrazügen
hier eingetroffen. Schon um 4 Uhr
Morgens war der Raaberbahnhof von
einer großen Menschenmenge förmlich
belagert, welche die Ankunft des
amerikanischen Wunderzirkus erwarten
wollte. Der Einzug der Barnum’schen
Waggons währte fast bis 8 Uhr
Morgens. Es war erstaunlich, wie rasch
die vielen hundert Hände thätig waren,
die Unmasse von Geräthschaften,
Thieren und Gepäck in kurzer Zeit an
Ort und Stelle zu bringen. Schon um 12
Uhr standen die Zelte volkommen
eingerichtet da. Die Gasthäuser waren
schon Vormittags von Fremden nahezu
überfüllt. Die Mitglieder der Barnum’schen Schaustellung benöthigten
für das heutige Mittagmahl 400 Eier,
300 Liter Milch, 400 Laib Brod, 150 Kg
Reis und 500 Kg Kartoffel. Man sieht,
die Herrn Amerikaner haben guten
Appetit.
Die
Polizeibehörde
hat
ebenfalls
die
nöthigen
Sicherheitsmaßregeln getroffen. Beim Zirkus
werden 15 Wachleute und 2 Korporale
die Aufsicht führen. Als Inspektionsbeamten fungirten Nachmittags die
Herren Vicestadthauptmann Dr. G.
Wenzel und Polizeikonzipist Edmund v.
Fertsák,
Abends
Polizeikommissär
Johann Maár und der Beamte Unger.
Für etwaige Unglücksfälle standen die
Herren Bezirksärzte Dr. L. Greilinger
und Dr. Gustav Schönberger in
Permanenz. Die Oberaufsicht führte
Oberstadthauptmann Dr. Karl Nessel.
Oedenburger Zeitung 26. Mai
1901.

VII. A. 6.
EGY DARAB AMERIKA SOPRONBAN
Barnum
és
Bailey
nagy
látványossága
ma
reggel
négy
különvonattal ideérkezett. Már hajnali
négykor hatalmas tömeg szállta meg a
győri állomást, mert az amerikai
csodacirkusz beérkezését meg akarta
várni.
Barnumék
vagonjainak
bevonulása majdnem reggel nyolcig
tartott. Bámulatra méltó volt, amint több
száz kéz milyen gyorsan cselekedett,
hogy az a rengeteg szerkezet, állat és
csomag rövid időn belül a helyére
kerüljön. Már 12 órakor tökéletesen
berendezve álltak a sátrak. A
vendéglők már délelőtt telis tele voltak
idegenekkel. A Barnum Cirkusz
tagjainak a mai ebédhez 400 tojás, 300
liter tej, 400 kenyércipó, 150 kiló rizs és
500 kg krumpli kellett. Látszik, hogy az
amerikai uraknak jó az étvágyuk. A
rendőrhatóság megtette a szükséges
biztonsági intézkedéseket. A cirkusznál
15 őrszem és két káplár felügyel. Mint
inspekciós tisztviselők délután dr.
Wenzel G. városkapitányhelyettes és
Fertsák Ödön rendőrfogalmazó lesz
szolgálatban, este pedig Maár János
rendőrbiztos és Unger, tisztviselő.
Netáni balesethez dr. Greilinger L. és
dr. Schönberger Gusztáv körzeti
orvosok
állnak
készenlétben.
A
főfelügyeletet a városi főkapitány, dr
Nessel Károly látja el.
Oedenburger Zeitung 1901. május
26.
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VII. B. GEMISCHTES / VEGYES
VII. B. 1.
FRISCHE ERDBEEREN. Als Kuriosum
theilen wir mit, daß jetzt im Oktober in
unseren Löwern ganz reife, purpurrothe
Erdbeeren gepflückt werden, welche
Spätlinge so würzig und süß sind, wie
im Sommer. In unserm Bureau wurde
gestern ein Bouquet aus diesem
lieblichen Früchten hinterlegt, die dem
arbeitenden Journalisten eine ebenso
seltene als angenehme Erquickung
bereiteten.
Oedenburger Zeitung 2. Oktober
1884.

VII. B. 1.
FRISS EPER

VII. B. 2.
UNVERANTWORTLICHER
MUTHWILLE. Daß Buben manchmal
tolle Streiche machen, kommt des
öfteren vor, daß aber erwachsene
Männer, Geschäftsleute im tollem
Uebermuthe das Leben anderer in
Gefahr
bringen,
pflegt
seltener
vorzukommen,
und
doch
wären
vergangenen
Montag
Nachmittag’s
solch unverantwortlichem Muthwillen
bald zwei Kinder zum Opfer gefallen.
Auf der großen Teichmühle fuhren
zwei hiesige Geschäftsleute mit zwei
kleinen Mädchen in einem Kahn in den
Teich; und in der Mitte desselben
begannen die Herrn, ohne auf das
erschrockene Geschrei der Kleinen
Rücksicht zu nehmen, sich vielmehr an
der Angst derselben weidend, den Kahn
durch Schaukeln derart ins Schwanken
zu bringen, daß endlich die beiden
Mädchen aus dem Kahn in’s Wasser
stürzten und dort vielleicht umgekommen wären, hätten nicht tüchtige
Schwimmer, welche eben im Spiegel
des Teiches badeten, dieselben ans
Ufer gebracht. Mit nassen Kleidern zwar
und zu Tode erschrocken, aber ohne
weiteres Unglück lief diesmal die
Geschichte ab, — der Wirth selbst
verbot den beiden Männern zwar das

VII. B. 2.
FELELŐTLEN BOLONDOZÁS
A
srácok
néha
kerge
csínytevéseket követnek el, ez bizony
megesik, de hogy felnőtt férfiak,
kereskedők féktelen virtusból mások
életét veszedelembe sodorják, ez
ritkábban fordul elő, mégis az elmúlt
hétfőn délután két gyerek majdnem
áldozatul esett az ilyen felelőtlen
csínytevésnek.
A Nagy-Tómalmon csónakázott
két helybeli kereskedő két kislánnyal
egy csónakban. A két férfi a tó közepén
himbálni kezdte a csónakot, nem
törődve a kicsik rémült kiáltásaival, sőt
élvezték, hogy azok félnek. Annyira
megdöntötték a csónakot, hogy végül
mindkét kislány beesett a vízbe. És
talán
odavesznek,
ha
jóravaló
fürdőzők, akik éppen a nyílt vizben
úsztak, nem mentették volna ki őket a
partra. Vizes ruhában voltak ugyan és
halálra ijedten, mégis számukra ezúttal
további baj nélkül zárult a történet.
A vendéglős megtiltotta a két
férfinak a további csónakázást, legyen
azonban ez figyelmeztető minden
csínytevő számára, mert ezúttal ugyan
elhallgatjuk a hősök nevét, de

Mint
különlegességet
hozzuk
szóba,
hogy
most,
októberben,
lővereinkben teljesen érett, bíborpiros
epret lehet szedni. Ez a késői termés
olyan ízes és édes, mint nyáron. Egy
csomót raktak le az irodánkban tegnap
ebből a kedves gyümölcsből, amely az
ott dolgozó újságírók számára amilyen
ritka,
olyan
kellemes
felüdülést
szerzett.
Oedenburger Zeitung 1884.
október 2.
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weitere Umfahren im Teiche, — wir aber
möchten Allen solchen Muthwilligen
dieß zur Wahrnung dienen lassen, denn
in diesem Falle verschweigen wir die
Namen der Helden, aber ein zweites
Mal müßten wir dieselben der
allgemeinen Entrüstung preisgeben.
Oedenburger Zeitung. 13. August
1886.

legközelebb
kénytelenek
leszünk
kiszolgáltatni a közfelháborodásnak.
Oedenburger Zeitung 1886.
augusztus 13.

VII. B. 3.
DER STURM BEI „KAFÉ PROMENADE”
Der Sturm, der Mittwoch Vormittags unsere Straßen durchfegte, hätte
beim „Kafé Promenade” bald ein
Unglück herbeigeführt. Die oberhalb
dieses Kafés mit langen eisernen
Hacken befestigte über einen Zentner
wiegende Firmatafel wurde um 11 Uhr
Vormittags
vom
Sturme
herabgeschleudert und ging in tausend
Trümmer.
Zum
Glücke
passirte
Niemand zur verhängnißvollen Zeit die
so außerordentlich frequentirte Straße.
Oedenburger Zeitung 13. März
1890.

VII. B. 3.
A VIHAR A „KAFÉ PROMENÁDNÁL”
A vihar, amely szerdán délelőtt
söpört végig az utcákon, majdnem
balesetet okozott a Kafé Promenadenál.
A
kávéház
fölé
hosszú
sarokvasakkal felerősített több mint
egy mázsás cégtáblát délelőtt 11
órakor a szél letépte és az ezer
darabra tört. Szerencsére a végzetes
időpontban senki sem járt az annyira
rendkívül forgalmas utcán.
Oedenburger Zeitung 1890.
március 13.

VII. B. 4.
EINE POSTKARTE, die vor 13 Jahren
am hiesigen Hauptpostamte aufgegeben, beziehungsweise in den an der
linken Seite des Thores angebrachten
Briefkasten geworfen wurde, fand sich
gelegentlich der gestern vollzogenen
Entfernung dieses Briefkastens an die
rechte seite des Thores vor, allwo nach
neuester Eintheilung die Expedition sich
befindet. Die von dem damaligen
Studenten, jetzigen Professor B. v. K.
nach
Budapest
aufgegebene
Korrespondenzkarte klammerte sich in
einer Mauerritze fest und kam jetzt nach
13 Jahren zum Vorschein und wird von
der löblichen Postverwaltung dem
Aufgeber zugestellt.
Oedenburger Zeitung 25.
November 1893.

VII. B. 4.
EGY LEVELEZŐLAPOT, amelyet 13
éve
adtak
föl
a
helybeli
postahivatalban, illetve dobtak be a
bejárattól
balra
elhelyezett
postaládába,
tegnap
véletlenül
megtaláltak, amikor ezt a postaládát
áthelyezték a kaputól jobbra, ahol a
legújabb
elrendezés
szerint
az
expedíció található. Ez a levelezőlap,
amelyet
az
egykori
diák,
ma
tanárember, v. K. B. Budapestre adott
föl,
szilárdan
fennakadt
egy
falrepedésben és most jött elő, 13 év
után, s a tisztelt postahivatal átadja a
feladónak.
Oedenburger Zeitung 1893.
november 25.
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VII. B. 5.
HIRDETÉS
Lusztház szétszedhető, kétszer
festve,
elköltözés
végett
eladó.
Bővebbet
Balassa
Károly
urnál
nyerhetni.
Oedenburger Zeitung 3. Mai 1896.

VII. B. 5.
HIRDETÉS
Lusztház szétszedhető, kétszer
festve,
elköltözés
végett
eladó.
Bővebbet
Balassa
Károly
urnál
nyerhetni.
Oedenburger Zeitung 1896. május
3.

VII. B. 6.
DAMENRING
Gefunden wurde im Neuhofparke
ein
goldener
Damenring.
Die
Verlustträgerin wolle sich in unserer
Administration melden.
Oedenburger Zeitung 18. Juni
1896.

VII. B. 6.
NŐI GYŰRŰ
A Neuhofparkban arany női gyűrűt
találtak, a károsult jelentkezzen
adminisztrációnkban.
Oedenburger Zeitung 1896. június
18.

VII. B. 7.
ERDBEBEN. Sonntag wurde in LeithaProdersdorf um 1 Uhr 21 Minuten
Nachts ein unterirdisches Dröhnen
wargenommen, welchem ein etwa zwei
Sekunden andauerndes wellenförmiges
Erdbeben folgte. Der Stoß war ein so
wuchtiger, daß die Fenster klirrten und
die Möbel in den Häusern sich von ihren
Plätzen bewegten. Auch in Oedenburg
wollen einige Insassen um ½12 Uhr
Nachts ein Erdbeben beobachtet haben.
Es werden uns auch aus einigen
anderen Gemeinden im westlichen
Theile des Komitats schwächere
Erdbeben gemeldet.
Oedenburger Zeitung 14. Juni
1899.

VII. B. 7.
FÖLDRENGÉS
Vasárnap Lajtapordányban éjjel
egy óra 21 perckor dübörgést észleltek
a föld mélye felől, amelyet körülbelül
két másodpercig tartó hullámformájú
földrengés követett. A lökés olyan erős
volt, hogy az ablakok megzörrentek és
a bútorok a házakban kimozdultak a
helyükből. Sopronban is néhány lakó
éjjel
féltizenkettő
körül
állítólag
megfigyelt egy földrengést. Jelentettek
nekünk a megye nyugati részéről
néhány más községből is gyengébb
földmozgást.
Oedenburger Zeitung 1899. június
14.

VII. B. 8.
FLAUBERTGEWEHREN
Ueber den Unfug, der mit Flaubertgewehren getrieben wird, haben wir
schon oft im Tone der Entrüstung
geschrieben und müssen dies heute
leider
wieder
thun,
denn
trotz
wiederholter öffentlicher Ermahnungen
und polizeilicher Abstrafungen, hört die
Gilde der jugendlichen Vogelschützen
nicht auf ihr unerlaubtes, empörendes
Waidwerk zu üben. Ihr Leichtsinn wird
— wie es scheint — immer

VII. B. 8.
FLAUBERT-PUSKÁK
Arról a bárdolatlanságról, amit a
Flaubert-puskákkal űznek, már gyakran
írtunk a felháborodás hangján, és
sajnos ezt ma megint meg kell
tennünk, mert ismételt nyilvános
figyelmeztetések és rendőri büntetések
ellenére a madarakra lövöldöző ifjak
„céhe” nem hagyja abba a meg nem
engedett,
felháborító
vadászatát.
Könnyelműségük — amint látszik —
egyre határtalanabb, mert tegnap már
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grenzenloser, denn gestern wurde gar
schon in die Gärten der Seminärgasse
und Grabenzeile hinein geschossen, um
sich in der Treffsicherheit an den armen
Singvögelein
auszubilden.
Und
thatsächlich fiel eine zu Tode getroffene
Meise — also einer der nützlichsten
Vögel — vom Baume herab in den
Garten.
Das
ist
eine
doppelt
strafwürdige Handlung, denn erstens
verstößt sie gegen das Vogelschutzgesetz und zweitens gegen den
Polizei-paragraphen, daß in der Nähe
bewohnter Häuser nicht geschossen
werden darf. Wie leicht könnte auch
eine in den Gärten befindliche Person
oder
ein
dort
spielendes
Kind
angeschossen werden? Wir ersuchen
um Abhilfe!
Oedenburger Zeitung 29.;Mai
1901.

egyenesen a kertekbe lőttek a
Képezde utcában és az Árokszeren,
hogy
szegény
énekesmadarakon
próbálják ki találati biztonságukat. És
valóban holtan hullott le a kertben a
fáról egy eltalált cinke, tehát az egyik
leghasznosabb
madár.
Ez
a
cselekmény kétszeresen büntetendő,
mert először is a madárvédelmi
törvénybe ütközik, másodszor abba a
rendőrségi paragrafusba, amely szerint
tilos lövöldözni lakott házak közelében.
Milyen könnyen lőhettek volna le
valakit a kertben, vagy egy játszó
gyereket! Segítséget kérünk!
Oedenburger Zeitung 1901. május
29.

VII. B. 9.
„SONNENHOF” AM HIMMEL
Eine selten schöne Naturerscheinung
wurde
gestern
Mittags
hier
beobachtet. Um die Sonne herum
war ein kreisförmiger, in den
schönsten
Farben
strahlender
Regenbogen bei einem denkbarst
klaren
Himmel
sichtbar.
Die
Astronomen nennen diese Naturerscheinung
einen
„Sonnenhof”,
welcher
natürlich
zu
den
verschiedenartigsten
Deutungen
Anlaß gab.
Oedenburger Zeitung 8. Mai 1904.

VII. B. 9.
„NAPUDVAR” AZ ÉGEN
Ritkán látható szép természeti
jelenséget figyeltek meg itt tegnap
délben. A Nap körül köralakú
szivárvány látszott, amint a legszebb
színekben tündökölt az elképzelhető
legderültebb égen. A csillagászok ezt a
természeti jelenséget „napudvarnak”
hívják, ami persze a legkülönbözőbb
értelmezésekre ad alkalmat.
Oedenburger Zeitung 1904. május
8.

VII. B. 10.
AUTOMOBILUNFALL
Auf
der
Landstraße zwischen Széleskút und
Feketeváros traf den Sérczer Notär
Stefan Roth und seine Gattin vorgestern
ein schwerer Unfall. Roth fuhr mit seiner
Ehehälfte per Automobil über die
Landstraße. Das moderne Fahrzeug
raste plötzlich in ein Feld, wo es ein
Pferd niederfuhr. Hiebei stürzten auch
die Passagiere aus dem Wagen und
erlitten lebensgefährliche Verletzungen.

VII. B. 10.
AUTÓBALESET
A Széleskút és Feketeváros
közötti országúton Ráth István sérczi
jegyzőt és feleségét tegnapelőtt súlyos
baleset érte. Roth élete párjával
autóval közlekedett az országúton. A
modern közlekedési eszköz váratlanul
egy mezőre rohant, ahol elütött egy
lovat. Emellett az utasok is kizuhantak
a kocsiból és életveszélyes sérüléseket

129
Oedenburger Zeitung 9. Juni 1904.

szenvedtek.
Oedenburger Zeitung 1904. június
9.

VII. B. 11.
LEBENSGEFAHR AUF DER STRAßE
Gestern nachmittags zwischen 5 und 6
Uhr riß beim Hotel „Pannonia” ein Drat
der elektrischen Stadtbahn und das
abgerissene Drahtende kam auf die
Straße zu legen. Da die Gefahr eminent
war, daß ein Passant zufällig auf den
Draht tritt und dann vom elektrischen
Strom erfaßt und getötet werden könne,
so wurden die Vorübergehenden von
den auf der Straße sich ansammelnden
Personen mit lauter Stimme zur Vorsicht
gemahnt. Es entstand im Publikum eine
förmliche Panik, bis nach etwa einer
halben Stunde die gestörte Leitung
wieder repariert und der unterbrochene
Straßenverkehr aufgenommen werden
konnte. Der Stadthauptmann Dr.
Heimler hat heute eine energische
Weisung an die Straßenbahndirektion
gerichtet, damit durch verschärfte
Kontrolle ehestens Vorsorge getroffen
werde, so viel als möglich derlei
Erscheinungen,
die
das
Leben
ahnungslosen Passanten bedrohen
hintangehalten werden.
Oedenburger Zeitung 13. Februar 1908.

VII. B. 11.
ÉLETVESZÉLY AZ UTCÁN
Tegnap délután 5 és 6 között a
Pannonia
szállónál
a
városi
villamosvasút egy drótja leszakadt és a
leszakadt drót vége az úttestre került.
Mivel a veszély jelentős volt, hogy egy
járókelő véletlenül a drótra lép és a
villanyáram megütheti és megölheti,
ezért az arra járók hangos szóval
figyelmeztették az összegyűlteket a
veszélyre. A közönség körében
valósággal pánik keletkezett, míg
körülbelül fél óra múltán a megrongált
vezetéket meg nem javították és a
megszakadt utcai forgalom helyre nem
állhatott. Dr. Heimler városi kapitány
ma energikus felszólítást intézett a
villamos vasút igazgatóságához, hogy
megerősített ellenőrzéssel mielőbb
előzzék meg, és amennyire lehet,
akadályozzák
meg
a
hasonló
jelenségeket, amelyek a gyanútlan
járókelők életét fenyegetik.
Oedenburger Zeitung 1908.
február 13.

VII. B. 12.
DIE MAUS IM KLAVIER
Einer merkwürdigen Findigkeit dieses
kleinen Tierchens ist man bei einer
hiesigen
Familie
auf
die
Spur
gekommen. Man hörte nachts in der
Wohnung oft mystisches Knistern und
leises Klingen vom Klavier heraus. Man
dachte an das Nachlassen der Saiten,
an das Spalten des Holzes und
schließlich auch an einen Geisterspuck.
Bis man nicht einmal das Klavier —
zwecks Reinigung — öffnete und
dortselbst
ein
kunstgerecht
angefertigtes — Mausnest vorfand.
Keine
Lagerstätte,
ein
wirklich
meisterhaft angefertigtes Nest war es.

VII. B. 12.
EGÉR A ZONGORÁBAN
Az egyik itteni család annak
bukkant a nyomára, hogy ez a kis
állatka milyen figyelemre méltóan
találékony. Éjjelente a lakásban
gyakran titokzatos sercegés és halk
zengés hallatszott a zongora felől.
Gondoltak a húrok megereszkedésére,
a fa meghasadására és végül
kísértetjárásra. Egészen addig, míg a
zongorát — tisztítás céljából — fel nem
nyitották és ott egy művészien
elkészített — egérfészket nem találtak.
Nem fekvőhely volt az, hanem egy
valóban mesterien elkészített fészek. A
kis építőmester felhasználta ehhez a
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Der kleine Baumeister benützte dazu
den Stoffüberzug der Schläger, den er
sein zerschlissen und kunstvoll zu
einem Neste geordnet hat. Doch er
legte nicht nur auf die Bequemlichkeit,
sondern auch auf die Sauberheit, auf
die Gefälligkeit seines Werkes Gewicht.
Ihm war die gleichmäßige Farbe dieses
Stoffes zu eintönig: er nagte aus dem
buntfarbigen
Stoffe
des
Divans
reichkolorirte Stückchen heraus und
ordnete diese geschmackvoll an der
Peripherie des Nestes an. Ganz korrekt,
symmetrisch, gleichmäßig verteilt. Ein
wahres Kunstwerk. Viele bewundern
ständig das nette Dingchen, und es fand
sich schon jemand, der es malen will.
Sicherlich noch nie dagewesen: ein
Mausnest auf der Leinwand!

kalapácsok szövethuzatát, amelyet
lekoptatott és művészien fészekké
rendezett. Ám nemcsak a kényelemre
helyezett súlyt, hanem a tisztaságra, a
tetszetősségre is. Számára ennek az
anyagnak az azonos színe túlságosan
egyhangú volt: kiharapdált a dívány
tarka anyagából gazdagon színezett
darabkákat és ízlésesen elrendezte
ezeket a fészek szélére. Nagyon
rendesen, szimmetrikusan, egyformán
elosztva.
Valóságos
műremek.
Állandóan sokan csodálták a helyes kis
holmit, és akadt valaki, aki le akarja
festeni. Biztosan soha sem fordult még
elő, hogy egérfészek legyen a
vásznon!
Oedenburger Zeitung 1919.
március 28.

Oedenburger Zeitung 28. März 1919.
C. TITANIC / TITANIC
VII. C. 1.
DER TODESSCHIFF
Elektro-Bioskop der Herren Brüder
Hartmann, Christoph Lacknergasse Nr.
10. Sensationsprogramm vom 16. bis
19.
Februar:
„Das
Todesschiff”.
Sensations-drama
in
3
Akten.
Garantierte
Erstaufführung
für
Österreich—Ungarn. In Budapest, Wien
und Berlin von der Schulzensur auch für
Schulkinder jeden Alters freigegeben.
Spieldauer zirka 50 Minuten. Ungefähre
Länge 1000 Meter. Ausgezeichnete
Handlung. Grandiose Naturaufnahme.
Trotz
kolossaler
Regiemehrkosten
gewöhn-liche
Eintritts-preise.
2.
„Fritzchen trifft ins Schwarze” Komischer
Schlager. Die Hauptrolle gespielt von
dem 7jährigen Abelard, dem Liebling
des Publikums.
Oedenburger Zeitung 16. Februar 1912.

VII. C. 1.
A HALÁLHAJÓ
A Hartmann testvérek ElektroBioskopja,
Lackner
utca
10.
Szenzációs műsor február 16-tól 19-ig.
„A halálhajó”. Szenzációs dráma 3
felvonásban. Garantáltan ősbemutató
Ausztria—Magyarországon.
Budapesten, Bécsben és Berlinben az
iskolai cenzúra a diákság minden
korosztálya számára megengedte.
Játékidő körülbelül 50 perc. Nagyjából
1000
méter
hosszú.
Kitűnő
cselekmény. Grandiózus természeti
felvételek. Az óriási költségtúllépés
ellenére közönséges beléptidíjak. 2.
Fricike célba talál. Komikus sláger. A
főszerepet a hétéves Abelárd, a
közönség liblingje játssza.
Oedenburger Zeitung 1912.
február 16 és köv.

VII. C. 2.
DER TODESSCHIFF
Elektro-Bioskop der Herren Brüder
Hartmann, Christoph Lacknergasse Nr.

VII. C. 2.
A HALÁLHAJÓ
A Hartmann testvérek ElektroBioskopja, Lackner utca 10. Az Elektro-
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10. Das gegenwärtige Drama im
Elektro-Bioskop, welcher unter dem Titel
„Das Todesschiff” zur Aufführung
gelangt, hat alle Erwartungen weit
übertroffen. Auf der Voranzeige wurde
das Interesse allerdings besonders
wachgerufen, es muß aber auch gesagt
werden, daß diese Erwartungen nicht
getäuscht wurden, da dieses Drama
sowohl vom literarischen als auch
technischen Standpunkte, weiters seiner
herrlichen
unübertrefflichen
Naturaufnahmen zufolge, sich als das
großartigste unter allen bisher in Sopron
aufgeführten Bildern erwies. Was die
agilen Herren Eigentümer des ElektroBioskop in ihrer Voranzeige über dieses
prachtvolle Bild mit vollem Rechte in
Aussicht gestellt haben, findet seinen
volle, uneingeschränkte Bestätigung in
der
Darbietung
dieses
einzig
wunderbaren Bildes.
Oedenburger Zeitung 18. Februar 1912.

Bioskop jelenlegi drámája, amely „A
halálhajó” címmel kerül bemutatásra,
minden várakozást messze felülmúl.
Az
előzetes
az
érdeklődést
mindenesetre nagyon feléberesztette,
de meg kell mondani, hogy ezekben a
várakozásokban nem csalódtunk, mert
ez a dráma, akár irodalmi, akár
technikai
szempontból,
továbbá
gyönyörű, felülmúlhatatlan természeti
felvételei következtében valamennyi,
eddig Sopronban bemutatott film közül
a legnagyszerűbbnek bizonyult. Amit
az Elektro-Bioskop agilis tulajdonosai
előzetesükben erről a remek filmről
teljes joggal kilátásba helyeztek,
megtalálja
a
teljes,
korlátlan
megerősítését ennek az egyszeri,
csodálatos filmnek a bemutatásában.
Oedenburger Zeitung 1912.
február 18.

VII. C. 3.
„TITANIC”
Die Kulturwelt muß wieder Trauer
anlegen. Was die Findigkeit des
Menschengeistes
ersonnen,
was
geschickte Hände unter dem Aufwande
ungeheuren Fleißes gebaut und was
stolze Selbstbefriedigung für nahezu
vollkommen gehalten, ist im Kampfe mit
den
Elementen
binnen
wenigen
Stunden vernichtet worden und hat in
den Strudel dieser Vernichtung auch
eine ungeheure Summe blühenden
Lebens mitgerissen. Die Katastrophe,
die das größte Schiff der Welt, den
„Titanic” ereilt hat und bei welcher mit
einem Schlage die meisten Menschen
von den Wellen verschlungen wurden,
deren sich das menschliche Gedächtnis
aus
dem
Anlasse
unglücklicher
Seereisen
erinnern
kann,
greift
erschütternd an alle Herzen und regt
das menschliche Mitgefühl in seinen
empfindlichsten Tiefen auf.

VII. C. 3.
„TITANIC”
A kultúrvilágnak megint gyászba
kell öltöznie. Amit az emberi szellem
találékonysága kigondolt, amit ügyes
kezek
roppant
szorgalommal
megépítettek,
és
amit
büszke
önelégültséggel majdnem tökéletesnek
tartottak, az az elemekkel folytatott
harcban
néhány
órán
belül
megsemmisült
és
ennek
a
pusztulásnak az örvényébe roppant
számú virágzó életet is magával
rántott. A katasztrófa, amely a világ
legnagyobb hajóját, a „Titanicot”
utolérte és amelynél a legtöbb embert
egy csapásra nyelték el a hullámok, az
embert szerencsétlen tengeri utak
alkalmaira
emlékezteti,
megrázón
markol minden lélekbe, s felkelti az
emberi részvétet a legfájdalmasabb
mélységig.
Együttérzőn figyelünk föl minden
hírre a legköltségesebb pompával
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In dem teilnahmsvollen Aufhorchen auf
alle Nachrichten über den verhängnisvollen Zusammenstoß des mit
kostbarster Pracht eingerichteten, von
fast
dritthalbtausend
Menschen
bevölkerten Seeungetüms mit einem
noch gewaltigeren Ungetüme, einem
aus
den
arktischen
Regionen
herabschwimmenden mächtigen Eisberge,
in
diesem
schauernden
Aufwühlen des allgemeinen Interesses
bekundet sich, wie bei jedem immensen
Unglück, wieder einmal in erhebender
Weise das Solidaritätsgefühl aller
gesitteten Völker. Aus dem ganzen
zivilisierten Erdenrund tritt die Phantasie
eine fromme Pilgerfahrt nach der
grauenvoll unwirtlichen Stätte an, wo
etwa anderthalbtausend Menschen im
Grabe des Ozeans versunken sind.
Der Schmerz, den in allen Kulturländern
der Untergang der auf dem „Titanic”
zurückgebliebenen oder aus den
Rettungsbooten in den fürchterlichen
Wasserschlund gerissenen Menschen
auslöst, wird noch vertieft durch das
schreckliche Gefühl der Enttäuschung.
Hatte man doch sich schon der Freude
hingegeben, das Besatzung und
Passagiere des Schiffes trotz des
gräßlichen Zusammenstoßes heil geblieben
sind;
nach
den
ersten
verlautbarten Nachrichten durfte man
annehmen, daß die Passagiere auf den
zu Hilfe herbeigeeilten anderen Schiffen
Aufnahme gefunden haben, ja daß der
„Titanic” selbst, wenn auch arg
beschädigt, so doch aus eigener Kraft
den Weg zum nächsten Hafen nehmen
und glücklich beendigen könne.
Diese frohen Botschaften haben sich als
Lügen erwiesen. Warum sie in die Welt
gesetzt wurden, ist unerfaßlich. Den
Gedanken, daß es sich den Direktoren
der White Star Line, die die Wahrheit
über den Umfang der größten
bisherigen
Schiffskatastrophe
zurückhielten, dabei um Börsenmanöver
handelte, möchten wir als eine
dämonisch frivole Voraussetzung lieber

berendezett, közel három és félezer
embertől benépesített tengeri óriás
végzetes összeütközéséről a még
erősebb óriással, a sarkvidékekről
leúszó hatalmas jégheggyel. Az
általános
érdeklődésnek
ez
a
borzongtató felkavarodása azt fejezi ki,
hogy
valamennyi
mérhetetlen
szerencsétlenségben megint egyszer
felemelő módon jelentkezik minden
kulturált népben az összetartozás
érzése. Az egész civilizált földkerekség
képzeletében jámbor zarándoklatra
indul az iszonyatosan zord helyre, ahol
majdnem másfélezer ember süllyedt az
óceán sírjába.
A fájdalom, amelyet minden
művelt
országban
a
Titanicon
maradtak, vagy a mentőcsónakokból a
rettenetes örvénybe szakadt emberek
pusztulása kivált, még jobban elmélyül
a csalódás borzasztó érzésétől. Már
átadta magát az ember az örömnek,
hogy a hajó személyzete és utasai az
irtózatos
összeütközés
ellenére
sértetlenül maradtak; az először közölt
hírek szerint feltehettük, hogy az
utasokat a segítségükre odasiető más
hajók felvették, sőt maga a „Titanic”, ha
súlyosan sérülten is, mégis saját erőből
a legközelebbi kikötőbe vette útját, és
szerencsésen befejezte.
Ez az örömhír hazugságnak
bizonyult. Miért ültették el a világba,
felfoghatatlan. Azt a gondolatot, hogy a
White Star Line igazgatóinak, akik az
eddig
legnagyobb
hajókatasztrófa
méreteiről az igazságot elhallgatták,
tőzsdemanővereiről van szó, mint
démonian
frivol
feltételezést
legszívesebben nem mondanánk ki.
Természetesen nem lehet elég erős
szavakkal elítélni egy ilyen értelmetlen
eljárást, mint amilyen megtévesztést az
egész
kultúrvilágot
érintő
szerencsétlenség
méreteiről
nyilvánosságra hoztak.
A bátortalanok, akik az emberi
szellemnek az elemek hatalma elleni
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nicht aussprechen. Freilich kann man
kaum
genügend
scharfe
Worte
aufbringen zur Verurteilung eines so
sinnlosen Vorgehens, wie es sich in der
versuchten
Täuschung
über
die
Dimensionen eines die ganze Kulturwelt
betreffenden Unglücks kundgegeben
hat.
Die Zaghaften, die die Ohnmacht des
Menschengeistes gegenüber der Gewalt
der Elemente predigen, werden sich
durch diese neueste Katastrophe in
ihrem Kleinmut wohl noch bestärkt
fühlen. Aber sie dürfen sich einem
Irrtum hingeben.
Auf dem gefährlichen Wege durch das
viele Meilen weite Eistreiben bei
Neufundland ist nicht die Findigkeit des
Menschengeistes
der
Macht
der
naturgewalten unterlegen, sondern der
Uebermut der Schnelligkeitsmanie ist in
das Verderben hineingedampft. Um
einen Rekord zu brechen, hat man die
nördlichste, weil kürzeste Reiseroute
gewählt,
unbekümmert
um
die
Gefahren, die auf dieser Straße lauern.
Angesichts der Abgründe, die der
Leviathan mit seiner ungeheueren
Wasserverdrängung in die Wellen grub,
war diese Herausforderung der Gefahr
mehr als frivol; dem Snobismus aber,
der sich auf den eleganteren der sechs
Verdecke des Schiffes breit machte,
mochte dieses Spiel mit der Gefahr
vielleicht den Reiz der Reise noch
erhöhen. Diesem Snobismus und nicht
dem Menschengeist ist die Niederlage
anzurechnen, die das Ringen bei
Neufundland gezeitigt hat.
Der Menschengeist hat aber sogar bei
diesem furchtbaren Untergang noch
einen Sieg zu verzeichnen. Waren es
doch die Marconigramme, die auf ihrem
drahtlosen Wege in die Ferne den
Schrei nach Hilfe trugen und Retter
herbeiführten. Daß diese Retter nicht
alle Gefährten bergen konnte, ist jener
Unterlassungssunde zuzuschreiben, die
begangen wurde, als die Mittel für die
Bergung
der
Passagiere
und

tehetetlenségéről prédikálnak, ettől a
legújabb katasztrófától kishitűségüket
megerősítve érezhetik. De alighanem
tévednek.
A veszélyes úton, a sokmérföldes
jégzajláson át Új-Fundlandnál nem az
emberi szellem találékonysága maradt
alul a természeti erők hatalmával
szemben, hanem a gyorsasági mánia
felelőtlensége erőszakolta bele a
pusztulásba. Azért, hogy rekordot
döntsenek,
a
legészakibb,
mert
legrövidebb utat választották, nem
gondolva a veszéllyel, amely ezen az
útvonalon leselkedik. Tekintve a
pusztulást, amit ez a Leviathan az
óriási vízkiszorításával a hullámokba
temetett, a veszélynek ez a kihívása
több volt mint frivol; a sznobizmus
számára azonban, amely a hajó
előkelőbb hat fedélzetére betelepedett,
ez a játék a veszéllyel az utazás
vonzerejét talán még növelte is. Ennek
a sznobizmusnak és nem az emberi
szellemnek a számlájára kell írni a
vereséget, amely az Új-Fundland
melletti küzdelmet megérlelte.
Az emberi szellem azonban még
ennél a borzalmas pusztulásnál is
elkönyvelhet
egy
győzelmet.
Mégiscsak a távírók voltak azok,
amelyek drót nélküli útjukon elvitték a
távolba
a
segélykiáltást
és
szabadítókat irányítottak oda. Hogy
ezek a szabadítók nem tudtak minden
veszélyeztetettet
megmenteni,
az
annak a bűnös könnyelműségnek
tulajdonítható, amely ott kezdődött,
hogy az utasok és személyzet
megmentésére szolgáló eszközökről
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Mannschaft entweder in ungenügender
Menge vorgesorgt wurden, oder aber
die rechtzeitige Ausnützung dieser Mittel
versäumt wurde.
Oedenburger Zeitung 19. April 1912.

elégtelen
mennyiségben
gondoskodtak, vagy elmulasztották
azokat időben felhasználni.
Oedenburger Zeitung 1912. április
19.

VII. C. 4.
DIE KATASTROPHE DER „TITANIC”
[…] Selbstmord des Kapitäns Schmidt.
Die Geretteten erzählten, daß Kapitän
Schmidt sich auf der Kommandobrücke
erschossen habe. Der Oberingenieur
des Schiffes verübte auch einen
Selbstmord. Das Schicksal der „Titanic”
war schon beim ersten Anprall
entschieden. Sofort brach eine Panik
aus und die Rettungsboote konnten nur
mit Mühe hinuntergelassen werden. Die
Offiziere sorgten dafür, daß die Frauen
und Kinder in die Rettungsboote kamen.
Die Disziplin der Mannschaft ließ viel zu
wünschen übrig und im schrecklichen
Kampfe um die Rettungsboote mußten
drei italienische Matrosen erschossen.
Die
Cunard
Line
erlaubte
den
Journalisten den Zutritt auf die
„Karpathia” nicht, man befürchtet, daß
noch andere schreckliche Details der
Katastrophe geheimgehalten werden.
Wie viele wurden gerettet?
Von den 2340 Personen der „Titanic”
wurden gerettet 210 Passagiere erster,
125 zweiter Klasse und 100 Zwischendeckpassagiere. Von der Mannschaft
retteten sich 39 Matrosen, 96 Stewards,
71 Heizer und 4 Offiziere.
Oedenburger Zeitung 21. April 1912.

VII. C. 4.
A „TITANIC” KATASZTRÓFÁJA
[…]
Schmidt
kapitány
öngyilkossága.
A megmentettek elbeszélték, hogy
Schmidt kapitány a parancsnoki hídon
agyonlőtte magát. A hajó főmérnöke
szintén öngyilkos lett. A „Titanic” sorsa
már az első ütközésnél eldőlt. Azonnal
pánik tört ki és a mentőcsónakokat
csak
nehézségek
árán
tudták
leereszteni. A tisztek gondoskodtak
arról, hogy a nők és a gyermekek
kerüljenek a csónakokba. A legénység
fegyelme sok kívánnivalót hagyott
hátra és a mentőcsónakokért folyó
szörnyű küzdelemben három olasz
matrózt agyon kellett lőni. A Cunard
Line nem engedte meg az újságíróknak
a „Karpathia”-ra lépést, tartanak attól,
hogy a katasztrófa más borzasztó
részleteit titokban tartják.
Hány embert mentettek meg?
A „Titanic” 2340 utasa közül 210et az első, 125-öt a másodosztályról és
100-at a fedélközből. A személyzetből
megmenekült
39
matróz,
96
utaskísérő, 71 fűtő és 4 tiszt.
Oedenburger Zeitung 1912. április
21.

VII. C. 5.
EIN GEWESENER SOPRONER auf
dem
„Titanic”.
Einer
uns
zugekommenen Meldung nach, befand
sich auch der gewesene Inhaber der
Soproner Drogerie zum „schwarzen
Hund” Stefan Tóth von Soók an Bord
des
versunkenen
Riesendampfers
„Titanic”. Ob er unter den Geretteten ist,
oder ob er den Tod fand, konnte bisher
noch nicht eruiert werden.
Oedenburger Zeitung 23. April 1912.

VII. C. 5.
EGY VOLT SOPRONI A „TITANICON”. Egy hozzánk érkezett jelentés
szerint
az
elsüllyedt
„Titanic”
óriásgőzős fedélzetén tartózkodott Tóth
István Soókról, a soproni „Fekete
kutya” drogéria volt tulajdonosa is.
Hogy a megmentettek között van-e,
vagy halálát lelte, még nem nyomozták
ki.
Oedenburger Zeitung 1912. április
23.
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VII. C. 6.
DIE AUSFAHRT DER „TITANIC”
gelangt ab 26.—29. April l. J. im ElektroBioskop Christoph Lacknergasse Nr. 10.
außer
dem
auch
sonst
sehr
interessanten
Programm
zur
Vorführung. Bei dem außerordentliche
Interesse, welches dieses einzig
furchtbare Unglück in allen Ländern
[der] Erde wachgerufen, wird dieser Film
nicht verfehlen eine große Zahl von
Besuchern
dem
Elektro-Bioskop
zuzuführen.
Oedenburger Zeitung 28. April 1912.

VII. C. 6.
A „TITANIC” KIHAJÓZÁSA folyó év
április
26—29-én
az
ElektroBioskopban Lackner Kristóf utca 10. a
különben nagyon érdekes műsoron
kívül bemutatásra kerül. A rendkívüli
érdeklődés mellett, amelyet ez az
egyedülállóan
borzalmas
szerencsétlenség a földkerekség minden
országában felkeltett, ezt a filmet nem
fogják elszalasztani és sok látogatót
vezet az Elektro-Bioskopba.
Oedenburger Zeitung 1912. április
28.

VII. C. 7.
DIE OPFER DER „TITANIC” AUS DEM
SOPRONER KOMITATE
Wie bereits festgestellt ist, erforderte die
Katastrophe der „Titanic” auch Opfer
aus unserem Komitate. Diese sind
Winzenz Kisik und die 18jährige Marie
Kisik. Gerettet wurden Anton Kisik und
Frau und beider Tochter Louise Kisik.
Auch die nach dem Soproner Komitate
zuständige Louise Hoffer befindet sich
unter den Geretteten.
Oedenburger Zeitung 7. Mai 1912.

VII. C. 7.
A „TITANIC” ÁLDOZATAI SOPRON
MEGYÉBŐL
Mint már bebizonyult, a „Titanic”
katasztrófája megyénkből is követelt
áldozatokat. Ezek Kisik Vince és a 18
éves Kisik Mária. Megmentették Kisik
Antalt és Kisik Lujzát és mindkét
lányát. Ugyancsak a megmentettek
között található a Sopron megyei
illetőségű Hoffer Lujza.
Oedenburger Zeitung 1912. május
7.
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VIII. GESELLSCHAFT / TÁRSASÁG
A. ZUSAMMENKÜNFTE / ÖSSZEJÖVETELEK
VIII. A. 1.
BALL-REVUE
Der vorgestern abgehaltene erste
„Frohsinns-und Harmonieball” war so
spärlich besucht, daß, wenn zufällig ein
Tourist oder ein Fremder denselben
besucht hätte, der Frohsinn und die
Harmonie Oedenburgs im Auslande
gewiß zu keinem erfreulichen Renomée
gelangt wäre. Um elf Uhr Nachts
tanzten — horribile dictu — fünf Paare,
und Hrn. Eckert, der mit der Leitung der
Gesellschafts-Tänze beauftragt war,
gelangt es nicht, die Anwesenden zu
einer Quadrille zu vereinigen. Um den
Ball einigermassen zu beleben, wurden
einige Damen vom Corps der Ballet aus
der
Loge
herabzitirt,
und
eine
Chordame, welche auf dem ersten
Maskenballe als orientalische Schönheit
florirte, mühte sich im Schweiße ihres
Angesichtes ab, Terpsichoren zu
huldigen. Hätte weiland Marquis Posa
diesen Frohsinnsball besucht — fürwahr
— er hätte nicht begeistert ausgerufen:
„Das Leben ist doch schön!”
Der vergangenen Mittwoch am 15.
d. von dem Frauen-WohlthätigkeitsVereine im Theatergebäude abgehaltene zweite Ball war dagegen noch
glänzender und zahlreicher besucht als
der erste. Alles tanzte und bewegte sich
in der heitersten und fröhlichsten
Stimmung. Die Credenz besorgt der
Zuckerbäcker Herr Schwaby; die
Restauration
wird
von
dem
ausgezeichneten Kochkünstler Herrn
Kugler zur allgemeinen besonderen
Zufriedenheit des Publikums besorgt.
Der Fasching ist kurz, und alles
beeilt sich, ihn zu benutzen. Nächsten
Samstag findet in den Localitäten des
Neuhofes der Unter-Offiziers-Ball, und
Sonntag im Bahnhofgebäude ein
geschlossener Gesellschafts-Ball statt.
Bei dieser Gelegenheit wollen wir
bemerken, daß der Pächter des Neuhof-

VIII. A. 1.
BÁLI SZEMLE
A tegnapelőtt megtartott első
„Vidámság- és harmónia”-bálnak olyan
gyér volt a látogatottsága, hogy ha
véletlenül egy turista vagy egy idegen
tévedt volna be rá, Sopron jókedve és
harmóniája biztosan nem szerzett
volna örvendetes elismerést külföldön.
Éjjel 11-kor mindössze — még
kimondani is szörnyű — öt pár táncolt,
s Eckert úrnak, akit a társasági táncok
irányításával bíztak meg, nem sikerült
a
jelenlevőket
francia
négyesre
összehozni.
Hogy
valamelyest
felélénkítsék a bált, lehívták a
páholyokból a balettkar néhány tagját.
Az egyik kóristanő, aki az első
álarcosbálon mint keleti szépség
tündökölt, most keservesen bajlódott,
hogy Therpsicorenak hódolhasson. Ha
néhai Posa márki eljött volna a
Vidámság báljára, minden bizonnyal
nem így kiáltott volna föl: „Mégiscsak
szép az élet!”
Ezzel szemben 15-én, múlt
szerdán,
a
Nők
Jótékonysági
Egyesületének második bálja, amelyet
a színház épületében tartottak, még
fényesebb és látogatottabb volt, mint
az első. Mindenki táncolt és mozgott a
legderűsebb
és
legvidámabb
hangulatban. A frissítőkről Schwaby úr,
a cukrász, gondoskodott, az étkezést a
kiváló szakácsművész, Kugler úr,
biztosította, a publikum általános és
kitüntetett megelégedésére.
A
farsang
rövid,
mindenki
igyekszik jól kihasználni. A következő
szombaton a Neuhof helyiségeiben az
altisztek bálja lesz, vasárnap pedig az
állomás
épületében
zártkörű
táncmulatságra kerül sor.
Ez alkalommal jegyezzük meg,
hogy a Neuhof-kert bérlője, Eisler
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Gartens Herr Josef Eisler, die
Localitäten zur Benutzung für Bälle
gratis überläßt.
Oedenburger Intelligenz- und AnzeigeBlatt 18. Januar 1856.

József úr, helyiségeit bálok céljára
térítésmentesen engedi át.
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 1856. január 18.

VIII. A. 2.
BALL-REVUE
Der Faschingsdienstags-Ball seit
jeher einer der interessantesten,
bewährte auch diesmal sein altes
Renomée. Hr. Direktor Kottaun, über
dessen anerkennenswerthe, nur durch
empfindliche Oper erzielte Verdienste
um die öffentlichen Ball-Vergnügungen
wir dem nächst ausführlicher sprechen
werden ― lies den Saal glänzend
beleuchten, und durchaus so dekoriren,
wie
dies
sonst
nur
bei
den
geschlossenen „Damen-Vereinsbällen”
der Fall war. Alle Logen des ersten und
zweiten Ranges waren besetzt, und die
vielen schönen Toiletten verliehen dem
Ganzen eine imposante Ansicht. Eine
ziemliche Anzahl eleganter, mitunter
auch interessanter Masken hatte sich
neben den unvermeidlichen Matrosen,
Rauchfangkehrer, Orovist u. s. w. eingefunden, und stachen gegen gewisse
Tirolerinen, Bäuerinen, Blumenmädchen
und eine klägliche Marketenderin sehr
wohlthuend ab. Dagegen übten mehrere
der etwas „schoflen” männlichen
Masken einen alten Gewohnheit gemäß
„schlagende” Witze, und rannten wie
von der Tarantel gestochen, sinnlos
umher. An komischen Ereignissen fehlte
es übrigens auch nicht, und wir
erwähnen hier bloß eines alten, bärtigen
Lions, der schon im ersten Walzer nach
aller Länge hinfiel, ein „PerückenDerangement” erlitt, und demungeachtet
bis zum letzten Geigenstriche fortwalzte
und polkte, als ob er von der Chorea
Sancti Viti, seu Ballismo befallen wäre.
Das bekannte grünsammete „NancyCostume”, welches auf den diesjährigen
Bällen eine Art historischer Berühmtheit
erlangte, wurde auch diesmal von einer
sehr bekannten Choristin maltraitirt,

VIII. A. 2.
BÁLI SZEMLE
A húshagyókeddi bál, amióta csak
létezik, egyike a legérdekesebbeknek.
Ezúttal is megőrizte régi hírnevét.
Kottaun direktor úr, akinek a nyilvános
báli rendezvények körüli, elismerésre
méltó,
egyébként
csak
kényes
operákra fordított tevékenységéről
nemsokára részletesebben fogunk
beszélni — ragyogóan kivilágíttatta a
termet és egészében úgy díszíttette fel,
ahogy az egyébként a zártkörű női
egyesületi bálokon szokás. Az első és
második szint összes páholya foglalt
volt, és a sok szép toalett az egésznek
impozáns
külsőt
kölcsönzött.
Meglehetősen nagy számú elegáns,
köztük érdekes maszk jelent meg, az
elkerülhetetlen matróz-, kéményseprő-,
Orovist- stb. jelmezek mellett és
nagyon jólesően különböztek bizonyos
tiroli lányoktól, parasztmenyecskéktől,
virágáruslányoktól és egy szánalmas
markotányosnőtől. Ezzel szemben
többen a silányabb férfi jelmezt viselők
közül régi szokás szerint csattanós
vicceket sütöttek el, és rohangáltak
értelmetlenül körbe-körbe, mint akiket a
tarantella-pók csípett meg. Egyébként
komikus eseményekből sem volt hiány.
Mi itt most csak egyet említünk. Egy
öreg, szakállas arszlán már az első
keringőnél teljes hosszában elvágódott,
s a parókája összekuszálódott, de
ezzel
nem
törődve
az
utolsó
hegedűvonásig tovább keringőzött és
polkázott, mintha vitustáncba esett
volna. Az ismert zöld bársony Nancykosztümben, amely ebben a báli
idényben
bizonyos
történelmi
nevezetességre tett szert, ezúttal egy
igen ismert kóristanő idétlenkedett, míg
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während die „Blüthe unseres Ballets”
bescheiden, anstendig und ruhig in
einem
Winkel
der
sogenannten
„Hühnersteige” saß, und dem tollen
Treiben
zusah.
(Ein
kolossaler
Oedenburger Witz bezeichnet mit
diesem Namen das zweite Parterre
unseres
Theaters.)
Unbegreiflich
erscheint es auch, warum Leute, die
man ihrer Persönlichkeit und ihrer
Conversation
nach,
unter
allen
Umständen
erkennen
muß,
sich
überhaupt maskiren. Eine RosaFledermaus, geleitet von zwei detto
schwarzen, schien wenig Vergnügen an,
dem tollen Treiben gefunden zu haben;
denn sie postirte sich sofort in eine
Nische, und conversirte ungefähr
dritthalb Stunden mit männlicher
Gesellschaft. Da diese Nischen nicht
durchweg gegen die Zugluft verwahrt
werden können, so setzte sich diese
„Grazie in Rosenschimmer” einer
Erkältung aus, an der die vielleicht
heute noch leidet. ― Merkwürdig war
übrigens auch noch eine Quadrille,
welche wegen totaler Unkenntnis der
Tanzenden gar nicht beendiget werden
konnte, und wobei eine saphirblaue,
unglückliche Schülerin Terpsichorens,
große Heiterkeit erregte. ― Die
Conditorei des Hrn. Schwaby lieferte
auch diesmal Confituren, Erfrischungen
und warme Getränke in vorzüglicher
Qualität, ― wenn auch nicht allzubillig.
― Der Symetrie wegen kamen auch in
der Restauration ― wie man aus dem
Gespräche mehrerer Herren entnahm,
― einige Abenteuer vor, die würdig
wären im „Hans Jörgel” zu figuriren. Ein
Herr der nähmlich eine Portion
Pöckelzunge zu sich nahm, fand, als er
dieselbe, ohne sich den Magen zu
überladen, beinahe gänzlich verzehrt
hatte, auf dem Boden des Tellers eine
schwarze, bitterschmäckende Substanz,
die er nicht zu erkennen vermochte. Er
rief sofort den Garçon, und bath um
Aufklärung.
Dieser
musterte
das
Vorgezeigte mit Kennerblick, und meinte

balettkarunk virágai szerényen az ún.
kakasülő (Kolosszális soproni vicc
színházunk
második
szintjének
elnevezésére.) egyik sarkában ültek és
az
őrült
kavarodást
figyelték.
Felfoghatatlannak látszott az is, hogy
emberek, akiket a személyiségük és
beszédmódjuk
révén
minden
körülmények között fel kell, hogy
ismerjenek,
egyáltalán
miért
maszkírozzák magukat. Egy rózsaszín
denevér, kíséretében két ugyanolyan
feketében, láthatóan kevés szórakozni
valót talált az őrült forgatagban, mert
mindjárt
bevette
magát
egy
mélyedésbe, s ott férfiakkal társalgott
körülbelül három és fél óra hosszat.
Mivel ezeket a fülkéket a huzattól nem
lehet megvédeni, így ez a rózsaszín
csillogásba öltözött grácia kitette magát
a megfázásnak, amelyben talán még
ma is szenved. — Mindenesetre
érdekes volt még egy francia négyes,
amelyet egyáltalán nem lehetett
befejezni,
mert
a
táncosoknak
fogalmuk sem volt, hogyan kell, s
amelyben
Terpsichorénak
egy
szerencsétlen, zafírkék tanulólánya
hatalmas
derültséget
keltett.
—
Schwaby úr cukrászdája ezúttal is
kiváló minőségben — ha nem is a
legolcsóbban szállított édességeket,
frissítőket és meleg italokat. — Az
egyensúly érdekében az étteremben is
történt egy s más, amit érdemes a
Hans Jörgel-ben kifigurázni, ahogy azt
több úr beszélgetéséből kivettük. Egy
úr, aki egy adag pácolt nyelvet evett,
anélkül, hogy túlterhelte volna vele a
gyomrát, már majdnem elfogyasztotta
az egészet, amikor a tányér alján
fekete, kesernyés ízű valamit talált,
amit nem tudott felismerni. Azonnal
hívta a pincért, és felvilágosítást kért. Ő
azt szakértői pillantással mérte végig
és leírhatatlan naivitással állapította
meg, hogy az csupán valamilyen
szivarhamu és teljességgel ártalmatlan.
Szent együgyüség! [...] Egyébiránt
egészben az ártatlan és tisztes
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mit unbeschreibliche Naivität, es sei
bloß etwas „Zigarren-Asche” und
durchaus
unschädlich!!
Sancta
simplicitas! […] Übrigens herrschte im
Ganzen die harmloseste, anständigste
Heiterkeit, und selbst die meisten
Logenbesucher verließen das Haus erst
gegen Mitternacht.
Oedenburger Intelligenz- und AnzeigeBlatt 8. Februar 1856.

vidámság uralkodott és még maguk
a páholybeliek is nagyrészt csak
éjfél felé hagyták el a házat.
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 1856. február 8.

VIII. A. 3.
ERÖFFNUNG DES STÄDT. ARMENVERSORGUNGS-HAUSES
In Gegenwart eines Kreises
geladener Gäste, in welchem wir die
Spitzen unserer Behörden wie sonstige
Capacitäten bemerkten, fand Sonntag
den 9. d. die solenne Eröffnung dieses,
hauptsächlich
zu
Folge
des
Wohlthätigkeitssinnes
der
hiesigen
Bevölkerung entstandenen Gebäudes
statt. Stadtpfarrer Rach celebrirte eine
Messe, welche eine Rede des Pfarrers
Kolbenheyer folgte. Zum Schlusse hielt
der
Präses
der
VerwaltungsCommission Hr. Ignatz Ritter v.
Flandorffer,
dessen
segensreiches
humanitäres Wirken weit außer Grenzen
unserer Stadt bekannt ist und der sich
neuerlich bei der Creirung dieser Anstalt
unverwelkliche Lorbeeren sammelte,
eine Ansprache, die an keinem der
Anwesenden spurlos vorübergieng. Den
Schluß der Feier bildete eine den
Armen, die in Folge der vorzüglichen
Einrichtung der Anstalt ein äußerst
wohnliches Asyl besitzen, gegebene
Tafel.
Im Nachstehenden geben wir die
vom Pfarrer Kolbenheyer und Ritter v.
Flandorffer gehaltenen Reden, die ob
ihrer warmen, gediegenen Sprache
auch für das größere Publikum von
Interesse sein dürften. […]
[Flandorffer’s Schlußworte.] „Und
so schließe ich die Feier der Eröffnung
dieses der Versorgung armer, oft von
Noth gebeugter Menschen, gegründeten
Hau-ses, ― betet für Euere Wohlthäter

VIII. A. 3.
A VÁROSI SZEGÉNYÁPOLDA
MEGNYITÁSA
Meghívott
vendégek
jelenlétében,
akik
között
hatóságaink vezetőit és hasonló
kapacitásokat fedeztünk föl, zajlott
le vasárnap, 9-én, a főként a helyi
lakosság jótékonyságából született
épületnek a megnyitó ünnepélye.
Rach
városplébános
misét
celebrált, amelyet Kolbenheyer
lelkész
beszéde
követett.
Befejezésül
az
intézőbizottság
elnöke, lovag Flandorffer Ignác
tartott buzdító beszédet. Az ő
áldásos, emberbaráti tevékenysége
városunk határain túl is ismert és
aki most ismét, ennek az intézetnek
a lértrehozásában, hervadhatatlan
babérokat szerzett. Ez a beszéd
valamennyi jelenlévőben nyomot
hagyott. Az ünnepség befejezése a
szegények megvendégelése volt,
akik
az
intézet
célszerű
berendezése
révén
a
leglakályosabb menedék birtokába
kerültek. A folytatásban adjuk
Kolbenheyer lelkész és Flandorffer
lovag beszédét. Ezek melegsége és
jeles volta miatt a szélesebb
közvélemény
érdeklődésére
számíthatnak. [...]
[Flandorffer:]
„És
most
bezárom a nyitó ünnepségét ennek
a háznak, amely a szegény,
gyakran
a
szükségtől
megnyomorított emberek számára
készült.
Imádkozzatok
az

140
und bittet Gott um seinen Beistand und
Segen für Euch und über dieses Haus!”
Oedenburger Nachrichten 13. März
1873.

adományozókért és kérjétek Istent,
hogy segítsen, s adja áldását rátok és
a házra.”
Oedenburger Nachrichten 1873.
március 13.

VIII. A. 4.
DIE NEUESTE MODETHORHEIT hat
sich aus England bereits bei uns in
Oedenburg Eingang verschafft und
macht mehr Proselyten als man glaubt.
„The Boss puzzle”, zu deutsch etwa:
„Das Klotz-Räthsel” heißt ein Spiel,
welches besagte jüngste Modethorheit
eben en vogue gebracht hat und mit
dem sich in kurzer Zeit fest alle
Schichten
der
Gesellschaft
beschäftigen. Das Spiel besteht im
Wesentlichen darin, daß fünfzehn
nummerirte
Klötzchen
in
einer
quadratförmigen Pappschachtel derartig
verschoben werden, daß sie schließlich
in der fortlaufenden Nummer 1 bis 15
aufgestellt erscheinen. Solche „Boss
puzzle”
sind
in
allen
hiesigen
Galanterieund
Nürnbergerwaaren
Handlungen, namentlich bei Herrn
Guggenberger — der die meisten derlei
Novitäten beständig am Lager hält — zu
sehr mäßigem Preise zu haben. Dieses
hier in Rede stehende Spiel hat
beispielsweise in London eine förmliche
soziale Krankheit zur Folge gehabt. Man
versichert, von einer aus acht bis zehn
Personen bestehenden Tischgesellschaft bekäme Eine sicher das Boss
puzzle.
In der zweiten Klasse einer höhern
Mädchenschule fing die Lehrerin
plötzlich die anwesenden fünfzehn
Schülerinnen zu schieben an, nachdem
sie dieselben mit Nummern versehen
hatte. Es dauerte lange, bis die arme
Mädchen aus den Händen der
Rasenden befreit werden konnten. Ein
hochstehender Beamter erhielt von
seinem Sohne, den er Morgens noch
ganz geistesfrisch gesehen hatte, einen
Brief, in dem nur die Worte standen:
„Komme zu mir, wenn du mich retten

VIII. A. 4.
A
LEGÚJABB
DIVATHÓBORT
Angliából már megtalálta a bejáratot
Sopronba és több újsütetű buzgó hívet
szerzett, mint ahogy azt gondolnánk.
„The
Boss
puzzle”,
magyarul
nagyjából: „A kocka-rejtvény”. Így
hívnak egy játékot, amely éppen a
mondott
divathóbortot
tette
közkedveltté és amellyel rövid időn
belül a társadalom majd minden rétege
foglalkozni kezdett. A játék lényegében
abból áll, hogy 15 számozott kis kockát
egy
négyzet
alakú
keménypapírdobozban
úgy
kell
tologatni, hogy végül 1-től 15-ig
folyamatos
számozás
szerint
jelenjenek meg. Ilyen „Boss-puzzle”-k
minden
helybeli
díszműés
nürnbergiáru-kereskedésben, nevezetesen Guggenberger úrnál — aki a
legtöbb hasonló újdonságot állandóan
raktáron tart — igen mérsékelt áron
kaphatók. Ez a szóban forgó játék
például
Londonban
valóságos
társadalmi
kórt
okozott.
Megbizonyosodtak róla, hogy egy
nyolc-tíz
személyből
álló
asztaltársaságból legalább egynek van
Boss puzzleja. Egy felsőbb leányiskola
második osztályában a tanítónő
hirtelen elkezdte taszigálni a jelenlévő
15 diáklányt, miután ellátta őket
számokkal. Eltartott egy ideig, míg
szegény lányokat a dühöngő kezei
közül ki tudták szabadítani. Egy magas
állású tisztviselő levelet kapott a fiától,
akit reggel még teljes szellemi
frissességben látott, amelyben csak
ezek a szavak álltak: „Gyere hozzám,
ha meg akarsz menteni.” A sajnálatra
méltó öreg berontott a fia lakásába —
túl későn, a fiú már ágyban feküdt a
nagyon előrehaladott kórban, a Boss
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willst.” Der beklagenswerthe Greis
stürzte in die Wohnung seines Sohnes
— zu spät, derselbe lag im Bette in dem
schon weit fortgeschrittenen Boss
puzzle.
Ja, man erzählt sich sogar, daß über
dieses „Holzklötzelspiel” schon mehr als
Einer den Geist aufgegeben hat.
Oedenburger Zeitung 28. April 1880.

puzzle-ban.
Igen, még azt is mesélik, hogy
ettől a fakockajátéktól már egynél is
többen kilehelték a lelküket.
Oedenburger Zeitung 1880. április
28.

VIII. A. 5.
DER 4. SEPTEMBER 1881.
Einen Festtag feierten wir Alle am
4. September, an dem Tage, an dem die
commercielle
Thätigkeit
des
hochverehrten Herrn Ignaz Ritter von
Flandorffer
das
fünfzigster
Jahr
erreichte. […] Schon am Vorabende des
Festes begaben sich die Deputationen
[…]. Nach eingebrochener Dämmerung
zog einer feurigen Schlange gleich der
Turn- und Feuerwehrverein, welchem
sich auch noch die Veteranen
anschlossen, mit Fackeln und Lampions
nach der Villa Flandorffer und nahmen
vor
derselben
Aufstellung.
Die
städtische Kapelle unter persönlicher
Leitung des Herrn Kapellmeisters
Czerny brachten dem Gefeierten eine
Serenade, worauf Feuerwehrhauptmann
Rösch eine Ansprache an den Jubilar
hielt. Kapellmeister Czerny überreichte
nach einer Ansprache einen anläßlich
dieser
Feier
componirten
Jubiläumsfestmarsch, den der Jubilar
sittlich gerührt entgegennahm. Der
Liederkranz
brachte
hierauf
ein
Ständchen.
Während Alles den harmonischen
Klängen lauschte, flammte plötzlich
einem
Feuermeere
gleich,
der
Namenszug des Gefeierten, aus
unzähligen Gasflammen gebildet, im
Parke auf, eine Ueberraschung der
Gasanstalt, welche die Röhrenleitung
bis zur Villa fertiggestellt und die
Arbeiten dortselbst erst knapp vor den
Productionen fertiggestellt hatte. […]
Fünfzig Jahre sind in Fleiß und Arbeit,
umtobt von Lebensstürmen verflossen,

VIII. A. 5.
1881. SZEPTEMBER 4.
Ünnepet ültünk mind szeptember
4-én, azon a napon, amikor nagyra
becsült lovag Flandorffer Ignác úr
kereskedelmi tevékenysége elérte az
ötvenedik évet. […] Az ünnep
előestéjén már érkeztek delegációk.
[…] A sötétedés beálltával vonult tüzes
kígyóként a Torna- és Tűzoltóegylet,
amelyhez
csatlakoztak
még
a
veteránok
is
fáklyákkal
és
lampionokkal, a Flandorffer-villa felé és
megálltak vele szemben. A városi
zenekar, Czerny úr, a karmester
személyes vezetésével szerenádot
adtak az ünnepeltnek, mire Rösch
tűzoltókapitány beszéddel fordult a
jubilánshoz. Czerny — beszéde után
— átnyújtott egy erre az ünnepre
komponált jubileumi ünnepi indulót,
amelyet a jubiláns megrendülten
fogadott el. Erre a Dalfüzér elénekelt
egy dalt. Míg mindenki a harmonikus
hangzatokra
figyelt,
hirtelen
tűztengerhez hasonlóan lángolt föl az
ünnepelt monogrammja a parkban,
számtalan gázlángocskából kialakítva.
A Gázmű meglepetése, amely a
vezetéket éppen pont a produkcióra
építette ki a villáig. […] Ötven év folyt el
körültombolva
az
élet
viharaitól
szorgalmas munkával, fáradhatatlanul.
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unermüdlich, ein leuchtender Fels
deutschen Fleißes steht Ignaz Ritter von
Flandorffer noch heute ungeschwächt
an der Spitze seiner Weltfirma. Möge
Gott über diesem Hause walten für und
für. A.
Oedenburger Bote für Stadt und
Land 8. September 1881.

A német szorgalom világító sziklájaként
áll ma lovag Flandorffer Ignác szilárdan
cége élén. Adja Isten, hogy mindig
gondját viselje ennek a háznak. A.
Oedenburger Bote für Stadt und
Land 1881. szeptember 8.

VIII. A. 6.
VERLOBUNG. Der Herr Magistratsrat
Franz Printz hat sich mit Frl. Hermine
Muhr, Tochter des Herrn Wenzeslaus
Muhr, Oberinspektors der k. u.
Staatsbahn in Pension, verlobt. Wer mit
dem Herrn Magistratsrath je in näheren
Verkehr zu treten in den angenehmen
Lage war — und wer ist es in
Oedenburg nicht bereits gewesen! —
wird die schöne, anmuthige, jugendliche
Braut zu dieser Bewerbung um ihre
reizende
Hand
gewiß
herzlich
beglückwünschen, denn Herr Dr. Printz
ist
ein
von
der
würdiges,
zuvorkommendes Wesen Jedermann in
seinen
Interessen
zu
fördern,
uneigennützigst bestrebt ist. Ebenso ist
das Fräulein Braut, die auch schon als
Pianokünstlerin hier vielfach bewundert
wurde, ein so liebreizendes Geschöpf,
daß wir in der Ueberzeugung einer
frohen Zukunft im heiligen Ehestande
der Verlobten, mit allen Mitbürgern
ausrufen: Hoch lebe das glückliche
Brautpaar!
Oedenburger Zeitung 4. März
1885.

VIII. A. 6.
ELJEGYZÉS
Printz Ferenc tanácsnok úr
eljegyezte magát Muhr Hermina
kisasszonnyal, Muhr Vencel nyugdíjas
államvasúti főfelügyelő lányával. Aki
már volt abban a kellemes helyzetben,
hogy közelebbi kapcsolatba került a
tanácsnok úrral — és ki nem volt már
vele — bizonyára szívből kíván
szerencsét ehhez a lánykéréshez,
hogy elnyerje a szép, bájos, ifjú
menyasszony kecses kezét. Mert Dr.
Printz úr egyike azon érdemes,
előzékeny
lényeknek,
akik
a
legönzetlenebbül törekednek arra,
hogy felkeltsék bárkinek az irántuk való
érdeklődését.
Ugyanígy
van
a
menyasszonya
is,
akit
már
sokszorosan megcsodáltak itt, mint
zongoraművésznőt.
Olyan
szeretetreméltó teremtmény, hogy
meggyőződésünk: a házasság szent
kötelékében boldog jövő vár rájuk.
Kiáltjuk
hát
valamennyi
polgártársunkkal együtt: Sokszorosan
éljen a szerencsés mátkapár!
Oedenburger Zeitung 1885.
március 4.

VIII. A. 7.
DINER ZU EHREN DES KRONPRINZEN VON DÄNEMARK
Gestern Abends fand im Palais des
Prinzen Schaumburg-Lippe zu Ehren
des Kronprinzen von Dänemark ein
Diner statt, dem zugezogen waren:
Bürgermeister Dr. Töpler, Senior
Brunner, Dr. Martin v. Szilvásy,

VIII. A. 7.
ESTEBÉD
DÁNIA
TRÓNÖRÖKÖSÉNEK TISZTELETÉRE
Tegnap este estebédre került sor
Schaumburg-Lippe herceg palotájában,
Dánia trónörökösének tiszteletére. Erre
hivatalosak
voltak
dr.
Töpler
polgármester, id. Brunner, dr. Szilvásy
Márton, dr. Nessel városi főkapitány és
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Oberstadthauptmann dr. Nessel und
kön. Notar Dr. Drexler. Se. kön. Hoheit
war den Gästen gegenüber von
herablassendster
Liebenswürdigkeit.
Sowohl vor dem Diner als nach
demselben wurden sämmtliche Herren
von seiner kön. Hoheit und dem
Prinzenpaare in längere Gespräche
gezogen. Das Diner endete um ½9 Uhr
Abends.
Oedenburger Zeitung 10. Dezember
1905.

dr. Drexler királyi jegyző. Ő királyi
felsége
a
vendégekkel
szemben
leereszkedően szeretetreméltó volt. Az
destebéd előtt is és utána valamennyi
urat hosszabb beszélgetésbe vonta Ő
királyi felsége és a hercegi pár. Az
estebéd este félkilenckor végződött.
Oedenburger Zeitung 1905.
december 10.

B. VERSCHIEDENES / KÜLÖNFÉLE
VIII. B. 1.
DAS STÄDTISCHE NORMALHAUPTSCHULGEBÄUDE IN DER KÖNIGLICHEN FREISTADT OEDENBURG
Wir glauben unseren P. T. Herren
Abonnenten ein willkommenes Festangebinde zu den gegenwärtigen Festtagen dazureichen, indem wir ihnen den
Prospect unseres, eben erst in den
Grundvesten begonnenen HauptschulGebäudes
in
obiger
bildlichen
Darstellung vergegenwärtigen, und wir
haben die pekuniären Opfer nicht
gescheut, in einer der ersten Wiener
Kunstanstalten
obige
Xylographie
ausführen zu lassen, und leben der
Hoffnung, das der Zuspruch — dessen
sich unser Blatt immer mehr und mehr
erfreut, uns in Stand setzen wird,
dasselbe von Zeit zu Zeit mit solchen
artistischen Beigaben auszuschmücken.
― Wir schmeicheln uns somit
interessante
Gegenstände
dieses
Verwaltungsgebietes in unser Panorama einbeziehen zu können, auf die k.
k. Erziehungshäuser zu Güns und
Eisenstadt würden wir demnächst unser
Augenmerk
richten,
falls
wir
betreffenden
Orts
geneigte
Unterstützung fänden.
Wir lassen nachstehend die DetailBeschreibung des Bauplanes und der
dem Gebäude innewohnenden Räumlichkeiten folgen, und bemerken nur
noch daß unser Bild, die östliche, nach

VIII. B. 1.
A VÁROSI NORMÁLFŐISKOLA
ÉPÜLETE SOPRON SZABAD
KIRÁLYI VÁROSBAN
Úgy hisszük, hogy [P. T.= pleno
titulo (teljes tisztelettel)] a Mélyen
Tisztelt Előfizető Uraknak kedves
ünnepi ajándék lesz, ha hozzáadjuk a
jelen ünnepi napokhoz az alapozással
éppenhogy
elkezdett
főiskolaépületünk homlokzat-rajzát, ahogy a
fenti ábra mutatja. Nem sajnáltuk az
anyagi áldozatokat, hogy az egyik
legelső bécsi műintézet készítse el a
fenti xylográfiát. Él a remény, hogy a
kereslet, amelynek lapunk egyre
inkább örvend, abba a helyzetbe hoz
bennünket, hogy azt időről időre
hasonló
művészeti
mellékletekkel
díszíthessük. — Azzal hízelgünk
magunknak, hogy ezáltal ennek a
közigazgatási területnek az érdekes
tárgyait bevonhatjuk látókörünkbe.
Figyelmünk legközelebb a kőszegi és
kismartoni cs. kir. nevelőházakra
irányul, amennyiben a szóban forgó
helységek
hajlandók
támogatni
bennünket.
Ez után adjuk a terv és az
épületen belüli helyiségek részletes
leírását. Még megjegyezzük, hogy
képünk a keleti, a Templom utca felé
forduló homlokzatot mutatja be. A
tompa szögű sarok, amely ezt a déli
fronttal köti össze, ugyancsak rákerült
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der Bethausgasse zugekehrte Fronte
präsentirt, die stumpfe Ecke welche mit
derselben die südliche Fronte verbindet,
ist ebenfalls mit den Rahmen des Bildes
mit einbezogen.
Die südliche Fronte weicht im
Wesentlichen von der östlichen nur in so
ferne ab, als an derselben nur eine
Eingangsthüre, keine Hausflur angebracht ist, weßhalb wir die östliche als
die Haupt-Façade bezeichnen zu
können glauben.
Gebe der Allmächtige seinen
Segen zu dem schönen zeitgemäßen
Werke, und bald werden wir uns der
Anschauung desselben in Wirklichkeit
erfreuen können, noch mehr aber
mögen wir uns des glücklichen
Gedeihens der Saaten zu erfreuen
haben, die dort gepflanzt zu werden und
zu reifen bestimmt sind.
Beschreibung
des
Normalhauptschul-Gebäudes zu Oedenburg.
[…] Die Front in der Brücklgasse ist
22° 2’ lang, und ohne Attik 8° 2’ 6” hoch,
in dieser Fronte ist die Eingangsthüre
angebracht. […] diese südliche Fronte
umfaßt 13 Fenster.
Im ebenerdigen gegen das CasinoGebäude angetragenen Zubaue ist das
Theater-Magazin, der Maler-Saal, und
zwischen
beiden
das
heitzbare
Feuerlösch-Requisiten-Behältniß unter
zubringen beantragt. […] Ebenerd. 2
Classenzimmer [für 100-100 Schüler]
und 2 Präparandie-Zimmer [im 1. Klasse
40, im 2. Klasse 32 Schüler], eine
Lehrers-Wohnung,
bestehend:
2
Zimmer, 1 Cabinet, Vorzimmer, Küche
und Speis; 1 Hausmeisters-Wohnung
mit 1 Zimmer und 1 Küche;
Schuldieners-Wohnung, bestehend: aus
2 Zimmer, 1 Vorzimmer, 1 Küche, und 1
Cabinet zum Materialien-Vorrath. 1.
Stock. 2 Classenzimmer [100 und 120
Schüler], 1 großer Prüfungssaal sammt
Vorzimmer, 2 Bibliothek-Zimmer und 1
Cabinet, eine Lehrers-Wohnung (wie
ebenerdig), 1 Zimmer für’s Archiv, und
ein Directions-Zimmer. 2. Stock. 2

a képre.
A déli homlokzat lényegében
csupán annyiban tér el a keletitől, hogy
arra csak bejárati ajtó került, nem
kapualj, ezért gondoljuk, hogy a keletit
kell főhomlokzatnak tekinteni.
Adja áldását a Mindenható a
szép, korszerű alkotásra és nemsokára
a
valóságban
örvendezhessünk
megtekintésének. De még inkább
örülhetünk majd a szerencsésen
elültetett magnak, amelyet ott fognak
nevelni, s amely arra való, hogy
beérjen.
A
soproni
normálfőiskola
épületének leírása.
[...] A Brückl-utcai homlokzat 22 öl
2 láb hosszú, és attika nélkül 8 öl 2 láb
6 hüvelyk magas, itt van a bejárat [...]
ez a déli front 13 ablakos.
A Kaszinó-épület felé felhúzott
földszintes
toldalékba
javasolják
elhelyezni a színházi raktárat, a
díszletfestőtermet és a kettő közé a
tűzoltófelszerelések fűthető szertárát.
[...] A földszint. Két osztályterem (100100 tanuló számára) és két terem a
preparandusoknak (az első osztályban
40, a másodikban 32 tanulónak), egy
tanítói lakás, amely áll két szobából,
egy kabinetből, előszobából, konyhából
és éléskamrából, egy házmesterlakás
egy szobával és egy konyhával, lakás
az iskolaszolga részére: 2 szoba,
előszoba, konyha, és egy kabinet az
anyagkészletnek. Első emelet. Két
osztályterem (100 és 120 tanulónak),
egy nagy vizsgaterem előtérrel együtt,
két könyvtárszoba és egy kabinet, egy
tanítói lakás mint a földszinten, egy
helyiség a levéltárnak és egy igazgatói
szoba.
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Unter-Realschulzimmer [64 und 60
Schüler], 3 Zimmer für Apparate, 2
Zeichensäle mit 2 Cabineten für die
Requisiten, 1 Lehrerswohnung (wie
ebenerdig jedoch ohne Cabinet). […]
Das Gebäude wird annähernd im
englisch-gothischen Styl erbaut und mit
einem Ziegeldache versehen.
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 24. März 1856.
VIII. B. 2.
VOM „MARIA JOSEFINUM”, dieser
bekanntlich von Ihrer k. u. k. Hoheit der
Frau Erzherzogin Maria Josefa hier
gestiftete Verein zur Pflege geistig oder
physisch siecher Kinder wird am 30.
März hier seine ordentliche Generalversammlung abhalten. Bereits hat
vorgestern eine Konferenz im hiesigen
Stadtpfarrhofe
getagt,
welche
in
Angelegenheit der opportun gewordenen Abänderung der Vereinsstatuten
des „Maria Josefinums”-KinderasylVereines berieth. In dieser Konferenz
erschien auch der Preses des Vereines
Dr. Johann Graf Zichy aus Budapest.
Ferner nahmen an der Konferenz theil:
Abt-Stadtpfarrer v. Póda (Vizepräses),
der Anwalt Dr. Theodor v. Hanny und
der Vereinskassier Anton Schaffer.
Oedenburger Zeitung 5. März
1899.

VIII. B. 3.
DIE AUTOMOBILE, die oft im rasenden
Tempo durch belebte Straßen fahren,
haben
schon
häufig
Unglück
angerichtet. In schmäleren, stark
frequentierten Gassen aber sollte den
Töff-Töffs das Fahren denn doch
verboten werden. So sauste auch
gestern Nachmittag solch ein Autel wie
toll durch die Neustiftgasse, die ohnehin
eng ist und schon durch die elektrische
Straßenbahn viel von der freien
Passage eingebüßt hat. Man wundert

Második
emelet.
Két
alsóreáliskolai tanterem 64 és 60
tanulónak, 3 szoba a felszereléseknek,
2 rajzterem 2 kabinettel a kellékeknek,
egy tanítói lakás (mint a földszinten,
ámde kabinet nélkül) [...] Az épület
közelítően angol-gót stílusban készül
és cserépfedéssel lesz ellátva.
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 1856. június 23.

VIII. B. 2.
A „MÁRIA JOZEFINUM”-RÓL. Ez az
egyesület, amelyet, mint köztudomású,
szellemileg vagy fizikailag kórságos
gyermekek
ápolására
alapított
Őfensége, Mária Jozefa cs. és kir.
főhercegasszony, március 30-án itt
fogja tartani rendes közgyűlését. Már
tegnapelőtt ülésezett egy konferencia
az itteni városplébánián, amely abból
az alkalomból tanácskozott, hogy
időszerűvé vált a „Mária Jozefinum”
Gyermekmenhely
Egyesület
alapszabályának
megváltoztatása.
Ezen a konferencián megjelent az
egyesület elnöke, dr. Zichy János gróf
Budapestről. Továbbá részt vettek a
konferencián
Póda
apát
és
városplébános (alelnök), a jogász, dr.
Hanny Tódor és az egyesület
pénztárosa, Schaffer Antal.
Oedenburger Zeitung 1899.
március 5.
VIII. B. 3.
AZ AUTOMOBILOK, melyek őrült
tempóban száguldanak a forgalmas
utakon, már sok balesetet okoztak. A
keskenyebb,
erősen
igénybevett
utcákról mégiscsak ki kellene tiltani a
töf-töfföket. Így robogott mint egy őrült
tegnap délután egy ilyen autó az
Újteleki utcán, amely amúgy is
keskeny, és a villamos sokat elvesz a
szabad útvonalból. Általában mindenki
csak csodálkozik, hogy ott még nem
történt nagyobb baleset. De az autókat
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sich ohnehin allgemein, daß dort noch
kein größeres Unglück geschehen ist.
Die Auteln aber sollten von dort ganz
entschieden ferngehalten werden.
Westungarisches Volksblatt 26. Oktober
1907.

onnan egészen határozottan távol
kellene tartani.
Westungarisches Volksblatt 1907.
október 26.

VIII. B. 4.
UNVERBÜRGTE AUSSPRÜCHE
BEKANNTER OEDENBURGER
K. G. Hundertmal hab’ ich schon
bewiesen, dass ich seit meiner Geburt
in Ungarn zuständig bin, aber ich glaube
auch schon weit früher.
G. R. I’ bleib schon a echter, deutschungarischer Sozi in Ungarn. I’ änder
mei’ Gesinnung nöt mehr!
G. H. Früher hat dö ölendige
Adelsbagage die verfluchte Korruption
in der Hand g’habt, des war unser
Unglück, aber jetzt haben mer’s selber
in die Hand g’numma, jetzt wird’s glei’
anderscht werden. Kruzifix übereinand’!
Dr. J. St. Die Deutschen sind zu dumm
zum Leben und zum Sterben, man
muss sie also erschlagen. Meinen alten
Vater hab’ ich schon in Sichercheit
gebracht.
O.-I. L. W. Das macht nichts, wenn wir
nichts fertig bringen. Gut Ding braucht
Weil. Lieber fangen wir derweil noch
was Neues an.
Die Lupe. Halbmonatsschrift für
Deutschwestungarn.
18. Februar 1919.

VIII. B. 4.
ISMERT SOPRONIAK NEM HITELES
MONDÁSAI
K. G. Százszor megmondtam
már,
hogy
születésem
óta
magyarországi illetőségű vagyok, de
azt hiszem, már sokkal előbb.
G. R. Én már csak megmaradok
valódi
német-magyar
szocinak
Magyarországon. Nem változtatom
meg többé a felfogásomat.
G. H. Korábban az elvetemült
nemesi bagázs tartotta kézben az
átkozott korrupciót, ez volt a mi
pecchünk, de most, hogy abból mi
magunk többet vettünk kézbe, mindjárt
máshogy lesz. Krucifix! Ez aztán a
zűrzavar!
Dr. J. St. A németek túl hülyék
ahhoz, hogy éljenek vagy haljanak,
ezért agyon kel verni őket. Az én öreg
apámat már biztonságba helyeztem.
O. I. L. W. Nem tesz semmit, ha
nem fejezünk be valamit. Jó dolognak
idő kell. Ezért inkább valami újba
kezdünk.
Die Lupe. 1919. február 18.
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IX. WIRTSCHAFT / GAZDASÁG
A. VERKEHR / KÖZLEKEDÉS
IX. A. 1.
DIE SÜDBAHNZÜGE verkehren von
heute, den 1. Oktober angefangen hier
nicht mehr nach der Prager, sondern
nach Budapester Zeit, welche unserer
Ortszeit um zirka 8 Minuten voraus ist.
Wir machen das reisende Publikum
hierauf wiederholt aufmerksam.
Oedenburger Zeitung 1. Oktober 1890.

IX. A. 1.
A DÉLIVASÚT vonatai itt mától,
október elsejétől kezdve többé nem a
prágai idő szerint közlekednek, hanem
a budapesti szerint, amely a helyi
időhöz képest körülbelül nyolc perccel
előbbre
jár.
Az
utazóközönség
figyelmét erre ismételten felhívjuk.
Oedenburger Zeitung 1890.
október 1.

IX. A. 2.
UNSERE THURMUHREN. Nachdem
seit 1. Oktober die hiesigen Bahn-Uhren
alle nach Budapester Zeit gehen, so
wurde hier die sehr zweckmäßige
Verfügung getroffen, daß auch die
hiesigen Thurmuhren nach Budapester
Zeit zu richten sind, was wohl im
Interesse des Verkehres gewiß von
praktischem Nutzen ist.
Oedenburger Post 5. Oktober
1890.

IX. A. 2.
TORONYÓRÁINK
Miután október elseje óta az itteni
vasúti órák mind a budapesti idő
szerint járnak, úgy itt azt a nagyon
célszerű rendelkezést hozták, hogy az
itteni toronyórákat is a budapesti időre
állítsák át, ami jóllehet a közlekedés
érdekében történik, de bizonyára
gyakorlati haszna van.
Oedenburger Post 1890. október
5.

IX. A. 3.
TELEPHON. Es sind bei uns Klagen
eingelaufen, daß das Telephon nicht
exakt funktionirt; es kommen nämlich
Fälle for, daß die Zentrale über erfolgte
Anrufung mitunter gar nicht reagirt, oder
doch zögernd antwortet, wodurch der
Geschäftsverkehr sich ungebührlich
verlangsamt.
Es ist ferner vorgekommen, daß
trotz wiederholten Abläutens beider
Parteien, nach deren beendigtem
Gespräch, ihre Verbindung von der
Zentrale aus nicht gelöst wurde, so daß
sie, wenn sie später mit anderen
Geschäfstfreunden sprechen wollten,
immer wieder aufeinander geriethen.
Das
soll
sich
zwischen
zwei
Korrespondenten nicht weniger als
achtmal an einem und demselben Tage
wiederholt haben, so daß endlich ein
Bote an die Zentrale gesendet werden

IX. A. 3.
TELEFON
Panaszok futottak be hozzánk,
hogy
a
telefon
nem
működik
szabályosan.
Előfordulnak
esetek
ugyanis, hogy a központ sikeres
hívásra olykor egyáltalán nem reagál,
vagy csak nehezen válaszol, miáltal az
üzleti forgalom méltánytalanul lelassul.
Előfordult továbbá, hogy ismételt
lecsöngetés
ellenére,
miután
befejezték a beszélgetést, a központ
egyik félnél sem szakította meg az
összeköttetést. Így ha később más
üzletfelükkel akartak beszélni, újra és
újra egymással kerültek össze. Ez két
előfizetőnél egy és ugyanazon napon
nem kevesebbszer, mint nyolcszor
ismétlődött, úgy hogy végre küldöncöt
kellett küldeni a központba, azzal a
sürgős kéréssel, hogy végre szakítsák
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mußte, mit der dringenden Bitte, die
Verbindung doch endlich zu lösen!
Der allergrößte Uebelstand besteht
aber darin, daß man, ohne es zu wollen,
Ohrenzeuge von Gesprächen wird, die
einem gar nichts angehen, wodurch
möglicherweise Geschäftsgeheimnisse
preisgegeben werden. Es sollte — wenn
irgend möglich — Vorsorge getroffen
werden, daß das Zwiegespräch nur von
den direkt betheiligten zwei Parteien
gehört werden könne.
Oedenburger Zeitung 11.
November 1890.

meg az összeköttetést!
A
legnagyobb
visszásság
azonban abban van, hogy az ember,
anélkül, hogy akarná, fültanúja lesz
beszélgetéseknek, amelyek egyáltalán
nem tartoznak rá, ami által esetleg
üzleti titkok lesznek kiszolgáltatva. Ha
lehetséges, meg kell találni a módját
annak, hogy a párbeszédet csak a két
részvevő hallhassa.
Oedenburger Zeitung 1890.
november 11.

IX. A. 4.
OEDENBURG ALS KNOTENPUNKT
VON ACHT EISENBAHNEN. […] Die
beigedruckte Skizze zeigt deutlicher als
noch so viele Worte, was wir für uns
gewinnen und was wir verlieren können,
— gewinnen und verlieren für alle
Zeiten!
Nach vier Richtungen verfügen wir
schon
bisher
über
Eisenbahnverbindungen: Wien, Wiener-Neustadt,
Raab, Steinamanger sind bekanntlich
diejenigen nächstgelegenen Knotenpunkte des Weltverkehres, mit denen
uns Schienenstränge verbinden.
Wenig genug! Steinamanger, vor
wenigen Jahren eine völlig unbedeutende Landstadt, verfügt heute über
8 Eisenbahnlinien und ist groß und reich
geworden. Handel und Industrie,
Behörden und Institute suchen ja die
Mittelpunkte des Verkehrs und die
Zirkulation zahlloser Güter setzt dort
sozusagen wirthschaftliches Fett an.
Oedenburg dagegen — leider muß
es gesagt sein — stagnirt; denn haben
wir auch Manches gewonnen, viel Mehr
noch haben wir verloren. […] wir blicken
hoffnungsfreudig in die Zukunft. [...] Die
Hauptlinie Preßburg—Oedenburg—KisZell
verbindet
mit
uns
zwei
hervorragende Zentren des Handels,
der
Industrie
und
patriotischen
Gemeinsinnes. […] So werden wir dann

IX. A. 4.
SOPRON MINT NYOLC VASÚTVONAL CSOMÓPONTJA
[...] A cikk mellé nyomott skicc sok
szónál is világosabban mutatja, hogy
mit nyerhetünk magunknak és mit
veszíthetünk
—
nyerhetünk
és
veszíthetünk örök időkre!
Eddig
már
négy
irányból
rendelkezünk
vasúti
összeköttetésekkel: Bécs, Bécsújhely, Győr,
Szombathely,
mint
tudjuk,
a
legközelebbi csomópontjai a világközlekedésnek, amelyekkel vágányok
kötnek össze bennünket.
Elég kevés! Szombathely alig
néhány éve teljesen jelentéktelen
vidéki
város,
több
mint
nyolc
vasútvonallal rendelkezik és naggyá és
gazdaggá vált. Kereskedelem és ipar,
hivatalok és intézetek keresik a
közlekedés
középpontjait
és
a
számtalan áru áramlása úgymond
lefölözi a hasznot.
Ezzel szemben Sopron — sajnos
meg kell mondanunk — egy helyben
topog, mert nyertünk ugyan valamit, de
sokkal
többet
veszítettünk
[...]
Reménységgel tekintünk a jövőbe. [...]
A Pozsony—Sopron—Kiscell fővonal
összeköt bennünket a kereskedelem,
az ipar és a patrióta közösségi
gondolkodás
két
kiemelkedő
központjával. [...] Így lesz nekünk akkor
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statt über vier, schon über sechs
Bahnlinien verfügen, wenn wir wollen!
Die Vizinalbahnen Boldogasszony—
Fertö-Szent-Miklos
schliesen
den
Seewinkel des Wieselburges Komitates
unserem wirthschaftliches Leben gewiß
zu beiderseitigem Vortheile an. […]
Sofort Nach Vollendung dieser Linien
kommt sonach die achte an die Reihe,
das ist die langersehnte Verbindung mit
Güns. […]
Oedenburger Zeitung (Soproni
Ujság) 2. Juli 1895.

négy helyett hat vasútvonalunk, ha
akarjuk! Az, hogy a Boldogasszony—
Fertőszentmiklós helyiérdekű vonal
összeköti a Moson megyei Fertőzugot
a mi gazdasági életünkkel, bizonyára
mindkét oldalnak előnyös. [...] Amint ez
készen van, azonnal következik a
nyolcadik a sorban, ez a régóta vágyott
összeköttetés Kőszeggel. [...]
Oedenburger Zeitung 1895. július
2.

IX. A. 5.
DIE
OEDENBURG—PREßBURGER
BAHN
[…]
Die
Linie
Oedenburg—
Preßburg vermittelt — und das ist der
Hauptvorzug dieser Bahn — die
Verbindung:
Preßburg—Oderberg—
Fiume. Vom strategischen Standpunkte
aber hat die Bahn ebenfalls eine hohe
Bedeutung, da sie die rascheste
Beförderung auf der kürzesten Linie der
in Oedenburg garnisonirenden Truppen
des V. Korps in das Zentrum des Korps
(Preßburg) ermöglicht. Eben vom
strategischen Standpunkt aus wurde der
Unterbau als ein für Vizinalbahnen
erster Klasse geltender angelegt (der
jederzeit für Schnellzugsverkehr rasch
und ohne besonderen Kostenaufwand
umgebaut werden kann) und die
Stationen nicht normal d. i. für 50
Achsen in einer Ausdehnung von 400
Meter, sondern als Militär-AusweichsStationen für 100-achsige Militärzüge in
einer Ausdehnung von 600 Meter
angelegt.
Die
ganze
Strecke
Preßburg—Oedenburg hat eine Länge
von 86 Kilometer. […]
Oedenburger Zeitung 17.
Dezember 1897.

IX. A. 5.
A SOPRON—POZSONYI VASÚT
[...] A Sopron—Pozsony-vonal
létrehozza
az
összeköttetést
Pozsonnyal, Oderberggel és Fiuméval.
És ez ennek a vasútvonalnak a fő
előnye.
Stratégiai
szempontból
azonban ennek a vasútvonalnak
ugyancsak nagy jelentősége van, mivel
lehetővé teszi az V. hadtest Sopronban
állomásozó csapatainak a hadtest
központjába (Pozsony) szállítását a
leggyorsabban,
a
legrövidebb
útvonalon.
Szintén
stratégiai
szempontból az alépítményt az első
osztályú
helyiérdekű
vasutakra
érvényesen építették meg (amely
bármikor
hamar
és
különösebb
költségráfordítás nélkül átalakítható
gyorsvonati közlekedésre) és az
állomások kiterjedését nem a norma
szerinti 400 méteresre, vagyis 50
tengelyesre fektették le, hanem mint
katonai
kitérőállomásokat
100
tengelyes katonavonatok számára, 600
méter hosszban. [...] Az egész
Pozsony—Sopron-szakasz
86
km
hosszú.
Oedenburger Zeitung 1897.
december 17.

IX. A. 6.
NEUES POSTPALAIS IN SOPRON
Viel rascher als man zu glauben
wagte, scheint die Idee der Erbauung

IX. A. 6.
ÚJ POSTAPALOTA SOPRONBAN
Sokkal gyorsabban, mint ahogy
gondoltuk volna, látszik megvalósulni
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eines neuen Palais für die Post- und
Telegrafen-Direktion
sich
zu
verwirklichen. Laut anhergelangter
Zuschrift des Handelsministers ist die
Regierung geneigt zu dem mit einem
Kostenaufwande von 800.000 Kronen
zu errichtenden Neubau die Summe
von 300.000 Kronen beizusteuern. In
diese Summe ist der Kaufpreis für
das Pfeiffersches Haus erhalten. Die
Stadt hätte nur die nächst dem
Lyzeum
befindlichen
Häuser,
woselbst bekanntlich der Bau des
Postpalais kontempliert ist, im
Expropriationswege abzulösen. Wir
kommen auf den Gegenstand noch
zurück.
Oedenburger Zeitung 4. Januar
1908.

az elképzelés: új palotát építeni a
Posta- és Távirda-igazgatóságnak. A
kereskedelmi miniszter leirata szerint
hajlik a kormány arra, hogy a 800000
Koronás
költségelőirányzathoz
300000-rel hozzájáruljon. Ez az összeg
tartalmazza a Pfeiffer-ház vételi árát. A
városnak csak a Líceum melletti
házakat — ahová a Postapalota
építését tervezik — kellene kisajátítás
útján megváltani. A tárgyra még
visszatérünk.
Oedenburger Zeitung 1908.
január 4.

B. AGRIKULTUR / MEZŐGAZDASÁG
IX. B. 1.
PHYLOXERA
In einzelnen Bezirken des AbaujTornaer
Komitates,
so
in
der
Gemarkung der Ortschaft Szin-Petei,
wurde
das
Vorhandensein
der
Phyloxera vastatrix konstatirt. Ueber die
Weingärten der Ortschaften Barbócz
und
Perkupa
wurde
in
Folge
ministerieller Verordnung die Sperre
verhängt.
Oedenburger Zeitung 8. August
1882.
IX. B. 2.
PHYLLOXERA
[Aus Rust.] […] Daß Viele das
Capitel: „Phylloxera” in den Zeitungen
überspringen,
wird
durch
die
Thatsachen
bekräftigt,
daß
die
außerordentliche Gefahr, welche dem
Weinbau durch die Reblaus droht, noch
immer nicht gehörig gewürdigt wird. Der
Mensch ist einmal schon gewöhnt,
auszurufen: „Alles schon dagewesen!”
Nur Jene, welche das Unglück hatten,
schon die nähere Bekanntschaft des
Insektes zu machen, haben eine richtige

IX. B. 1.
FILOXÉRA. Abaúj-Torna vármegye
egyes kerületeiben, így Szin-Petei
község határában megállapították a
Phyloxera
vastatrix
előfordulását.
Barbócz és Perkupa helységek szőleire
a miniszteri rendelkezés értelmében
elrendelték a zárlatot.
Oedenburger Zeitung 1882.
augusztus 8.

IX. B. 2.
FILOXÉRA
(Rusztról.) [...] Hogy sokan a
Filoxéra című fejezetet az újságban
átugorják, ez a tény megerősíti, hogy a
rendkívüli veszélyt, amellyel a Reblaus
fenyegeti a szőlőültetvényeket, még
mindig nem hallották meg, még nem
ismerték
föl.
Az
ember
már
hozzászokott, hogy kikiáltsa: „Mindez
már
volt!”
Csak
annak,
aki
szerencsétlenségére már közelebbről
megismerkedett a rovarokkal, van
helyes elképzelése a filoxerakérdés
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Vorstellung über die Bedeutung der
Phylloxerafrage! Wenn man liest, daß
die in früheren Jahren, dank dem
Weinbau, so blühenden und reichen
Landstriche Südfrankreichs heute durch
die Verheerungen der Phylloxera in
dürre und fast jeder Vegetation beraubte
Wüsten verwandelt sind, daß die
Kapitalien, welche bis heute verloren
gingen, in Europa bereits nach
Milliarden zählen; jährlich eine stets
wachsende Anzahl von Millionen
verschlungen werden ― Hunderttausende wackerer Weinpflanzer und
Handwerker,
welche
bis
nun
wohlhabende Männer waren, in’s
Verderben gestürtzt werden, da sie ihrer
einzigen und einträglichsten Einnahmsquellen beraubt worden sind: so sieht
man nur zu sehr ein, daß das Auftragen
von allzu dunkeln Farben in den
Ausweisen und Zeitungen, wie es so oft
vorkommt, keineswegs zu grell ist ―
sondern wirklich ein schreckliches, der
Wahrheit
entsprechendes
Bild
entwerfen wollen. — Wir wollen heute
nicht von den wiederholt angewendeten
Vertilgungsmitteln,
nämlich
von
„Schwefelkohlenstoff”,
von
„Zerstörungs-„ oder „Destruktiv-Verfahren”,
nicht von „Heil-„ oder „CurativVerfahren” — auch nicht von dem, daß
so nicht ganz die weisen Verordnungen
der hohen Regierung, namentlich auf
den Dörfern, genügend beachtet werden
— und man sich hie und da geberdet,
als ob überhaupt gar keine Gesetze
diesbezüglich bestünden. Nein! Wir
wollen heute Jedem den außer allem
Zweifel stehenden Grundsatz vor Augen
halten, daß mit der Zeit die Phylloxera
doch überall dort hinkommen könnte wo
man die Rebe kultivirt — und daß sie
mit allen bekannten Mitteln nicht aus
dem Boden zu entfernen ist, von dem
sie einmal Besitz ergriffen hat. […]
Vorsicht ist die Mutter der Weisheit, das
wollen wir herzlich bedenken. […] Wir
wissen, daß die amerikanische Rebe
sich
als
Schutz
gegen
diese

jelentőségéről! Amikor az ember azt
olvassa, hogy a korábbi években a
szőlőtermesztésnek
köszönhetően
virágzó
és
gazdag
tájak
DélFranciaországban ma a filoxéra
pusztítása nyomán kietlen és majd
minden
vegetációtól
megfosztott
sivataggá
változtak,
hogy
a
beruházások,
amelyek
máig
veszendőbe mentek, Európában már
milliárdokra rúgnak, évente folyton
növekvő számban válnak semmivé.
Bortermelők és kézművesek százezrei,
akik ez idáig jómódú emberek voltak,
romlásba zuhannak, mivel megfosztattak egyetlen és legnagyobb
hozamú bevételi forrásuktól, nagyon
könnyen beláthatja az ember, hogy a
felrakott mégoly sötét színek a
közleményekben és újságokban, amint
az sokszor előfordul, egyáltalán nem
rikítók, hanem valóban borzasztó, a
valóságnak megfelelő képet akarnak
elénk tárni. — Ma nem akarunk szólni
az
ismételten
alkalmazott
megsemmisítő eszközökről, vagyis a
szénkénegről, a pusztítási, vagy
destruktív
módról,
nem
a
gyógymódokról, sem arról, hogy a
magas kormány bölcs intézkedéseivel
nevezetesen a falvak nem törődnek
eléggé, sőt helyenként úgy tesznek,
mintha erre vonatkozó szabályok nem
is lennének érvényben. Nem! Ma
mindenki szeme elé tárjuk a minden
kétséget kizáró alapszabályt, hogy a
filoxéra
előbb-utóbb
mindenhol
előfordulhat, ahol szőlőt művelnek. És
hogy ahol egyszer megtelepedett,
abból a talajból a ma ismert
egyetlenegy eszközzel sem lehet
eltávolítani.
[...]
Óvatosság
a
bölcsesség anyja, ezt szívesen ajánljuk
meggondolásra. [...] Tudjuk, hogy az
amerikai szőlő bevált mint védelem ez
ellen a pusztítás ellen. Mivelhogy
senkinek, aki szőlőt művel, nincs meg
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Verheerungen
bewährt.
Da
nun
Niemand, welche Reben cultivirt, das
Privilegium besitzt, von diesem Parasite
verschont zu bleiben, so möge sich jede
weinbautreibende Gemeinde aufmachen, ein Territorium zur Anpflanzung
von amerikanischen Reben herbeizuschaffen sowie ein geeignetes
Individuum zur Aneignung des vom
Staate inaugurirten Pfropflehrkurses
entsenden. Auch in der GemeindeBaumschule könnte die amerikanische
Rebe gepflanzt und eine Rebschule
zum Nutzen und Frommen der
Mitbürger ins Leben gerufen werden.
[…] J. H.
Oedenburger Zeitung 15. Januar
1884.

az a privilégiuma, hogy ment lesz ettől
a parazitától, minden szőlőművelő
társaság fogjon hozzá és jelöljön ki egy
területet, ahová amerikai szőlőt ültethet
és küldjön el egy arra alkalmas
személyt az állam által bevezetett
oltvány-kurzus
anyagának
elsajátítására. A községi faiskolában is lehet
amerikai szőlőt ültetni és egy
szőlőiskolát életre hívni a polgárok
hasznára és javára. J. H.
Oedenburger Zeitung 1884.
január 15.

IX. B. 3.
BEBRÄUSUNG DER ÖDENBURGER
WEINGÄRTEN GEGEN DIE PERONOSPORA
Um eine systematisch durchgefürte
Bebräusung der Oedenburger Weingärten gegen den verderblichen Pilz zu
ermöglichen,
werden
alle
jene
Weingärtner, welche ihre Weingärten zu
bebräusen wünschen, zur Durchführung
dieser wichtigen Maßregel aber keine
erforderlichen
Apparate
besitzen,
höflichst ersucht, ihre diesbezügliche
Willensmeinung bis längstgens 15 Juni
(wonach die Bebräusung beginnen
würde), beim Kommissariate (Wienergasse 2) bekannt geben zu wollen.
Die Bebräusung wird gegen
geringe Vergütung von einem hiezu
beorderten Personale genau und zur
entsprechenden Zeit vollführt. R.
Oedenburger Zeitung 27. Mai
1896.

IX. B. 3.
A
SOPRONI
SZŐLŐK
PERONOSZPÓRA ELLENI PERMETEZÉSE
Hogy
a
soproni
szőlők
rendszeresen
végrehajtott
permetezése a kártékony gomba ellen
lehetővé
váljon,
minden
olyan
szőlőtulajdonost,
akik
szeretnék
szőlejüket bepermetezni, de nincsen
ehhez a fontos módszerhez szükséges
készülékük,
a
legudvariasabban
felkérnek, erre vonatkozó szándékukat
legkésőbb június 15-ig (a permetezés
az után fog elkezdődni) a megbízotti
hivatalnak (Bécsi utca 2.) hozzák
tudomására. A permetezést csekély
ellenérték fejében egy erre rendelt
személy pontosan és a megfelelő
időben fogja elvégezni.
Oedenburger Zeitung 1896. május
27.

IX. B. 4.
Briefkasten
DIE REBLAUS ist zu finden an Stellen,
wo das Laub gelblich und zwirnig ist.
Zur Untersuchung ist der Juli und
August am geeignesten und findet man
da an den Bogenwurzeln gelbliche

IX. B. 4.
Levélszekrény
A SZŐLŐTETŰ (filoxéra) azokon a
helyeken található, ahol a lomb sárgás
és sodrott. A vizsgálatra a július és
augusztus a legalkalmasabb és akkor
találhatunk az ívek gyökerénél sárgás
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Knollen.
Hauptsächlich
sind
die
Rebläuse auch an den Biegungsstellen
der verkrüppelten Wurzeln zu finden.
Radikal 8. Dezember 1901.

dudorokat. A tetűk főleg az elsatnyult
gyökerek hajlatainál találhatók.
Radikal 1901. december 8.

IX. B. 5.
WARUM BEI UNS DIE MARKTPREISE
FÜR OBST UND GEMÜSE SO HOCH
SIND?
Einfach darum, weil unsere Obstund Gemüsegärtner schon nicht mehr
wissen wie viel sie für ihre Erzeugnisse
verlangen
sollen.
Ein
förmlich
verblüffendes Beispiel, beschämend für
die Begehrlichkeit des Lokalhandels,
lieferte uns gestern ein auf der RaabOedenburger Eisenbahn aus Wien
angelangter mit Grünzeug, Rüben,
Kartoffeln, Kohlrüben etc. vollbeladener
Waggon. Auf unsere Anfrage, wohin das
Gemüse dirigirt ist, erhielten wir zur
Antwort: „Nach dem Oedenburger
Markt!” Eine gewisse Frau Deimel, die
hier einen schwunghaften Grünwaarenhandel betreibt, hat das fragliche
Gemüse in Wien eingekauft, weil es ihr,
nach ihrer eigenen Schilderung, trotz
Frachtspesen und der mit noch zwei
Personen unternommenen WienerFahrt, sowie Aufenthalt in Wien, noch
immer wohlfeiler zu stehen kommt, als
wenn sie es von hiesigen Gärtnern
bezöge, so daß sich bei den hier
gestellten Preisen, ein Wiederverkauf
nicht rentiren würde. Das ist doch
chrakteristisch und wirft ein trauriges
Licht auf unsere Marktverhältnisse.
Oedenburger Zeitung 21. Juli 1900.

IX. B. 5.
MIÉRT OLYAN MAGASAK NÁLUNK A
GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGÁRAK A
PIACON?
Egyszerűen azért, mert a mi
gyümölcs- és zöldségtermesztőink már
azt sem tudják, milyen sokat kérjenek a
terményeikért.
Valóságosan
megdöbbentő
példával
szolgált
számunkra tegnap — a helyi
kereskedelem
mohóságának
szégyenére — egy Bécsből érkezett és
zöldséggel,
répával,
krumplival,
karalábéval stb. telerakott vagon a
Győri vasúti állomáson. Kérdésünkre,
hogy hova irányították a vagont, a
következő választ kaptuk: „A soproni
piacra!”
Bizonyos
Deimelné
asszonyság,
aki
itt
lendületes
zöldségkereskedelmet űz, vette a
kérdéses zöldséget Bécsben. Mert az
neki, saját elmondása szerint, a
szállítási költségek és a még két
személlyel végrehajtott bécsi út
ellenére, a bécsi tartózkodást is
beleértve, még mindig jutányosabb,
mintha azt itteni kertészektől szerezné
be. Úgy, hogy az itt megállapított árak
mellett az újra eladás számára nem
lenne kifizetődő. Ez bizony jellemző és
szomorú fényt vet a mi piaci
viszonyainkra.
Oedenburger Zeitung 1900. július
21.

C. AUSSTELLUNGEN / KIÁLLÍTÁSOK
IX. C. 1.
DER OEDENBURGER STADTTHURM
AUF DER WIENER
WELTAUSSTELLUNG
Herr G. Földboros, Spänglermeister
hier, hat im Maßstabe von 1/64 den
hiesigen Stadtthurm für die Wiener
Weltausstellung
nachgebildet.
Wir

IX. C. 1.
A SOPRONI VÁROSTORONY A
BÉCSI VILÁGKIÁLLÍTÁSON.
Földboros
G.
úr
helybeli
bádogosmester, 1:64 méretarányban
lemásolta az itteni várostornyot a bécsi
világkiállítás számára. Alkalmunk volt
ezt a kiállítási tárgyat elküldése előtt
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hatten
Gelegenheit,
dieses
Ausstelungsobjekt vor seiner Absendung zu
betrachten und kommen wir mit
Vergnügen, fast möchte ich sagen mit
patriotischem Stolze der Aufforderung
nach, hierüber einen kleinen Bericht an
die „Oedenburger Nachrichten” zu
erstatten.
Dieser 3’ hohe Thurm ist aus Messing
verfertigt und möglichst getreu seinem
Original nachgebildet. Herr Földboros
hat mit wahrer Liebe fünf voller
Vierteljahre an diesem Kunstwerke
gearbeitet und den besten Theil seiner
Musezeit darauf verwendet. Was wir
besonders
schwierig,
ja
bewundenswerth an dieser Arbeit finden, ist,
daß der ganze Thurm, der in 7 Theile
zerlegt werden kann, wie aus einem
Stück gegossen zu sein scheint, so
geschickt
ist
die
Zinnverlöthung
angebracht.
Wir können nicht umhin, dieses
Oedenburger Ausstellungsobjekt vor
seiner Absendung jedem Interessenten
zur näheren Betrachtung warm zu
empfehlen.
Oedenburger Zeitung 27. April 1873.

megtekinteni és szívesen, szinte
mondhatnánk, hazafiúi büszkeséggel
teszünk eleget a felkérésnek, hogy
erről kis hírt közöljünk a Oedenburger
Nachrichtenben.
Ez a 3 láb magas torony
sárgarézből készült és lehetőségig hű
másolata az eredetinek. Földboros úr
igaz szeretettel dolgozott ezen a
mestermunkán öt teljes negyedéven át
és szabadidejének legnagyobb részét
is erre fordította. Amit különösen
nehéznek, sőt csodálandónak találunk
ebben a munkában, az az, hogy az
egész torony, amely hét részre
szedhető szét, úgy néz ki, mintha egy
darabból öntötték volna. Olyan ügyes
az ónforrasztás.
Nem
mehetünk
el
mellette
anélkül, hogy ezt a soproni kiállítási
tárgyat elküldése előtt melegen ne
ajánlanánk közelebbi megtekintésre
minden érdeklődőnek.
Oedenburger Zeitung 1873. április
27.

IX. C. 2.
WELTAUSTELLUNG
Eisenstadt 5. Juli 1873.
„Waren
Sie
schon
in
der
Weltausstellung?” diese Frage ist zur
stehenden Redensart geworden, mit
welcher der von den Wundern der Welt
wonnetrunken Heimkehrende seine
Bekannte überfällt und mit welcher der
neugierige Etwas auf billige Weise
erstibitzen möchte. Ich begann schon zu
erröthen,
wenn
ich
in
dieser
Börseschweren Zeit unter den von
Differenzen Angekränkelten ein heiteres
Gesicht auf mich zuschreiten sah. Da
half kein Zuwarten; ich machte mich auf
die Sohlen und schnurgerade ging auf
den Weltaustellungsplatz. […] „Was
haben Sie gesehen?” fragt mein Kibitz.
Wer nennet Alles, was er gesehen! Es
bedarf
wohl
langer
Zeit,
den

IX. C. 2.
VILÁGKIÁLLÍTÁS
Kismarton, 1873. július 5.
„Volt már Ön a világkiállításon?”
Ez
a
kérdés
már
állandó
beszédfordulattá vált, amellyel a világ
csodáitól
örömittasan
hazatérőt
ismerőse lerohanja. És amivel a
kíváncsi némi ismeretet olcsón fel
szeretne
szedni.
Már
kezdtem
belepirulni, valahányszor ebben a
tőzsdékkel
terhes
időkben
az
árfolyamkülönbségekbe
belebetegedettek közül egy vidám arc
közeledett felém. Ezen nem segít, ha
megvárom, felkerekedtem hát, s
nyílegyenesen a világkiállítás helyére
mentem. [...]
„Mit látott?” — kérdezi kibicem. Ki
tudja nevén nevezni mindazt, amit
látott! Jócskán kell arra idő, hogy a
lenyűgöző összbenyomás megsze-
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überwältigenden Gesamt-Eindruck zu
mildern, um dann erst die Gesehenen
bewußt zu werden. Hören und urtheilen
Sie. Die Wiener Weltausstellung umfaßt
einen Flächenraum von nahezu 1/15 ﭐٱMeile. Die beiden Riesenbauten ― der
Aus-stellungspalast und die Maschinenhalle ― erfüllt mit den Schätzen der
freigebigen Natur und des mänschlichen
Erfindungsgeistes und Kunstfleißes
bedecken zusammen ein Areal von
beiläufig 50,000 Klaftern. Nebst diesen
befinden sich noch etwa 160 kleinere
und größere Gebäude in dem
umfriedeten Raume des Praters […]
”Was hat Ihnen am Besten gefallen?”
unterbricht mich zur guten Stunde mein
Kibitz. War’s Flandorffer’s MiniaturPavillon oder die mächtige Rotunde; die
reiche Kunsthalle oder die arme
Welthandel-Ausstellung (oh! Wandel der
Zeit!); der Pavillon der Kunstfreunde,
[…] oder die schmucklose Volksschule?
Wer könnte sich dessen nach einer
Besichtigung klar werden! […]
(Correspondenz.)
Oedenburger Nachrichten 9. Juli
1873.

lídüljön, hogy aztán a látottak
tudatossá váljanak. Hallja és ítélje meg
Ön. A Bécsi Világkiállítás közel
egyötöd négyzetmérföldnyi területet
ölel fel. Mindkét épületóriás — a
kiállítási palota és a gépek csarnoka —
telve a bőkezű természet, az emberi
találékonyság és műgond kincseivel,
befed együttesen körülbelül 50000
négyzetölnyi területet. Ezeken kívül
található még vagy 160 kisebbnagyobb épület a Práter bekerített
részén. [...]
„Mi tetszett Önnek a legjobban?”
— szakít félbe a legjobbkor az én
kibicem.
Talán
Flandorffer
kicsi
pavilonja, vagy a hatalmas körbástya?
A gazdag Művészeti csarnok, vagy a
szegényes világkereskedelmi kiállítás?
(Ó, ezek a változó idők!) A
művészetbarátok pavilonja [...] vagy a
dísztelen népiskola? Ki az, aki egyetlen
látogatás után ezzel tisztába jöhetne?
[..] (Levelezőnktől.)
Oedenburger Nachrichten 1873.
július 9.

IX. C. 3.
DER TRIUMPHBOGEN AUF DER
KOSSUTHSTRAßE
Die
technische
Kommission
der
Gewerbeausstellung faßte bekanntlich
in ihrer letzten Sitzung den Beschluß,
am Ende der Kossuth-Straße einen
Thiumphbogen zu errichten und die
Ausführung desselben im Offertwege zu
vergeben. Dem zu Grunde liegenden
äußerst gefälligen Plan zu diesem
Haupteingangsthor hat jedoch nicht, wie
wir
irrthümlicherweise
berichteten,
Baumeister Johann Schármár, sondern
dessen Sohn Architekt Karl Schármár
mit
besonders
geschickter
Hand
entworfen
und
wäre
es
nur
wünschenswerth, wenn das in solid
sezessionistischen
Stil
gehaltene
Projekt, welches auch ungarische

IX. C. 3.
DIADALKAPU A KOSSUTH ÚTON
Az
iparkiállítás
technikai
bizottsága utolsó ülésén azt a
határozatot hozta, hogy a Kossuth út
végében diadalkaput állít, és arra
nyilvános árlejtést hirdet. Az ennek
alapjául
szolgáló
messzemenően
tetszetős tervet ehhez a főbejárati
kapuhoz azonban mégsem Schármár
János, mint ahogy arról tévesen
tájékoztattunk, hanem annak fia,
Schármár Károly dobta fel különösen
ügyes kézzel és kívánatos lenne, ha a
szolid szecessziós stílusban tartott
alkotást, amely magyar motívumokat is
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Motive
enthält,
unverändert
zur
Ausführung gelangen möchte.
Oedenburger Zeitung 1. Juli 1904.

tartalmaz,
változtatás
nélkül
megvalósítanák.
Oedenburger Zeitung 1904. július
1.

IX. C. 4.
DIE
SOPRONER
GEWERBEAUSSTELLUNG Das Exekutivkomité der
Soproner Gewerbeausstellung hielt
gestern Nach-mittags eine Sitzung, in
welcher beschlossen wurde, die zurückgebliebenen
Ansichtskarten
(4000
Stück) für einen annehmbaren Preis zu
verkaufen. Am letzten Tage der
Ausstellung
bezifferten
sich
die
Einnahmen auf 1272 K 70 h, welche
Summe den Soproner Armen zufällt.
Oedenburger Zeitung 5. Oktober
1904.

IX. C. 4.
A SOPRONI IPARMŰKIÁLLÍTÁS
A Soproni Iparműkiállítás intézőbizottsága tegnap délután ülésezett,
amelyen
elhatározták,
hogy
a
megmaradt képeslapokat (4000 darab)
elfogadható áron értékesítik. A kiállítás
utolsó napján 1272 Korona 70 fillérre
becsülték a bevételt, amely összeg a
soproni szegényeknek jut.
Oedenburger Zeitung 1904.
október 5.

IX. C. 5.
DAS EXEKUTIVKOMITÉ DER GEWERBEAUSSTELLUNG
hielt am 11. d. M. unter Vorsitz des
Vizepräses Julius Roth eine Sitzung.
Verschiedene Gesuche um Ehrenhonorare wurden abgelehnt und für die
Restaurirung des Elisabethparkes K
500.- bewilligt. (Stadtgärtner Blaschek
hatte K 1600.- verlangt.) Bei den
Confettis wurde ein Reingewinn von K
1968.- erzielt, was zur Kenntniß dient.
Die Abrechnung mit Baumeister Bernard
wird zur Begutachtung dem technischen
Komité hinausgegeben. Kassier K.
Steiner berichtet, daß bisher 199 Treffer
der
Ausstellungslotterie
behoben
wurden.
Oedenburger Zeitung 14. Oktober
1904.

IX. C. 5.
AZ
IPARMŰKIÁLLÍTÁS
intézőbizottsága e hó 11-én ülést tartott Roth
Gyula elnökhelyettes elnökletével.
Tiszteletdíjakra vonatkozó különböző
kérelmeket utasítottak el és az
Erzsébet-park
helyreállítására
megszavaztak 500 Koronát. (Blaschek
városi kertész 1600 K-t kért.) A
konfettiknél 1968 korona bevételt értek
el, amit tudomásul vettek. A Bernard
építőmesterrel
való
elszámolást
jóváhagyás végett átutalták a technikai
bizottságnak. Steiner K. pénztáros
jelenti, hogy a kiállítási lottón eddig 199
nyereményt egyenlítettek ki.
Oedenburger Zeitung 1904.
október 14.

D. WIRTSCHAFT IM ALLGEMEINEN / GAZDASÁG ÁLTALÁBAN
IX. D. 1.
DIE NEUERFUNDENE WASCHMASCHINE
Aus Berlin berichtet die Fr.
Dunker’sche „Volkszeitung”: Wir wollen
unseren Lesern von einer Erfindung
Bericht erstatten, welche uns geeignet

IX. D. 1.
A LEGÚJABBAN FELTALÁLT
MOSÓGÉP
Berlinből jelenti Dunker Fr.
Volkszeitungja:
Olvasóinknak
hírt
szeretnénk adni egy találmányról, mely
szerintünk alkalmasnak látszik arra,
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scheint, ins bürgerliche und häusliche
Leben einzugreifen, vielleicht sogar bis
ins sittliche Leben hinein ihren Einfluß
zu erstrecken; denn es handelt sich um
eine Waschmaschine, die, wenn sie
wirklich die gewünschten Erfolge erzielt,
den bekannten Launen der Hausfrauen,
wenn sie Wäsche haben, eine
merkwürdige Wendung geben könnte,
ja, es bis dachin zu bringen vermöchte,
daß der Gatte nicht das Haus flieht,
sobald sich die Gattin mehr zur
Waschfrau, als zu ihm hingezogen fühlt.
Scherz bei Seite, die Erfindung ist
interessant.
Sie kommt aus Amerika, wo die
Frauen wirklich in weit höherer Achtung
stehen [als] bei uns, und deshalb
mannigfache Maschinen zu Gunsten
ihres Daseins ins Leben getreten sind.
Die Nähmaschinen, namentlich die
Weißzeug-Nähmaschinen,
beginnen
von dort her, wo man für die Gesundheit
der Frauen sehr bedacht ist, sich auch
bei uns einzubürgern. Vielleicht ist der
Waschmaschine ein gleiches Loos
beschieden zu Gunsten der weiblichen
Arbeit und zu Gunsten ihrer guten
Laune. Erfindet man dort noch gar eine
Scheuermaschine, so könnte das Haus
zum Paradiese werden.
Folgendes ist die Einrichtung der
neuen Erfindung: Man sieht einen
Kasten, eine Art Trog; inwendig in
demselben liegen etwa hundert bis
hundertfünfzig hölzerne Kugeln von der
Größe einer Faust. In diesen Trog wird
kochendes Wasser, das mit Seife
versetzt ist, hineingegossen, so daß die
Kugeln obenauf in einer dicken Schicht
schwimmen. Die zu reinigende Wäsche
wird nun in einen Rahmen eingehackt,
welcher aus dem Trog hervorragt. Der
Rahmen ist an einem Balken befestigt,
der wie ein Schlagbaum aussieht und
auch
gleich
diesem
aufund
niederbewegt werden kann. Wird nun
dieser
Schlagbaum
aufund
niederbewegt, so taucht der Rahmen
sammt der Wäsche abwächselnd in den

hogy megváltoztassa a polgári és az
otthoni
életvitelt.
Sőt
talán
a
szokásokra is kiterjed a befolyása.
Ugyanis olyan mosógépről van szó,
amely — ha valóban eléri a kívánt
eredményt
—
figyelemre
méltó
fordulatot jelenthet a háziasszonyok
jólismert
hangulatában,
amikor
mosniuk kellene. Igen, egészen odáig
fejlődhetnek a dolgok, hogy a férj nem
menekül el hazulról, amikor felesége
inkább érzi magát mosónőnek, mint
hozzátartozónak.
De félre a tréfával, a találmány
érdekes.
Amerikából érkezett, ahol az
asszonyokat sokkal jobban tisztelik,
mint nálunk. És ezért sokféle gép
működik
ott
a
mindennapok
megkönnyítésére.
A
varrógépek,
közelebbről a fehérnemű-varrógépek,
kiindulva onnan, ahol nagyon is
törődnek a nők egészségével, már
nálunk is polgárjogot nyernek. Talán a
mosógépnek ugyanilyen része lesz
abban, hogy a női munkát megkönnyíti,
és kedvet csinál hozzá. Ha még
feltalálnak egy súrolómasinát is, a ház
Paradicsommá válhat.
Az új találmány szerkezete a
következő: egy ládát, egyfajta dézsát
látunk. Belül száz-százhúsz, öklömnyi
fagolyó van. Ebbe a dézsába forró,
szappannal vegyített vizet öntenek. A
golyók erre vastag réteget alkotva
felúsznak
a
víz
felszínére.
A
kimosandó
holmit
egy
keretre
akasztják, amely a dézsából kiáll. A
keret gerendához van erősítve, amely
olyan, mint egy sorompó, tud mozogni
fel és le. Ahogy ez a sorompó fel- és
lemozdul, úgy süllyed felváltva a keret
ruhástól a dézsába, és emelkedik ki
megint. És, többször ismételve, ennyi
az egész mosás.
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Trog ein und hebt sich aus diesem
wieder empor, und das, öfter wiederholt,
ist das Ganze Waschen.
Was hier eigentlich das Reinigen
der Wäsche verursacht, ist Folgendes.
Die
Holzkugeln
schwimmen
obenauf. Taucht man die Wäsche
hinein, so drücken die Kugeln die
Wäsche und reiben sich nun an
derselben. Durch den Stoß abwärts
sinkt ein Theil der Kugeln nach unten;
allein da sie leichter sind als Wasser, so
streben sie nach oben und bewirken
wiederum eine Art Reiben und Rollen
der Wäsche. Wird der Schlagbaum
wiederum in die Höhe gehoben, so
steigt die Wäsche in die Höhe, und zwar
wieder
zwischen
den
rollenden
Holzkugeln, die wiederum die Wäsche
reiben. Durch den Stoß aufwärts
schwingt das Wasser nach und heben
sich die Kugeln; indem sie dann wieder
niedersinken, pressen und reiben sie
wiederum die Wäsche, so daß bei
andauerndem Auf- und Abwärtstreiben
des Schlagbaumes in Zeit von wenigen
Minuten wirklich die Wäsche gereinigt
werden kann.
Abgesehen von der Erleichterung
der Arbeit und der sonstigen Ersparniß,
läßt sich in Bezug auf die Abnutzung der
Wäsche nur Vortheilhaftes für die
Maschine sagen. So lange man nicht
auf rein chemischem Wege die Wäsche
zu waschen im Stande ist, und zwar
ganz ohne dieselbe zu reiben, so lange
man Leinen an Leinen mit den Händen
reibt, bis der Schmutz entfernt ist, so
lange zerfasert man den Stoff
außerordentlich stark. Die chemische
Reinigung halten wir freilich für möglich;
aber sie ist schwerlich praktisch zu
machen. Die Reibung der Holzkugeln an
der Wäsche scheint uns nun dieselbe
bei weitem weniger zu zerfasern, als die
Reibung des Stoffes aneinander; denn
die Kugeln drehen sich zugleich und
bewirken nur eine rollende Reibung, die
nach
den
Gesetzen
der
Naturwissenschaft bei weitgem milder

Ami
itt
tulajdonképpen
a
fehérnemű tisztítását előidézi, a
következő:
A fagolyók felfelé úsznak. Amint
belemártjuk a fehérneműt a vízbe, a
golyók összenyomják a fehérneműt és
surlódnak rajta. A lefelé taszítás
következtében a golyók egy része
lemerül, de mivel könnyebbek a víznél,
felfelé törekednek és közben ismét
végiggurulnak
és
surlódnak
a
fehérneműn. Megint felemelkedik a
sorompó, vele a ruha is, újfent a forgó
golyók között, amelyek ismét dörzsölik
a ruhát. A felfelé ható löket
következtében a víz is utána lendül s
felemelkednek a golyók. Mikor megint
lesüllyednek, ismét nyomják és súrolják
az anyagot, úgyhogy a sorompó
folyamatos föl- és lemozgatásával
néhány perc alatt a fehérneműt
valóban meg lehet tisztítani.
Eltekintve
a
munka
megkönnyítésétől
és
egyéb
megtakarításoktól,
a
ruha
elhasználódásának vonatkozásában csak a
gép előnyeiről lehet beszélni. Amíg
nem vagyunk abban a helyzetben,
hogy tisztán kémiai úton mossuk a
fehérneműt, vagyis teljesen kémiai
szerek nélkül mosunk; amíg vásznat a
vászonnal kézzel dörzsöljük össze
addig, amíg a szennyezést el nem
távolítjuk, az anyag rendkívül erősen
szálazódik.
A
kémiai
tisztítást
természetesen lehetségesnek tartjuk,
de
azt
nehéz
a
gyakorlatban
megvalósítani. A fagolyók surlódása a
ruhán szerintünk azt sokkal kevésbé
szálazza szét, mint az anyag
összedörzsölése, mert a golyók
egyszersmind forognak is és csak
forogva dörzsölést fejtenek ki, amely a
természettudomány törvényei szerint
messze enyhébb, mint a most
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ist, als die jetzt übliche, welche eine
Schleifung genannt werden muß.
Die Vorzüge, welche die Gefinder
ihrer Maschine außerdem nachrühmen,
lassen sich nur durch die Praxis
feststellen, und wollen wir uns hierüber
kein Urtheil erlauben. Unzweifelhaft ist
die Arbeit mit dieser Maschine leichter
und nicht so angreifend wie das jetzige
Waschen mit beiden Händen und bei
gekrümmtem Körper, und die Praxis
kann selbst hierin noch Verbesserungen
mancher Art anbringen.
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 25. Januar 1856.
IX. D. 2.
EINE WICHTIGE ZEITFRAGE FÜR
OEDENBURG
― Wir haben in einigen Nummern
dieses Blattes bereits erwähnt, wie die
Stadt Oedenburg seit wenigen Jahren
dem allgemeinen Fortschritt wesentlich
gehuldigt
und
sowohl
der
Nothwendigkeit,
wie
auch
dem
Nützlichen und Angenehmen ihre
Tribute gemacht habe. In die erste Linie
trat das Unterrichtswesen, dessen
gründliche Hebung durch die h.
Regierung
allenthalben
in
der
Monarchie angeregt, in unserer Mitte
empfänglichen Boden fand; sonach
folgte die Erweiterung der Bauten zur
Unterbringung der kk. Branchen und der
Mehrbevölkerung,
durch
mehrere
Privaten mit lobenswerthen Geschmack
durchgeführt; Hand in Hand ging die
mehrseitig von der Stadtkommune
bewerkstelligte Canalisirung, wodurch
der Reinlichkeit wesentlicher Vorschub
zukam. Es wurden ferner im Laufe des
1857ger Jahres die übelständigen
Vordächer an den Häusern und
Verkaufsgewölben
und
die
herabhängenden
Aushängschilder
beseitigt
und
der
Stadt
ein
freundlicheres Aeußere verliehen; die
an
der
Ecke
der
Promenade
bestandene Tuchwalke hat ihr Ende
erlebt und dadurch viel Aergerniß

szokásos, amelyet inkább csiszolásnak
kellene neveznünk.
Azokat az előnyöket, amelyeket a
feltalálók gépükről még állítanak, csak
a gyakorlatban lehet megtapasztalni.
Ezekről
nem
engedjük
meg
magunknak,
hogy
ítélkezzünk.
Kétségtelen, hogy ezzel a géppel a
munka könnyebb és nem annyira
kimerítő, mint a mostani mosás,
mindkét
kézzel
és
görnyedt
testtartással. És a gyakorlat hozhat
még bizonyos javításokat is.
Oedenburger Intelligenz-und
Anzeige-Blatt 1856. január 25.
IX. D. 2.
SOPRON FONTOS, KORSZAKOS
KÉRDÉSE. E lapban, néhány számmal
korábban már említettük, hogy Sopron
városa évekkel ezelőtt mennyire hódolt
az általános fejlődésnek, amely
nemcsak szükséges volt, hanem
hasznát és kényelmét is látta. És ezért
áldozatot is hozott.
Élre került az oktatás, amelynek
gyökeres fejlesztését a kormányzat
Monarchia-szerte ösztönzi, a mi
körünkben pedig kedvező talajra talált.
Ezt követte a cs. kir. szervezetek és a
lakossági
többlet
elhelyezésére
szolgáló épületek körének bővítése,
köztük
több,
dicséretes
ízléssel
kivitelezett magánépület. Közös erővel
haladt előre a város által több oldalról
végrehajtott csatornázás, amivel a
tisztaságot lényegesen elősegítik. Az
1857. év során a házaknak és a
boltoknak rossz állapotban levő
ereszcsatornáit és előtetőit, valamint a
lelógó cégéreket eltávolították, s ezzel
a városnak barátságosabb kinézetet
kölcsönöztek. A Promenád sarkán
állott, s több szempontból kifogásolható
állapotú kalló megszűnt, s ezzel a
jövőben
felmerülhető
sok

160
verhütet, welches ihr vielseitig gerügtes
Wesen etwa in der Zukunft noch
hervorgerufen hätte; der Neuhofgarten
entfaltet
mit
anstandvoller
Bescheidenheit vielfältige Reize eines
Volksgartens, besonders jetzt, wo nach
Beseitigung der südlichen Gartenmauer
das anmuthige Bild der nahen Wälder
und Hügel mit dem jugendfrischen Park
in ein lebhaftes Panorama verschmilzt.
Es ist wohl hier nicht am Platze,
alles Dasjenige im genauesten Detail zu
berühren, was wir im Verlaufe von
einigen
Jahren
verbessert
und
geschaffen, indem dazu eine eigene
und weitläufigere Revue erforderlich
sein wird. […] Ein neues städtisches
Schulhaus steht am Ausgang der
Bethausgasse gegen die Promenade,
ein evangelisches Seminargebäude
erhebt sich vor dem Neustiftthor, und
eben auch ein evangelisches Schul- und
Waisenhaus ist in der Fischergasse im
Entstehen,
welche
alle
der
Oeffentlichkeit
dienen.
[…]
Da
einstmalige Städchen Oedenburg mit
11,000 Einwohnern hatte ganz gewiß
nicht
jenen
Anforderungen
zu
entsprechen, welchen die DistriktualStadt Oedenburg nachkommen soll, die
jetzt 18,211 Einwohner zählt und dabei
alle Civil- und Militärbehörden einer
Distriktualhauptstadt aufnimmt, wie auch
dem Personenverkehr einer solchen
Stadt Rechnung tragen soll. Es handelt
sich hier vorerst um Unterkünfte, damit
die
Organe
der
Verwaltung,
Rechtspflege und Sicherheit sowohl
selbst anständig beherbergt werden, wie
auch zur Ausübung ihres Berufes
angemessene Lokalitäten erhalten.
Es handelt sich ferner darum, daß
der
bedeutende
Zuwachs
an
Bevölkerung seine Wohnung finde, und
sich Fabrikation, Handel und Gewerbe
im wünschenswerthen Maaß ausbreiten
könne.
Eine Hauptfrage für Oedenburg
[…] war demnach jene: „wo werden wir
Unterkünfte finden?” Diese Frage lag

bosszúságnak is elejét vették. A
Neuhofkert illedelmes szerénységgel
fejlődik
változatosan
varázslatos
népkertté. Különösen most, hogy
eltávolították a déli kertfalat, a közeli
erdők és dombok bájos látványa a
fiatalosan
friss
parkéval
együtt
mozgalmas panorámává olvad össze.
Jószerivel nincs itt helyünk arra,
hogy mindent a legapróbb részletekig
érintsünk, amit néhány év óta
kijavítottunk és létrehoztunk, mert
akkor külön nagy terjedelmű Szemlére
lenne
szükség.
[...]
Új
városi
iskolaépület áll a Templom utca
végében, szemben a Promenáddal,
evangélikus tanítóképezde emelkedik
az Újteleki-kapu előtt és ugyancsak
evangélikus iskola és árvaház készül a
Halász utcában. Ezek mind a közt
szolgálják. [...] Sopron, az egykori
kisváros, a maga 11000 lakosával
bizonyára nem felelt volna meg
azoknak az elvárásoknak, amelyek egy
kerületi
székhellyel
szemben
támaszthatók. Most 18 211 lakost
számlál és amellett mint kerületi
székhely be kell, hogy fogadja a civil és
a katonai hatóságokat. Mint ahogy egy
ilyen
városhoz
tartozó
személyforgalmat is számításba kell
vennie.
Itt elsősorban szállásokról van
szó, hogy a közigazgatás, az
igazságszolgáltatás és a közbiztonság
szervezeteit befogadhassák és a
tevékenységükhöz
alkalmas
helyiségeket biztosíthassák.
Továbbá arról is szó van, hogy a
jelentősen
megszaporodott
lakosságnak legyen lakása és a
kézművesség, a kereskedelem és ipar
a kívánatos mértékben fejlődjék.
Sopron egyik fő kérdése [...] volt
ehhez képest: hol fogunk szállást
találni? Ez a kérdés nyilván a magas
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offen da in den hohen Zinsungen,
welche in Kurzem so drückend
hinaufgeschraubt wurden, daß eine
Wohnung, welche noch im Jahre 1848
mit 200 fl. WW. bezahlt wurde, alsbald
auf soviel in Conventionsmünze stieg.
Das Hinaufschrauben der Miethzinsungen aber hatte nichts Anderes
zum Grunde, als daß die vorhandenen
Wohnlichkeiten zu wenig waren, um die
Nachfrage zu genügen. Da entstanden
noch im Jahre 1850 mehrere schöne
neue Häuser, vorzügliche Zierden
unserer Stadt, und es wurde wenigstens
erreicht, daß die kk. Militär- und
Civilbranchen
mit
den
nöthigen
Amtslokalitäten
versehen
werden
konnten, jedoch bei alle dem ist der
Mangel an Wohnungen bisher noch
immer fühlbar, die Zinsungen noch
immer hoch, und es müssen sich die
Privatwohnpartheien selbst in gut
bezahlter Miethe mit bescheidenen
Räumlichkeiten begnügen. […] Die
Baulust
fand
übrigens
ihren
Hemmschuh in der Ungewißheit der
fortwährenden Rentabilität kostspieliger
Bauten, und überdies wurde Manchem
die Baulust durch den theuern Taglohn
und das theure Baumateriale vergällt,
was wieder seinen Grund in der
Mehrkonsumption
und
Wenigerproduktion einiger Jahre, in mehreren
Jahren des Mißwachses und der localen
Mehrbevölkerung
antraf.
[…]
Mit
Vermehrung der Garnison […] ging
auch begreiflicherweise der Mehrbedarf
an Unterkünften […] diesem Zwecke
endlich auch das städt. Casino-gebäude
im Jahre 1853 zeitweilig geopfert. Alle
diese Vorkehrungen waren jedoch
mitunter ungenügend, dem Gebote
Hausbequartierung in Anwendung kam.
[…] Es ist nicht zu wundern, wenn die
öffentliche Stimmung den Wunsch laut
werden läßt, das städtische Casino
wolle seiner angestammten Bestimmung übergeben werden; […] welche
Last dadurch den Hauseigenthümern
erwächst, wird jeder leicht berechnen

lakbérekben jelentkezik, amelyeket
rövid idő alatt oly csüggesztően
srófoltak fel, hogy egy lakás, amelyért
1848-ban 200 bécsi értékű forintot
fizettek, rövid idő múlva ugyanannyira
emelkedett — konvenciós értékben. A
házbér emelésének nem más az
alapja, mint az, hogy nem volt elég
lakóhelyiség a kereslet kielégítésére.
Erre még 1850-ben több szép ház
keletkezett,
előnyös
díszei
városunknak, és legalább elértük, hogy
a cs. kir. katonai és civil szervezeteket
sikerült ellátni a szükséges hivatali
helyiségekkel. Ennek ellenére a
lakáshiány mostanáig is érezhető, a
bérek még mindig magasak, és a
magánlakásokban lakóknak a magas
bér
ellenében
be
kell
érniük
szerényebb helyiségekkel. [...]
Az építési kedvet gátolja, hogy a
drága
épületek
folyamatos
jövedelmezősége bizonytalan. Ezen
kívül némelyeknek megkeseríti a
kedvét a magas napszám és az, hogy
sokba kerül az építőanyag. Ennek
pedig néhány év többletfogyasztása és
kevés produkciója, több ínséges év és
a helyi lakosság szaporodása az oka.
A
helyőrség
létszámának
növekedése kézzelfoghatóan növelte a
szállások iránti keresletet. Végül ennek
esett ideiglenesen áldozatul 1853-ban
a Kaszinó épülete is. Mindezek az
intézkedések azonban elégteleneknek
bizonyultak,
s
a
beszállásolás
parancsát kellett alkalmazni. [...] Nem
csodálható, hogy a közhangulat
felerősíti a kívánságot, hogy a városi
kaszinót
adják
át
eredeti
rendeltetésének. [...] Hogy ezzel a
háztulajdonosok milyen terhe nő, azt
mindenki könnyen kiszámolhatja, aki
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können, der Militärquartiere trägt. Dem
Verlangen, wegen Räumung des
Casinogebäudes vom kk. Militär und
Restaurirung desselben als Ball- und
Casinolocals, wurde bereits insofern
gehuldigt, als man bemüht war, andere
Militär-Unterkünfte zu ermitteln; dieses
gelang jedoch nicht, und daran ist
allerdings wieder nur der Quartiermangel Schuld. Obwohl nun dem
geselligen Vergnügen dadurch Rechnung getragen wurde, daß man das
städtische Theater bereits seit 1854 als
Tanzsaal benutzt, so ist hierdurch dem
ausgesprochenen
Bedürfnisse
nun
palliatif, aber nicht derartig abgeholfen,
daß alle weiteren Wünsche schweigen
müßten. Das Theater ist wohl als
Tanzsaal geschmackvoll adjustirt, doch
mangelt es an genügenden Raum, es
mangelt
an
geeigneten
Restaurationslocalitäten, daher die Soupers
meißtens durch kalte Küche vertreten
sind, und es dürfte zuletzt mitunter
manchen Ballbesuchenden nicht gerade
angenehm sein, von den Zusehern aus
den Logen beobachtet zu werden.
Vergleichen wir jedoch die Lasten, die
durch Freimachung des Casino’s
entstehen, so ergiebt sich wieder der
Schluß, daß ein soartig erkauftes
Vergnügen viel zu hoch zu stehen
kommt.
Die stabile Hausbequartierung
jener k. k. Militär-Mannschaft, die durch
Freimachung
des
städt.
Casinogebäudes aus Mangel an anderen
Unterkünften nicht kasernirt werden
könnte, würde bei manchem Hauseigenthümer einen großen Theil der
Steuerquote erreichen, den Hausherrn
in seinem Hause beengen, und indem
diese Bequartierung sich in Allgemeinen
auf alle Häuser erstrecken müßte, die
Miethzinsungen nur noch mehr in die
Höhe schrauben.
Es ist also vorderhand kein
anderes Mittel da, als sich einstweilen
mit dem Theater und den übrigen
Privattanzlokalitäten zu begnügen, um

katonai beszállásolást kell, hogy
elviseljen. Azt a kívánságot, hogy a cs.
kir.
katonaság
ürítse
ki
a
kaszinóépületet és hozzák azt rendbe
mint báli és kaszinó-helyiségeket,
addig elismerték, amíg megpróbáltak
más katonai szállásokat felkutatni. Ez
azonban nem sikerült, s ezért megint
csak a szálláshiány a felelős. Bár most
a társasági szórakozás érdekeit
bizonyos fokig figyelembe vették azzal,
hogy 1854 óta a városi színházat
táncteremnek használhatják, annyira
azonban nem, hogy minden további
kívánságnak hallgatnia kellene. A
színház mint táncterem valóban
ízlésesen van kidíszítve, mégis kevés a
hely, hiányoznak a megfelelő éttermek,
ezért a szupék helyébe hidegkonyha
lépett, és végül néha némelyik
bálozónak nem kellemes, hogy a nézők
figyelik a páholyokból. Hasonlítsuk
össze mégis a terheket, amelyek a
Kaszinó
szabaddá
tételével
keletkeznek,
így
mégis
az
a
következtetés
adódik,
hogy
az
ilyenformán megvásárolt szórakozást
drágán kell megfizetni. Annak a cs. kir
legénységnek stabil bekvártélyozása,
amelyet
a
városi
Kaszinóépület
felszabadítása esetén máshol nem
lehet
elhelyezni,
némelyik
háztulajdonosnál a rá kivetett kvóta
nagy részét érné el. A háziúr a saját
házában összébb kellene, hogy
szoruljon. És mivel ez a beszállásolás
általában minden házra kiterjedne, a
házbéreket még magasabbra emelné.
Tehát kézenfekvő, hogy más
megoldás nincs, mint egyelőre beérni a
színházzal és más magánhelyekkel,
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das Vergnügen nicht über alles Maaß
theuer zu bezahlen. Nebstbei sei es
erwähnt, daß der diesjährige Carneval,
ohngeachtet
das
Casino
den
Tanzenden nicht zu Gebote stand,
dennoch sehr lebhaft gewesen.
Aus allen dem Vorangelassenen
läßt sich nun das Resumé annehmen,
daß der „Bau einer Caserne” für
Oedenburg eine überaus wichtige
Zeitfrage sei. Warum gerade jetzt, wo
die Mittel der Stadt durch verschiedene
Zwischenfälle so sehr in Anspruch
genommen sind? so hört man dort und
da fragen! Weil gerade das Bedürfniß in
der Gegenwart am meisten dazu drängt!
ist unsere Antwort. […]
Der Bau einer Caserne für ein
vollständiges Bataillon nebst Offiziersquartieren wurde bereits im Jahre 1855
angeregt, da jedoch damals die
Abtragung der Brückelbastei, wie die
Ausbrechung der Ausfuhr aus der
Bethausgasse über die Promenade und
die Erbauung des neuen städtischen
Schulhauses in Angriff kam, so mußte
wegen Mangel an hinreichenden Mitteln
für zwei kostspielige Bauten, die
Herstellung der Caserne vorderhand auf
sich beruhen und einstweilen nur das
Schulhaus als höchst nöthig vollendet
werden. Jetzt, wo diese Arbeiten
beendet sind, erfaßt der Gemeinderath
wieder mit aller Thätigkeit seinen Plan
zur Erbauung einer Caserne, um allen
jenen Schwierigkeiten, die bisher mit der
Militärbequartierung Hand in Hand
gingen, ein Ende zu machen. […]
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 1. März 1858.

hogy a szórakozást ne kelljen minden
mértéken felül drágán megfizetni.
Mellesleg legyen mondva, hogy az idei
Karnevál, eltekintve attól, hogy a
Kaszinó a táncolóknak nem állt
rendelkezésére,
mégis
nagy
élénkséggel zajlott le.
Mindezen
előzményekből
levonható az a következtetés, hogy a
„kaszárnyaépítés” mindennél fontosabb
időszerű kérdés. Miért éppen most,
amikor a város eszközei különböző
közbejött események folytán annyira
igénybe vannak véve? Halljuk a
kérdést innen is, onnan is. Éppen
azért, mert a szükség a jelenben a
leginkább erre kényszerít! Ez a
válaszunk. [...]
Egy kaszárnya felépítését egy
teljes
zászlóalj
számára,
tiszti
lakásokkal együtt, már 1855-ben
indítványozták, ám akkor már a
Brückel-bástya lebontása, a Templom
utca kijáratának kitörése a Promenádra
és az új városi iskolaépület felépítése
elkezdődött. Mivel két költséges
épülethez nem volt elégséges eszköz,
ezért a kaszárnya felépítését egyelőre
pihentetni kellett, és csak az iskolaépületet mint leginkább szükségeset
lehetett befejezni. Most, hogy ez a
munka véget ért, a városi tanács
megint minden erővel azon van, hogy
megvalósítsa a kaszárnyaépítés tervét,
hogy mindannak a nehézségnek, ami
együtt járt a katonai beszállásolással,
véget vessen. [...]
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 1858. március 1.

IX. D. 3.
VERHANDLUNGEN DER OEDENBURGER HANDELS- UND GEWERBEKAMMER
Sitzung am 14. Februar 1859.
Ueber Auftrag des Präsidiums der
k. k. Statthalterei-Abtheilung hat das
Kammer-Präsidium eine ausführliche
statistische Nachweisung für das Jahr

IX. D. 3.
A SOPRONI KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA TÁRGYALÁSAI. Az
1859. február 14-i ülés
A
cs.
kir.
helytartótanács
osztályos elnökségének utasítására a
kamara
elnöksége
statisztikai
kimutatást készített az 1858. évről,
leírva mindazt az akadályt, ami az ipar
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1858 mit Angabe jener Hindernisse, die
einem
raschen
Aufschwung
der
Industrie entgegentreten, erstattet.
Von den angeführten wesentlichen
Hindernissen wären folgende besonders
hervorzuheben:
Wenn auch schon seit den letzten
Jahren eine Abnahme und eine
Stockung des Verkehrs wahrgenommen
worden sei, so sei es entschiedene
Thatsache, daß im Jahre 1858 der
Handel ganz darnieder gelegen sei. Der
Mangel an Geld, namentlich an billigem
Geld, sowie an Communicationsmitteln,
deren das ganze Verwaltungsgebiet
Oedenburg überhaupt entbehre, ferner
der
Umstand,
daß
im
ganzen
Verwaltungsgebiete
kein
einziges
Geldinstitut bestehe, dessen Aufgabe es
wäre,
dem
darniederliegenden
Hypothekar-Credit hilfreiche Hand zu
bieten, wodurch auch die Entwerthung
aller Rohprodukte eintrete, da sowohl
der große Grundbesitzer wie der Bauer
gezwungen
sei,
um
seine
Verbindlichkeiten sowohl gegen den
Staat, als den Privaten zu erfüllen, oder
seine Bedürfnisse zu befriedigen, seine
Erzeugnisse
um
jeden
Preis
loszuschlagen,
dürfen
wohl
als
gegründete Ursachen angenommen
werden, daß dadurch der Verkehr
verkleinert, die Geschäfte täglich
verringert
werden
müßten.
Eine
natürliche Folge dieses Zustandes sei
aber,
daß
der
Spekulationsgeist
dadurch theils erlösche, theils eine
verfehlte Richtung einschlage […]
Bezüglich
der
Communikationsmittel
dürfe
wohl
kein
Kammerbezirk
so
stiefmütterlich
behandelt sein, als wie eben der
Oedenburger; denn während die
übrigen Eisenbahnen und Wasserstraßen besitzen, wodurch sie ihre
Produkte schnell und billig der Residenz
und dem Ausland zuführen könnten,
habe unser Kammerbezirk über nichts
mehr Ursache Klagen zu erheben, als

gyors
fellendülésével
szemben
jelentkezik.
A
felsorakoztatott
fontosabb akadályok közül különösen a
következőket lehetne kiemelni:
Ha már az utóbbi években a
közlekedés csökkenése és elakadása
tapasztalható volt, úgy meghatározó
tény, hogy 1858-ban a kereskedelem
egészen pangott. A pénz, nevezetesen
az olcsó pénz és a közlekedési
eszközök hiányoznak, amelyeket az
egész soproni közigazgatási terület
nélkülöz, továbbá ama körülmény,
hogy az egész területen nincs
egyetlenegy olyan pénzintézet sem,
amelynek feladata lenne a pangó
jelzáloghitelnek segítő kezet nyújtani, e
miatt
minden
nyerstermény
leértékelődik.
Ezért
a
nagy
földtulajdonosok éppúgy, mint a
parasztok kénytelenek — hogy az
állammal és a magánszemélyekkel
szembeni kötelezettségeiknek eleget
tehessenek,
vagy
szükségleteiket
kielégíthessék — termékeiken bármi
áron túladni. Szabadjon megalapozott
okként feltételezni, hogy ezzel a
közlekedés
kisebb
lesz,
az
üzletkötéseknek
nap
mint
nap
csökkeniük kell. Azonban természetes
következménye ennek az állapotnak,
hogy az üzleti szellem ez által részben
kihuny, részben téves irányba fordul.
[...]
A
közlekedési
eszközök
vonatkozásában nincs még egy olyan
kamarai kerület, amelyet ennyire
mostohaként kezelnének, mint éppen a
soproni. Mert miközben a többieknek
van vasútjuk és vízi útjuk, amelyek
segítségével a terményeiket gyorsan
és olcsón el tudják juttatni a fővárosba
és a külföldre, a mi kerületünk nem tud
mást panaszolni, mint a közlekedési
eszközök hiányát.
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über den Mangel der Communikationsmittel.
Unsere Haupt- und besonders
Nebenstraßen seien schlecht bestellt
und einen großen Theil des Jahres
hindurch nahezu unfahrbar.
Eisenbahnen besitzen wir nur an
den äußersten Gränzen, die in ihrer
Lage dem Kammerbezirk mehr Schaden
als Nutzen bringen, da sie außerhalb
unserer Verkehrsströmung liegend, von
unserem Handel nur auf kostspieligen
Umwegen benützt werden könnten.
Leider habe unser Kammerbezirk
in dem gegenwärtigen Augenblick selbst
alle Hoffnung verloren, für die Zukunft
der
Wohlthat
einer
EisenbahnVerbindung theilhaftig zu werden, und
während bald die ganze übrige
Monarchie mit einem Eisenbahnnetze
überzogen sein werde. […] Es komme
hier häufig vor, daß Waaren von und
nach Pest, Raab, Preßburg, über Wien
14 Tage lang, ja sogar, daß Sendungen
von Wien bis Oedenburg acht Tage
unterwegs seien, auch das Transporte
von Hamburg früher als welche von
Preßburg eingetroffen seien. […]
Oedenburger Intelligenz- und AnzeigeBlatt 14. März 1859.

A mi fő- és különösen a
mellékútjaink rosszul vannak elkészítve
és az év nagy részében majdnem
járhatatlanok.
Vasútjaink csak a legszélső
határainkon találhatók, amelyek —
elhelyezkedésük révén — a kamarai
kerületnek inkább kárára vannak, mint
hasznára. Mivel közlekedési útjainkon
kívül
fekszenek,
kereskedelmünk
számára csak költséges kerülővel
használhatók.
Kamarai kerületünk a jelen
pillanatra sajnos minden reményét
elvesztette, hogy vasúti összeköttetés
jótéteményében részesüljön, és hogy
nemsokára az egész Monarchia
vasúttal legyen behálózva. [...] Itt
gyakorta előfordul, hogy az áruk
Pestre, Győrbe, Pozsonyba és vissza,
Bécsen keresztül 14 napig utaznak, sőt
a küldemények Bécstől Sopronig 8
napig vannak úton. A szállítmányok
még Hamburgból is előbb érnek ide,
mint Pozsonyból. [...]
Oedenburger Intelligenz- und
Anzeige-Blatt 1859. március 14.

IX. D. 4.
DIE VOLKSKÜCHE
[…] Wir können das Betheilen der
Armen und Hilfsbedürftigen mit […]
Volksküchenmarken nicht warm genug
anempfehlen,
denn
die
allzufrüh
eingetretene rauhe Witterung macht es
uns Allen zur unabweislichen Pflicht, die
Anschaffung eines warmen, wärmenden
und kräftigenden Mittagmahles auch
dem Bettler zu ermöglichen.
Würde jedes einzelne Geschäft,
jede
bessere
Haushaltung
die
Bittenden,
anstatt
mit
Baargeld,
ausschließlich nur mit derartigen
Volksküchenmarken betheilen, dann
würden sich unsere Brandweinbuden
leeren, und wir hätten in der Regelung

IX. D. 4.
A NÉPKONYHA
[…] Nem tudjuk elég melegen
ajánlani a szegények és rászorulók
ellátását népkonyhautalványokkal, mert
a túlságosan hamar bekövetkezett zord
időjárás
mindnyájunk
számára
elikerülhetetlen kötelességgé teszi,
hogy megteremtsük a koldusnak is
annak lehetőségét, hogy meleg,
melegítő és erőt adó ebédet kapjon. Ha
mindenegyes üzlet, minden jobb
háztartás a kéregetőnek, készpénz
helyett,
kizárólag
csak
hasonló
népkonyhautalványt osztana, akkor az
égetett szeszt árusító italbódék üresek
lennének,
a
szegénység
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des Armenwesens einen großen Schritt
nach vorwärts gethan.
Daß der Bettler nicht verhungere,
dafür ist die Gesellschaft verpflichtet zu
sorgen, für mehr nicht. — Daß unsere
Bettler keine großen Freunde der
Volksküchenmarke sind, steht außer
allem Zweifel, es fällt ihnen eben nach
vollbrachtem Umzuge schwer das
Zusammengelesene, anstatt für einen
Fuselrausch, für ein anständiges
Mittagmahl ausgeben zu müssen. Der
Mißbrauch, der mit dem in Baargeld
verabreichten Almosen getrieben wird,
sollte
Jedermann
bestimmen,
ausschließlich nur Volksküchenmarken
zu vertheilen, und wir würden es, gewiß
nur im Interesse des Allgemeinen, sehr
gerne sehen, wenn auch unsere
städtischen Behörden diese Frage bei
Regelung
des
Armenwesens
in
ernstliche Erwägung ziehen würden.
Oedenburger Bote für Stadt und
Land 20. Oktober 1881.

szabályozásában
pedig
hatalmas
lépést tennénk előre. Többre nem, de
arra kötelezett a társadalom, hogy
gondoskodjon róla, ne haljanak éhen a
koldusok. — Hogy a mi koldusaink nem
valami
nagy
barátai
a
népkonyhautalványnak,
minden
kétségen kívül áll, nehezükre esik egy
befejezett körút után az összegyűjtött
pénzt nem arra fordítani, hogy leigyák
magukat, hanem arra, hogy rendes
ebédre adják ki. A visszaélés, amit a
készpénzben osztogatott alamizsnával
űznek, hangoljon mindenkit arra, hogy
kizárólag csak népkonyhautalványokat
osztogasson.
Mi
pedig
nagyon
szívesen látnánk, a köz érdekében, ha
városi hatóságaink ezt a kérdést a
szegényügy
szabályozása
során
komolyan tekintetbe vennék.
Oedenburger Bote für Stadt und
Land 1881. október 20.

IX. D. 5.
„KAFÉ PROMENADE”. Der langjährige,
beim Publikum beliebte Zahlmarqueur
im Kaffehause des Herrn Nérey, Herr
Johann Peck, hat von dem nach
Neunkirchen übersiedelten Kafetier,
Herrn Schneider, das „Promenade-Kafé”
übernommen und eröffnet dasselbe
heute Samstag. Herr Peck, der
nunmehrige
selbstständige
Kaffeesieder, hat das an sich schon hübsche,
weil lichte, lustige und bequem situirte
Lokale, elegant renoviren lassen. Die
Wände zieren sammtartige Ponceau
und Goldgeld geblumte Tapeten und
auch die übrige Einrichtung, namentlich
die
Billards,
werden
gewiß
entsprechend gefunden werden. Da
dem neuen Chef eine langjährige Praxis
in seinem Fache zur Seite steht, er sehr
rührig, verständig und zuvorkommend
ist, dürfte ihm die volle Gunst des
Publikums zugewendet werden. Wir

IX. D. 5.
KÁVÉZÓ A SÉTATÉRHEZ
A Nérey úr kávéházában hosszú
évek óta közkedvelt fizetőpincér, Peck
János úr átvette a Promenád-kávézót a
Neunkirchenből ide telepedett kávéstól,
Schneider úrtól és ma, szombaton
megnyitja azt. Peck úr, aki ettől fogva
önálló
kávéfőző,
elegánsan
renováltatta az egyébként is már
csinos, mert világos, barátságos és
kényelmes elhelyezésű Lokált. A
falakat bársonyos ponceau-val és
aranysárga virágos tapétával díszítette
és a többi berendezést, nevezetesen a
biliárdot
is
bizonyára
ennek
megfelelően találja ki. Mivel az új
főnököt szakmájában szerzett hosszú
gyakorlata segíti, nyugodt, megértő és
szolgálatkész, a közönség bizonyára
teljes jóindulattal fordul feléje. A mai
számban
megjelent
hirdetésére
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machen auf seine Annonce in heutiger
Nummer die p. t. Leser aufmerksam.
Oedenburger Zeitung 2. August
1890.

felhívjuk a tisztelt olvasók figyelmét.
Oedenburger Zeitung 1890.
augusztus 2.

IX. D. 6.
DIE EIGENTLICHE ERÖFFNUNG DES
HOTELS „PANNONIA” erfolgte heute
Früh. Der Herr Hotelier Schambach ließ
zum Zeichen, daß nunmehr seine
gastlichen Hallen dem Publikume offen
stehen, auf den Flaggenbaum am
Frontispice des stattlichen Neubaues
die Nationalfahne aufhissen und die
Thore des Hotel weit öffnen. Alsbald
strömten auch Besucher aus allen
Ständen herbei und die schönen,
äußerst zweckmäßig eingerichteten
Räumlichkeiten, besonders die Speisesäle wurden nicht leer von Gästen. Wir
hören, daß die Weine des Herrn
Schambach von erster Güte sind und
auch das Bier und die reichhaltige
Speisekarte finden vollste Anerkennung.
Die fünfzig Passagierzimmer, die
wir fast sämmtlich besichtigt haben, sind
durchwegs mit warhaft solider Pracht
eingerichtet, auf nichts ist vergessen,
was irgend zum Komfort des Gastes
erforderlich ist und ohne daß schreiende
Farben oder aufdringlicher Glanz
ausgewendet wurden, ist Alles elegant
und zeigt von feinstem Geschmack.
Besonders überraschend ist die
herrliche Fernsicht, die sich von dem
flache Dache des Hotels den Besuchern
eröffnet, der Ausblick über ganz
Oedenburg ist geradezu überwältigend
schön. Heute Abends konzertirt die
ganze
Militär-Kapelle,
unseres
Hausregimentes unter der Leitung des
Herrn Kapellmeisters Zistler im Hotel
„Pannonia” und man wird sich gewiß
zahlreichst dort versammeln, um diese
neue imposante Zierde unserer Stadt,
die einem wirklich schon lang gefühlten
Bedürfniß abhilft, näher in Augenschein
zu nehmen.
Oedenburger Zeitung 22. Juli 1893.

IX. D. 6.
A PANNÓNIA SZÁLLÓ TULAJDONKÉPPENI MEGNYITÓJÁRA ma
reggel került sor. Schambach úr, a
szállodás jelezte, hogy mostantól
kezdve vendéglátó termei a közönség
előtt nyitva állnak, az új épület
homlokzatán lévő zászlórúdra a
nemzeti lobogót felvonták és szélesre
tárták a szálloda kapuit. Nemsokára
mindenfelől idesereglettek a minden
rangú és rendű látogatók és a szép, a
legcélszerűbben
berendezett
helyiségek, különösen az éttermek
nem maradtak vendégek nélkül.
Halljuk, hogy Schambach úr borai a
legjobbak és a sör, meg a gazdag étlap
teljes elismerésre találtak.
Az ötven vendégszobát, szinte
valamennyit, láttuk, általában valóban
mértéktartóan csinosították ki, semmit
sem felejtettek el, ami valamiképpen a
vendég kényelméhez szükséges és
mindezt kiáltó színek vagy tolakodó
ragyogás nélkül tették. Minden elegáns
és a legjobb ízlésre vall.
Különösen meglepő a remek
kilátás, amely a szálloda lapos tetejéről
tárul a látogató elé. A rálátás egész
Sopronra egyenest lenyűgözően szép.
Ma este helyőrségünk egész
katonazenekara
hangversenyez
a
Pannonia szállóban, Zistler karmester
úr vezényletével. Bizonyára nagy
számban fognak ott összegyűlni, hogy
városunknak ezt az új ékességét,
amely valóban régóta érzett igényt
segít
kielégíteni,
közelebbről
szemügyre vegyék.
Oedenburger Zeitung 1893. július
22.

168
IX. D. 7.
GRUBENUNGLÜCK.
Im Hermesschachte zu Brennberg
entstand vorgestern ein Brand, und als
die Berghäuer beim Löschen thätig
waren, stürzte die glühende Masse des
Erdreiches und der Kohlen herab, und
verschüttete
den
34jährigen
aus
Nekenmarkt
gebürtigen
ledigen
Bergwerksarbeiter Josef Schmidt. Es
gelang nicht mehr den verschütteten
Schmidt lebend aus dem Gerölle
hervorzuziehen, derselbe war laut
polizeilicher Obduktion von den, der
brennenden
Kohle
entströmenden
Gasen erstickt worden und hatte
außerdem viele Brandwunden am
Körper. Die bisherigen Erhebungen
konstatiren, daß an dem Unfalle, der
Schmidt betroffen hat, kein fremdes
Verschulden die Ursache ist.
Oedenburger Zeitung 27. Mai
1896.

IX. D. 7.
BÁNYASZERENCSÉTLENSÉG.
A brennbergi Hermes-aknában
tegnapelőtt tűz ütött ki, s amikor a
vájárok a tűz oltásával voltak
elfoglalva, leomlott a föld és a szén
izzó tömege és eltemette a 34 éves,
neckenmarkti
születésű,
nőtlen
bányászt, Schmidt Józsefet. Már nem
sikerült a törmelék alól élve kimenteni
az eltemetett Schmidtet. A rendőri
boncolás szerint az égő szénből
előtörő gázoktól megfulladt és azon
kívül a testén számos égési sebe volt.
Az eddigi vizsgálatok megállapították,
hogy a balesetet, amely Schmidtet
érte, nem okozta más mulasztása.
Oedenburger Zeitung 1896. május
27.

IX. D. 8.
DIE OEDENBURGER-INDUSTRIE AUF
DER MILLENNIUMS-AUSSTELLUNG
Man kann, ohne eines übertriebenen Lokalpatriotismus geziehen zu
werden, ganz objektiv zugestehen, daß
die
ausgestellten
Objekte
der
Industriellen und Gewerbetreibenden
unserer allezeit vorwärtsstrebenden
Stadt Oedenburg sowohl der Qualität
als wie nicht minder der Quantität nach,
der
Millenniums-Ausstellung
ein
besonderes Interesse erwecken. […]
Oedenburger Zeitung 18. Juni
1896.

IX. D. 8.
A SOPRONI IPAR A MILLENNIUMI
KIÁLLÍTÁSON
Túlzott lokálpatriotizmus nélkül,
egészen objektíven megállapíthatjuk,
hogy azok a tárgyak, amelyeket a
mindig előre igyekvő Sopron városának
gyár- és kézműiparosai állítottak ki,
akár a minőséget, nem kevésbé a
mennyiséget nézzük, a Millenniumi
Kiállításon
megkülönböztetett
érdeklődést keltettek. [...]
Oedenburger Zeitung 1896. június
18.

IX. D. 9.
JUBILÄUM
Der hiesiger Restaurateur der
Südbahn-Station, Herr Franz Wannerer,
feierte dieser Tage die 50. Jahreswende
seiner Berufsthätigkeit als Gastwirth.
Dem Jubilar zu Ehren veranstaltete die
Genossenschaft der hiesigen Wirthe
und Kafetiers ein Festmahl, an welchem
die Kafetiers Csitkovits, Wiedemann,

IX. D. 9.
JUBILEUM
Wannerer Ferenc, a Déli vasúti
állomás restijének vezetője, ezekben a
napokban ünnepelte azt, hogy 50 éve
gyakorolja vendéglősi hivatását. Az
ünnepelt
tiszteletére
az
itteni
Vendéglősök és Kávésok Szövetkezete
ünnepi vacsorát szervezett, amelyen
Csitkovits, Wiedemann, Peck és Roisz
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Peck und Roiß und die Wirthe Kosina,
Purt, Hutter, Polák, Bognár, Stranzl,
Hoditsch, Weiß, Schermann, Marzinger,
Gruber und Donner theilnahmen. Herr
Peck als Vizepräses brachte einen sehr
beifällig aufgenommenen Toast auf den
sich
allgemeiner
Sympathien
erfreuenden Präses Wannerer aus. Herr
Wannerer, der in einer schönen
Tischrede auch vom Restaurateur
Kosina gefeiert wurde, dankte gerührt
für
die
ehrende
Ovation.
Die
Krankenkassa der hiesigen Kellnern
wird in ihrer nächsten Sitzung Herr
Wannerer zum Ehrenmitgliede wählen.
Neue Zeitung 13. November 1898.

kávésok, Kosina, Purt, Hutter, Polák,
Bognár, Stranzl, Hoditsch, Weisz,
Schermann, Marzinger, Gruber és
Donner vettek részt. Peck úr mint
alelnök nagy tetszéssel fogadott tósztot
mondott az általános rokonszenvnek
örvendő Wannererre, az elnökre.
Wannerer úr, akit Kosina vendéglős is
ünnepelt egy szép felköszöntővel,
meghatottan
köszönte
meg
a
megtisztelő ünneplést. A helyi pincérek
betegpénztára
Wannerer
urat
legközelebbi ülésén tiszteletbeli taggá
fogja választani.
Neue Zeitung 1898. november 13.

IX. D. 10.
UNTERLÖWERPARZELLEN
6 Unterlöwerparzellen im Preise
von 600 bis 1000 fl. zu verkaufen.
Auskunft Spezialitätentrafik Grabenrunde 117.
Neue Zeitung 13. November 1898.

IX. D. 10.
HAT ALSÓLŐVER-TELEK 600—1000
forintos
áron
eladó.
Érdeklődni
Különlegességek trafikja Várkerület
117.
Neue Zeitung 1898. november 13.

IX. D. 11.
VORDERES THOR…
Vorderes Thor Nr. 9. 1. St.
Wohnung bestehend aus 3 Gassenzimmer, jedes mit separirtem Eingang
sammt Zugehör am 1. November l. J. zu
beziehen. Preis 250 fl. sammt
Zinskreuzer und Wasserleitung.
Neue Zeitung 13. November 1898.

IX. D. 11.
ELŐKAPU 9. sz. első emeleti lakás, áll
3 utcai szobából, mindegyik külön
bejárattal, tartozékokkal, folyó év
november elsejétől beköltözhető. Ára
250 forint, kamattal és vízvezetékkel.
Neue Zeitung 1898. november 13.

IX. D. 12.
GASSENWOHNUNG
Am Steinmetzplatz Nr. 3. ist eine
Gassenwohnung mit 2 Zimmer, Küche,
Speise etc. (Zins 160 fl.) sofort zu
vergeben.
Neue Zeitung 17. November 1898.

IX. D. 12.
UTCÁRA NÉZŐ LAKÁS
A Kőfaragó téren a 3. sz. alatt egy
utcai lakás 2 szobával, konyhával,
éléskamrával stb. (Lakbér 160 forint)
azonnal kiadó.
Neue Zeitung 1898. november 17.

IX. D. 13.
LEONHARD
GATTINEAU
UNTER
ANKLAGE
Wie seinerzeit gemeldet, hat der
Oedenburger königl. Gerichtshof den
Hotelier Leonhard Gattineau wegen
falscher Krida in Anklagezustand

IX. D. 13.
GATTINEAU LÉNÁRD VÁD ALATT
Amint
a
maga
idejében
jelentették, a soproni kir. törvényszék
Gattineau Lénárd szállodást hamis
csőd miatt vád alá helyezte. Gattineau
védekezése abban csúcsosodik ki,
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versetzt. Gattineau’s Vertheidigung
kulminirt darin, daß er längere Zeit krank
gewesen sei und sein Personal
unterdessen
sein
Vertrauen
arg
mißbraucht habe. Dies habe ihn in
Schulden gestürzt, doch hätte er sich
retten können, wenn er rechtzeitig die
ihm von einem hies. Kapitalisten in
Aussicht gestellte pekuniäre Hilfe
erhalten haben würde. Er hätte übrigens
schon früher den Konkurs angemeldet,
wenn ihn der erwähnte Kapitalist nicht
eine Zeit lang mit Versprechungen
vertröstet haben würde.
Der Gerichtshof verfügte jedoch mit
Rücksicht darauf, daß der Angeklagte
mit sträflichem Leichtsinn, mit einem
geringfügigen Kapital von 11,000 fl ein
Geschäft entrirte, das eine Investition
von 100,000 fl. beansprucht hätte und
daß
er
den
Zusammenbruch
voraussehen mußte, die Versetzung
Gattineau’s in den Anlagezustand. Die
Schlußverhandlung, für welche reges
Interesse vorherrscht, findet am 15.
März statt.
Oedenburger Zeitung 15. Februar
1900.

hogy már régóta beteg, s közben a
személyzete a bizalmával erősen
visszaélt. Ez őt adósságokba keverte,
de megmenekülhetett volna, ha egy
helybeli tőkés az általa kilátásba
helyezett anyagi segítséget időben
megadja.
Egyébként
már
előbb
bejelentette volna a csődöt, ha az
említett tőkés egy idő óta ígéreteivel
nem hitegette volna.
A bíróság mégis fenntartotta a
vádat Gattineau ellen. Tekintettel arra,
hogy a vádlott vétkes könnyelműséggel
alig 11000 forintos tőkével lépett egy
üzletbe,
amely
100000
forintnyi
befektetést igényelt volna és a bukást
előre látnia kellett. A végső tárgyalás,
amely iránt nagy az érdeklődés,
március 15-én lesz.
Oedenburger Zeitung 1900.
február 15.

IX. D. 14.
FRANZ WANNERER
Todesfall
Im städtischen Armenversorgungshause starb heute der ehemalige
Südbahnrestaurateur Franz Wannerer
senior. Das Ableben dieses Mannes,
der einst im Vereinsleben unserer Stadt
eine hervorragende Rolle spielte, ruft
überall tiefstes Bedauern hervor.
Verschiedene Schicksalsschläge besonders
aber
sein
langjähriges
Siechthum hatten zur Folge, daß der
früher wohlhabende Restaurateur und
warme
Förderer
jeder
humanen
Institution, in Konkurs gerieth und nun
im Heim der Armen verschied.
Wannerer war Präses des Vereines der
Hoteliers
und
Gastwirthe,
sowie
Ehrenmitglied und Mitglied vieler
anderer Vereine. Sogar im Armenhause,

IX. D. 14.
WANNERER FERENC
Haláleset
A városi Szegényápolda házában
ma meghalt az idősb Wannerer
Ferenc, a Déli vasúti resti egykori
vezetője. Ennek a férfiúnak az
elhunyta, aki hajdanán városunk egyleti
életében a legkiemelkedőbb szerepet
játszotta, mindenfelé a legmélyebb
együttérzést váltotta ki. Különböző
sorscsapások, főleg azonban hosszú
évek
óta
tartó
sorvadása
következtében a korábban jómódú
vendéglős és minden emberbaráti
intézmény felkarolója csődbe ment és
most a szegények otthonában vett
búcsút az élettől. Wannerer a
Szállodások
és
Vendéglősök
Egyletének elnöke volt, mint ahogy
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zu dessen Gründern er zählte und wo er
zuletzt eine Heimatstätte fand, suchten
ihn
täglich
Freunde
aus
den
angesehensten
Kreisen
unserer
Gesellschaft auf. Nun erlöste ihn der
Tod von weiteren Prüfungen. Das
Begräbniß des verewigten, auch in
seinem Unglücke allseits verehrten
Greißes findet morgen Freitag halb 6
Uhr von der St. Jakobskapelle nach
dem kath. Friedhofe statt.
Oedenburger Zeitung 24. Mai
1901.

dísztagja
és
tagja
sok
más
egyesületnek.
Sőt
a
Szegényápoldának is, amelynek alapítói közé
számított, és ahol végül otthonra lelt, s
ahol társadalmunk köztiszteletben álló
köreiből naponta keresték föl barátai.
Most megváltotta őt a halál további
próbatételektől. A megboldogultnak, a
balsorsában is mindenfelől becsült
öregnek a temetése holnap, pénteken
félhatkor lesz a Szent Jakab-kápolnától
a katolikus temetőbe.
Oedenburger Zeitung 1901. május
24.

IX. D. 15.
EIN FALSCHES GERÜCHT
Die beliebte Gastwirthin Frau
Hoditsch wurde am vorigen Donnerstag
Abends in ihrer Restauration plötzlich
von einem derartigen Unwohlsein
befallen, daß sie das Bewußtsein
verlohr. Darauf hin verbreitete sich in
der Stadt das Gerücht, von ihrem jähen
Hintritt. Glücklicherweise ist dieses
Gerücht falsch, denn Frau Hoditsch hat
sich inzwischen erholt und befindet sich
auf dem Wege der Besserung.
Oedenburger Zeitung 26. Mai1901.

IX. D. 15.
HAMIS HÍRESZTELÉS
A
közszeretetnek
örvendő
Hoditschné a múlt csütörtökön este
vendéglőjében hirtelen annyira rosszul
lett, hogy elvesztette az eszméletét.
Erre elterjedt a városban az álhír, hogy
jobblétre szenderült. Szerencsére ez
az álhír hamis, mert Hoditschné
időközben összeszedte magát és
jelenleg a javulás útján van.
Oedenburger Zeitung 1901. május
26.

IX. D. 16.
RIMELSCH ÜBER SCHLADERER
Unser Redaktionsdichter hat abermals
den Pegasus gestiegen, um die
Katastrophe folgendermaßen zu
besingen:
Direktor war der Schladerer,
Bei einer nobler Bank.
Sein Sinnen und sein Streben war,
Wie man sich Gimpel fangt.
Verwaltung und der Aufsitzrath,
Sie Alle miteinand
Sie schmeichelten und reichten ihm,
Stets brüderlich die Hand.
Dann fabriziert er Cassenschein’
Und Aktien ganz fein,
Sie trugen ihm viel Jahre lang,
Manch’ schöne Tausender ein.
Doch welch’s auf dieser schönen Welt
Nicht immer kann so bleib’n,

IX. D. 16.
RIGMUSOK SCHLADERERRŐL
Szerkesztőségünk poétája ismét felült
Pegazusára, hogy a katasztrófát a
következőképpen énekelje meg:
Igazgató volt Schladerer
Egy előkelő bankban.
Gondolata és törekvése az volt,
Hogyan foghat balekot.
Igazgatóság és felügyelő-bizottság,
Maguk között mind
Hízelegtek és nyújtották
Feléje testvériesen a kezüket.
Akkor gyártott pénztári bizonylatot
És részvényeket egész finoman,
Azok hoztak neki sok éven át,
Jónéhány szép ezrest.
De mivel ezen a szép világon
Nem maradhat minden így,
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Ganz plötzlich stirbt der Julius Lenk,
Und aus war Schladerer’s Treib’n,
Nun denket sich der Schladerer:
Jetzt nehmen’s dich beim Schopf,
Da jag ich mir in Gottesnam,
A Kugl in den Kopf.
Ihr Freunderl lebts nun Alle wohl,
Jetzt kummt an Euch die Reih,
Sie sperren Euch ganz herzelos
Ins dunkle Kammerl ein,
Und geb’n bei Gott Euch ohne Gnad’
An recht an scharfen Kren’
Auch nemen’s Eure Häuserl weg,
Könnt’s Zwiefel handeln gehn.
Dann denkt’s auf euren Schladerer
Das war ein hoher Preis,
Oh’, Schladerer, Oh Schladerer
Du hast uns g’führt auf’s Eis.
Auf seinen Grabstein wird man lesen
Ein riesiger Schwindler ist er gewesen.
Doch Wanderer lese, thu’s erfahren,
Das d’ Räthe alle Gimpeln waren.
Radikal 31. Oktober 1901.

Egészen hirtelen meghalt Lenck Gyula
És vége volt Schladerer üzelmeinek,
Erre azt gondolta a Schladerer:
Most üstökön ragadnak
Akkor én Isten nevében
Golyót röpítek a fejembe.
Barátocskáim, éljetek jól.
Most rátok kerül a sor
Irgalmatlanul bezárnak titeket
Egy sötét kis cellába.
És istenuccse kegyelem nélkül
Adnak nektek egy jó erős tormát,
S elveszik a házacskáitokat.
Elmehettek hagymát árulni.
Akkor gondoljatok a ti Schladereretekre:
Ez nagy ár volt,
Ó Schladerer, ó Schladerer,
Te jégre vittél minket.
Sírkövén lesz olvasható:
Óriási csaló volt.
Ám, te vándor, aki olvasod, tudjad meg,
hogy a tanácsadók mind balekok voltak.
Radikal 1901. október 31.

IX. D. 17.
SCHLADERER’S GEIST. Am vergangenen Samstag Abends wurde bei der
Wandorfer Allee der Arbeiter M. Brunner
von einer sehr starken Gestalt
angehalten und aufgefordert, sein Geld
herzugeben.
Erst
durch
das
Hinzukommen
anderer
Passanten
konnte dieses Ueberbleibsel seeliger
Baubankspekulationen
verscheucht
werden. Gründliche Polizeipatrouillen in
jäne Gegend wären umsomehr am
Platz, da dort vielleicht der Geist
Schladerer’s „umgeht”, bis man ihn nicht
mit
ein
paar
Elektrizitätsaktien
vertröstet.
Radikal 5. Dezember 1901.

IX. D. 17.
SCHLADERER SZELLEME
Az elmúlt szombaton este a
Bánfalvi fasoron Brunner M. munkást
feltartóztatta egy nagyon erős termetű
egyén és követelte, hogy adja oda a
pénzét.
Csak
más
járókelők
odaérkezése riasztotta el a hajdani
Építőbank-üzelmeknek
ezt
a
csökevényét.
Alapos
rendőri
járőrözésnek volna ezen a környéken
helye, mert ott talán körbejár
Schladerer szelleme, míg néhány
villamossági részvénnyel meg nem
vigasztalják.
Radikal 1901. december 5.

IX. D. 18.
ZUM SOPRONER BAUBANKKRACH
Wir haben bereits berichtet, daß
die Schlußverhandlung vor der kön.
Kurie zu Budapest mit gestrigem Tage
begann. Zur Verhandlung sind aus
Sopron die Advokaten Dr. Eugen
Zergényi und Sigmund Héring nach

IX. D. 18.
A SOPRONI BANKBUKÁSHOZ
Már tudósítottunk róla, hogy a
végtárgyalás a királyi Kúria előtt a
tegnapi nappal kezdődött el. A
tárgyalásra Sopronból dr. Zergényi
Jenő és Hering Zsigmond ügyvédek
utaztak Budapestre. Sélley Sándor
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Budapest gereist. Den Vorsitz fuhrt
Ministerialrath Alexander Sélley. Die
Anklage vertritt Landes-StaatsanwaltStellvertreter A. Katona, während das
Referat Kurialrichter Stefan Janecsko
vorlegt. Gestern wurden nur das Referat
und die Urtheile der zwei Instanzen
verlesen, während heute die Plaidoyers
gehalten wurden.
Oedenburger Zeitung 11. März
1904.

miniszteri tanácsos elnököl. A vádat
képviseli
Katona
A.,
országos
államügyész-helyettes,
míg
a
referátumot Janecsko István kúriai bíró
terjeszti
elő.
Tegnap
csak
a
referátumot és a két fellebbviteli ügy
ítéletét olvasták fel, míg ma a
védőbeszédeket tartották meg.
Oedenburger Zeitung 1904.
március 11.

IX. D. 19.
DARF DER KAFETIER GEFRORENES
AUCH ÜBER DIE STRAßE VERKAUFEN?
Der hiesige Konditor Jenö Nagy
erstattete bei der Gewerbebehörde
gegen der Kafetier Wiedemann die
Anzeige, daß er auch über die Straße,
also nicht nur seinen sitzenden Gästen,
Gefrorenes
verkauft.
Die
Stadthauptmannschaft
verurtheilte
mit
Berufung auf einen Ministerial-Erlaß den
Kafetier zu 10 K Geldstrafe. In Folge
Rekurses
Wiedemann’s
hob
der
Magistrat dieses Erkenntniß auf und
sprach Wiedemann von der ihm zur Last
gelegten
Uebertretung
mit
der
Begründung frei, daß ein späterer
Ministerial-Erlaß den Kafetiers den
Verkauf auch über die Straße gestattet.
Gegen diesen Bescheid ruft nun Herr
Nagy die kompetenteste Landesstelle
zur Entscheidung an.
Oedenburger Zeitung 18. März 1906.

IX. D. 19.
SZABAD-E A KÁVÉSNAK FAGYLALTOT UTCÁN ÁT ELADNI?
Nagy
Jenő
itteni
cukrász
feljelentést adott be az iparhatóságnak
Wiedemann kávés ellen, hogy utcán át,
tehát
nemcsak
ülővendégeinek,
fagylaltot
árul.
A
városi
rendőrkapitányság
egy
miniszteri
utasításra hivatkozva a kávést 10 K
pénzbüntetésre ítélte. Wiedemann
fellebbezésére a tanács ezt az ítéletet
hatályon kívül helyezte és Wiedemannt
felmentette a terhére megállapított
túllépés alól, azzal a megokolással,
hogy egy későbbi miniszteri rendelet
megengedi a kávésnak az utcán át
való árusítást. Ez ellen a döntés ellen
most Nagy úr a legilletékesebb
országos
hivatalhoz
fordult
határozatért.
Oedenburger Zeitung 1906.
március 18.

IX. D. 20.
EINE BIBLISCHE GESCHICHTE.
JOSEPH DER TRAUMDEUTER
Da begab es sich aber, da der König
von Aegypten eine bange Nacht hatte
mit vielen Träumen. Eine Stimme von
Himmel rief: Mache deine Augen auf!
Und siehe, da wuchs aus schwarzer
Ackererde eine grüne Spitze und
begann sich zu strecken und wuchs und
wuchs. Gleich dem Schaft einer

IX. D. 20.
BIBLIAI TÖRTÉNET. JÓZSEF AZ
ÁLOMFEJTŐ
Történt azonban, hogy Egyiptom
királyának szorongásos éjszakája volt,
sok álommal. Az Égi Hang rákiáltott:
Nyisd ki szemeidet!
És lássad. Akkor a fekete
szántóföldből zöld hajtás bújt ki és
elkezdett növekedni és nőtt és nőtt.
Karcsú
pálmatörzshöz
hasonlóan
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schlanker Palme reckte sie sich zum
Himmel, hoch und höher.
Und die Stimme rief wieder: Siehe! Und
siehe, da wuchs hoch in den Lüften eine
riesige Aehre aus dem Stamm und
neigte sich und schien drohend und
verächtlich zur Erde zu schauen, wo ein
Mensch verzweifelt die Hände zum
Himmel streckte. Seine Gebärde war so
mitleiderregend, daß der König im
tiefsten Innen erschrak.
Und die Stimme rief wieder: Tue deine
Augen auf! Und siehe, da lag auf der
Erde ein mächtiger Laib Brot. Davor
stand, ein Messer in der Hand, ein
Mensch und mühte und mühte sich, ein
Stück von Riesenlaib loszukriegen. Aber
das Messer ward stumpf und er hatte
nichts seinen Hunger zu stillen.
Da brach plötzlich blendende Helle
herein und der König sah eine große,
festlich erleuchtete Straße. Aber der
König kannte sie nicht. Da rief die
Stimme wieder: Tue deinen Auge auf!
Und siehe, da stand derselbe Mensch
vor der Spiegelscheibe eines großen
Kleidergeschäftes. Sein Anzug war alt
und verschlissen und mußte bald nicht
mehr reichen, seine Blöße zu decken. In
der Auslage aber war ein schönes Kleid,
das fand das Gefallen des Mannes.
Plötzlich fiel sein Blick auf einen kleinen
mit einer Zahl geschriebenen Zettel. Da
prallte der Mann in jähem Schrecken
zurück und wandte sich eilend.
Als der König erwachte, gerief er eiligst
seinen Hoftraumdeuter und fragte ihn,
was die Träume zu bedeuten hatten.
Denn der König war gottesfürchtig und
glaubte an Träume. Joseph aber
verneigte sich demütig bis zur Erde und
sprach: Es wird eine Zeit kommen, da
werden die Preise des Korns so hoch
steigen, daß deine Völker sich kein Korn
mehr zum Backen werden kaufen
können. Das Brot aber, das sie vom
Bäcker haben, wird hart sein, wie
gebrannter Stein. Viele gute Dinge
werden in den Straßen der Städte zu
sehen sein, aber dein Volk wird sich

felmagasodott az ég felé, magasan és
még magasabbra.
És a Hang újból kiáltott: Lássad!
És lássad. Akkor a szárból óriási
kalász nőtt magasra a levegőbe és
meghajlott és úgy látszott, hogy
fenyegetőn és megvetően néz le a
földre, ahol egy ember kétségbeesve
emelte karjait az égnek. Taglejtései
annyira részvétkeltők voltak, hogy a
király lelke mélyéig megrendült.
És a Hang újból kiáltott: Nyissad
ki a szemeidet! És lássad. A földön
feküdt egy hatalmas kenyércipó. Előtte
férfi állt, kezében késsel és próbált és
próbált levágni belőle egy darabot. Ám
a kés életlen lett és neki nem volt mivel
csillapítania az éhségét.
Akkor hirtelen ragyogó világosság
tört be és a király ünnepélyesen
kivilágított nagy-nagy utat látott. Ám a
király nem ismerte azt. Akkor a hang
megint kiáltott: Nyisd ki szemeidet! És
lássad. Ott állt ugyanaz az ember egy
hatalmas ruhakereskedés kirakatüvege
előtt. Ruhája régi volt és kopott és
lassan nem lesz elég arra, hogy elfedje
a mezítelenségét. A kirakatban volt
azonban egy szép ruha, amely elnyerte
a férfi tetszését. Hirtelen ráesett a
tekintete egy kicsi cédulára, amelyre
számot írtak. Akkor a férfi páni
félelemben
hőkölt
vissza
és
szélsebesen megfordult.
Amikor a király felébredt, gyorsan
hivatta udvari álomfejtőjét és kérdezte
őt, mit jelentettek az álmok. Mivel a
király istenfélő volt és hitt az álmokban.
József azonban alázatosan a földig
hajolt és mondá: Lesz majd idő, amikor
olyan magasra kúsznak a gabonaárak,
hogy népeid nem lesznek képesek
többé gabonát venni a sütéshez. A
kenyér azonban, amit a péktől
szereznek be, kemény lesz, mint égett
kő. Sok jó dolgot lehet majd látni a
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entsetzt von ihnen wenden, denn ein
Festkleid wird gleich sein einem Kilo
Gold.
Da wurde der König sehr traurig und
dachte nach, wie seinem Volke zu
helfen wäre. Joseph, der Traumdeuter,
aber sammelte alle Waren in seine
Kammern und Speicher. Dann verkaufte
er sie mit großem Gewinn, nahm Hut
und Stock und ging zu Madame
Potiphar; denn er war schon lange nicht
mehr der keusche Joseph. Dabei pfiff er
sich das schöne Lied von den
Mondscheinbrüder.
Das ist das vierte Bild. Aber davon
träumte der König nichts.
Oedenburger Zeitung 13. November
1921.

városok utcáin, ám a te néped
rémülten fordul el azoktól, mert egy
ünnepi ruha ára azonos lesz egy kiló
aranyéval.
Ekkor a király nagyon szomorú lett
és elgondolkodott azon, hogyan
segíthetne a népén. József, az
álomfejtő, azonban minden árut
összegyűjtött a kamráiba és raktáraiba.
Akkor nagy haszonnal eladta azokat,
vette kalapját és elment Putifár
asszonysághoz; mert már régen nem
volt az a szemérmes József. Közben
fütyülte
azt
a
szép
dalt
a
holdvilágtestvérekről.
Ez a negyedik kép. Ám erről a
király semmit sem álmodott.
Oedenburger Zeitung 1921.
november 13.
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X. TEIL / RÉSZ: RELIGION / VALLÁS
A. KIRCHLICHE BAUTEN / EGYHÁZI ÉPÜLETEK
X. A. 1.
FEIERLICHE GRUNDSTEINLEGUNG
des an der evangelischen Kirche
Oedenburgs aufzubauenden Thurmes
am 21. Mai l. J. früh 9 Uhr.
[…] Durch Anregung der neuen
Mitglieder (des neu konstituirten LokalKonventes) ist man auch endlich an’s
Werk geschritten, den, seit vielen
Jahren großartig projektirten Bau eines
Thurmes, an unserer Kirche in
Ausführung zu bringen. Schon Anfangs
Oktober 1861 wurde mit dem Abtragen
der beiden vor der Kirche gestandenen
Pfarrhäuser begonnen, und in einem
Zeitraume von 14 Tagen waren diese
Pallisaden,
welche
das
schöne
Gotteshaus deckten niedergerissen,
man veranlaßte am 11. November 1862
den ersten Spatenstich und Schritt zur
Aushebung des Grundes endlich zur
Ausmauerung desselben und die Arbeit
wurde mit solcher Behendigkeit und mit
regem Eifer für die heilige Sache
gefördert, daß bereits am 21. Mai l. J.
die
Feier
der
Grundsteinlegung
begangen werden kann. Wir wollen
vorerst noch der ersten Gründer des
Thurmbaues Erwähnung machen. Als
die
angrenzenden
evang.
Dorfgemeinden schon mehrere ihre
Kirchen mit Thürme versahen, haben
sich auch in der königl. Freistadt
Oedenburg fromme evang. Christen
gefunden, deren Augenmerk dahin
gerichtet war, die hiesige evang. Kirche
mit einem Thurme zu zieren, es waren
dieß die evang. Müllermeister, dieser
Gemeinde, welche im Jahre 1839 beim
hiesigen Konvente ein zwar kleines,
aber wir dürfen sagen, das größte
Kapital,
da
es
der
eigentliche
Grundstein eines Thurmes und Glocken
war,
mit
108
fl.
Konv.-Münze
hinterlegten. Von dieser Zeit an, wurde
jährlich, immer reger an der Ausführung

X. A. 1.
ÜNNEPÉLYES ALAPKŐ-LETÉTEL
A
soproni
evangélikus
templomhoz
építendő
torony
ünnepélyes alapkőletétele folyó év
májusának 21. napján, reggel 9 órakor.
[...]
Az újonnan alakult helyi konvent
új
tagjainak
javaslatára
végre
belekezdtek a munkálatokba, hogy a
templomunkhoz sok éve nagyvonalúan
megtervezett tornyot kivitelezzék. Már
1861 október elején elkezdték ezt a
templom előtt állott két papház
lebontásával és 14 napnyi idő alatt
ezek a palánkkerítések, amelyek
eltakarták a szép istenházát, le voltak
rontva.
1862.
november
11-én
megtörtént az első ásóvágás és lépés
az alap kiemelésére és végre annak
kifalazására. És a munkát olyan
fürgeséggel és a szent ügyért való
olyan állandó igyekezettel segítették
elő, hogy az alapkőletétel ünnepségét
már
folyó
év
május
21-én
megtarthatják.
Mindenekelőtt
szeretnénk
még
megemlíteni
a
toronyépítés első megalapozóit. Amikor
a
környező
evangélikus
falusi
egyházközségek közül már többen is
toronnyal látták el templomaikat,
Sopron szab. kir. városban is találtattak
olyan
jámbor
evangélikus
keresztények, akiknek a figyelme arra
irányult, hogy a helybeli evangélikus
templomot torony díszítse. Ezek az
evangélikus molnárok voltak. Ez a
közösség az 1839. évben letett a
helybeli konventnél egy ugyan kis
összeget, 108 konv. értékű forintot, de
szabadjon
mondani,
hogy
a
legnagyobbat,
a
tulajdonképpeni
alapkövét a toronynak és harangjának.
Ettől
kezdve
évenként,
egyre
élénkebben munkálkodtak ennek a
tervnek a kivitelezésén. [...] Ennek az
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dieses Projektes gearbeitet […]. Das
Programm über diese Feier […]: 1.
Mitwoch den 21. Mai früh 9 Uhr beginnt
der feierliche Gottesdienst. […] Nach
Vollendung desselben begibt sich die
Gemeinde durch den Hauptgang der
Kirche auf den Bauplatz, wo
2.
die
in
den
Grundstein
einzulegende Urkunde, vorgelesen und
in
den
Grundstein
eingelassen
(nachdem selbe früher in einer
gläsernen darüber aber zinnernen
Kapsel geschlossen wurde) und mit
denselben durch die Werkleute in den
Grund eingelegt wird […]. Da zu diesem
Feste alle evang. Pfarrers und Kirchenvorstände des Oedenburger Seniorates
so wie viele andere hiesige Gäste
geladen sind, so wird nach Beendung
der kirchlichen Feier, im Hotel-Garten
zum „König von Ungarn” ein Festessen
veranstaltet, woran jedes Gemeindemitglied gegen Erlag des bestimmten
Betrages von 2 fl. 50 kr. theilnehmen
kann.
Harmonia 18. Mai 1862.

ünnepségnek a műsora [...]:
1. Szerdán, május 21-én reggel 9
órakor
kezdődik
az
ünnepi
istentisztelet. [...] Ennek befejezése
után felkerekedik a közönség és a
főbejáraton át kivonul az építkezés
helyére, ahol
2. az alapkőbe helyezendő
okmányt felolvassák és leeresztik az
alapkőbe (miután azt előbb belül üveg,
kívül azonban cink kapszulába zárták),
ezt az egészet a munkások elhelyezik
az alapba. [...] Mivel erre az
ünnepségre meghívják az összes
evangélikus lelkészt és egyházi
elöljárót a soproni egyházkerületből és
sok más helybeli vendéget, ezért a
templomi ünnepség befejezése után a
„Magyar
Király”
szálloda
kerthelyiségében
ünnepi
lakomát
rendeznek, amelyen mindenegyes
egyházközségi tag részt vehet, aki
lefizeti a 2 forint 50 krajcáros
hozzájárulást. [...]
Harmonia 1862. május 18.

X. A. 2.
OEDENBURGER NACHRICHTEN. Wir
dürfen den Oedenburger Bewohnern
Religiosität, Moral und Pietät doch nicht
mehr absprechen, wenn wir die
Gegenwart scharf in’s Auge fassen. ―
Man baut den EE. Ursulinerinen eine
sehr hübsche Kirche, man renovirt die
im gothischen Style erbaute SanktMichaelis Pfarrkirche, man schreitet
rasch mit dem Thurmbaue an der
evangel. Kirche vorwärts, und dieses
Unternehmen für die vorgenannten 3
Objekte, welche, falls sie vollendet sein
werden, selbst eine Zierde für eine
Residenz sein dürften, wird aus den
Hilfsmitteln unserer Beiwohner bedeckt,
wir sagen aus eigenen Kräften zur
Ausführung gebracht und zwar in einer
Periode, wo keiner im Ueberflusse der
Wonne und des Wohllebens ersticken
könnte. Wir sind nach solcher Ansicht
mehr vorwärts als rückwärts gegangen,

X. A. 2.
SOPRONI HÍREK. Ezentúl igazán nem
vitathatjuk el a soproni lakosságtól a
vallásosságot,
erkölcsösséget
és
jámborságot, ha szigorúan a jelent
nézzük. — Nagyon csinos templomot
építenek az orsolyitáknak, renoválják a
gót stílusban felépült Szent Mihály
plébániatemplomot, gyorsan haladnak
előre
az
evangélikus
templom
tornyának építésével. És ennek a
három objektumnak a felvállalása, ha
befejeződik, már maga is egy
székváros díszévé válhat. Ezeket
fedezi
a
lakosság
segítsége.
Mondhatni, saját erőből hozzák létre
olyan időszakban, amikor senki sem
fulladhatna bele az örömbe és a
jólétbe. Ilyen vélemény szerint inkább
előre haladtunk, mint vissza, mivel
apáink a mai körülményekhez képest
magyar Eldorádó idején semmit sem
tettek (Még csak egy kaszárnyát sem
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da unsere Väter, in den Zeiten des
ungarischen, goldenen Eldorados im
Verhältniße zum Jetzt nichts geleistet
haben; (Nicht einmal eine Kaserne
ließen sie bauen. Anmerk. d. Setzers.)
und dennoch heißt es immer was
Religion und Sitte betrifft, sind wir stark
gesunken, ― wir behaupten das
Gegentheil und dürften eine Menge
Beweggründe der Neuzeit dazu finden,
wäre unser Wirkungskreis und dieser
Platz zu solchen Besprechungen nicht
beengt, ― wir begnügen uns demnach
mit
Hinweisung
auf
obiges
Unternehmen in jüngster Periode, und
behalten
uns
die
ausgedehntere
Beleuchtung des Gegenstandes für die
Zeit einer freieren Bewegung vor.
Harmonia 3. August 1862.

hoztak össze. A szerk. megj.). És
mégis mindig, ha vallásról vagy
erkölcsről van szó, azt állítják, hogy
igen mélyre süllyedtünk. Mi az
ellenkezőjét szögezzük le. És a
legújabb időknek egy sor indokát
találhatnánk
ehhez,
ha
a
mi
hatáskörünk és ez a hely az ilyen
megbeszélések számára nem lenne
szűkre szabott. Ezért mi megelégszünk
azzal, hogy rámutatunk a legutóbbi
idők
fenti
vállalkozásaira
és
meghagyjuk
a
tárgy
szélesebb
megvilágítását arra az időre, amikor
szabadabb mozgásterünk lesz.
Harmonia 1862. augusztus 3.

X. A. 3.
GLOCKEN…
Soeben erfahren wir, daß die
Anfertigung des Geläutes für die
Ursuliner-Kirche, bestehend aus drei in
G Dur-Akkord harmonirenden Glocken,
im beiläufigen Gewichte von 18
Zentnern, dem hiesigen renommirten
Glockengießer
Herrn
Friedrich
Seltenhofer übertragen wurde. Wir
können bei dieser Gelegenheit die
Bemerkung nicht unterdrücken, daß es
jeden unserer wohlmeinenden Mitbürger
in den Innersten seines Herzens
erfreuen muß, daß der Bürgersinn noch
immer nicht ausgestorben ist, der es für
seine heiligste Pflicht hält die Industrie
unsrer Stadt auf jeder mögliche Weise
zu heben; indem man was in der Nähe
zu haben ist, nicht in der Ferne sucht.
Das heißt der Schrift gedenken: es ist
nicht fein den Kindern das Brod
nehmen.
Harmonia 8. Juli 1863.

X. A. 3.
HARANGOK…
Éppen most tudtuk meg, hogy az
orsolyita
templom
harangjainak
elkészítését a helybeli hírneves
harangöntőre, Seltenhofer Frigyesre
ruházták át. A három harang G-dur
akkordban harmonizál egymással,
súlyuk nagyjából 18 mázsa lesz. Ez
alkalommal nem hallgathatjuk el azt az
észrevételünket,
hogy
minden
jóindulatú polgárnak szíve mélyén
örülnie kell, hogy a polgári öntudat még
mindig nem halt ki, hogy legszentebb
kötelességének
tartja
városunk
iparának
minden
módon
való
fellendítését. Amit az ember a közelben
megtalál, azt ne keresse a távolban.
Ezt mondja az Írás: nem finom dolog a
gyerektől elvenni a kenyeret.
Harmonia 1863. július 8

X. A. 4.
DAS
GEWÖLBE
DES
LANGSCHIFFES. Am 3. November d. J.
Nachmittags 3 Uhr wurde in der Kirche
des hiesigen Nonnenklosters von St.

.
X. A. 4.
A FŐHAJÓ BOLTOZATA
Ez év november 3-án délután 3
órakor a helybeli Szent Orsolya-rendi
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Ursula, das Gewölbe des Langschiffes
unter
den
üblichen
Ceremonien
geschlossen.
Wie sehr auch im Stillen ohne
Gepränge und vorläufigem Programme,
diese Feierlichkeit abgehalten wurde, so
war sie doch für die wenigen
Anwesenden von hoher Bedeutung,
denn der Bau naht sich seinem Ende,
und gibt wieder ein Zeugniß von der
Kraft, der vereinten Kräfte und der
Unermüdlichkeit
des
Wollens
in
nutzförderlichen Zwecken, und der
gekrönten Beharrlichkeit edler Seelen.
Die diesem feierlichen Akte
beiwohnende kleine und groß verehrte
Versammlung, wurde besonders durch
die Anwesenheit der hohgebornen und
großherzigen Frau Excellenz Gräfin P.
Szécheny freudig gestimmt, so zu
sagen entzückt, da besonders dieser
hohen Dame das Meiste bei dem bisher
zu Stande gebrachten Bau zu danken
ist.
Ferner nahmen noch an dieser
Feierlichkeit Theil, der hochwürdige Abt
und Domherr Tauber, der hochw.
Beichtvater P. Frei, der vollständig
versammelte ehrw. Nonnenkonvent,
mehrere Honoratioren, die Herrn
Baumeister J. und F. Handler und Hr.
Steinmetzmeister Hild — und deren
Arbeitspersonal.
Nachdem sämmtlich Anwesende
mit dem Hammer mehrer Schläge auf
dem Schluße des Gewölbes gethan
hatten, vollführte Hr. Ignaz Flandorffer
die letzten Schläge auf den Schlußstein
des Gewölbes des Sanktuariums — und
so wie dessen Theilnahme und
Förderungseifer an diesem Baue
allgemein bekannt ist, so wissen wir
gewiß, daß er noch nicht den letzten
Schlußstein
seines
unermüdlichen
Wirkens und Schaffens an diesem Baue
gelegt habe, und leben im Gegentheile
in der gerechten Hoffnung, daß wir uns
seiner weiteren diesfälligen Bemühungen noch recht oft dankbar zu
erinnern, Gelegenheit haben werden.

apácakolostor
templomának
hosszhajója fölötti boltívet a szokásos
ceremóniával lezárták.
Amilyen
csöndben,
minden
pompa és előzetes program nélkül
tartották ezt az ünnepséget, olyan nagy
jelentőségű volt mégis a kevésszámú
megjelent részére, mert az építkezés
végéhez közeledik. És megint egy
bizonyíték az erőről, az egyesített
erőkifejtésről és a hasznos célra
irányuló fáradhatatlan akaratról, a
nemes lelkek állhatatosságáról.
Az ezen az ünnepélyes aktuson
részt vevő kicsi és nagyon tisztelt
gyülekezetet örömmel töltötte el, sőt
azt lehet mondani, hogy elragadtatta a
méltóságos és nemesszívű Széchenyi
Pálné
grófnő
őexcellenciájának
jelenléte, mivel ennek az előkelő
dámának köszönhető a legtöbb az
eddig megvalósult építkezés körül.
Részt vettek továbbá ezen az
ünnepségen
Tauber
főtisztelendő
apátúr és kanonok, a főtisztelendő
gyóntatóatya, Páter Frei, a teljes
létszámban összegyűlt tisztelendő
apácakonvent,
több
honorácior,
Handler
Jakab
és
Ferdinánd
építőmester
urak
és
Hild
úr,
kőfaragómester
—
valamint
munkásaik.
Miután
valamennyi
jelenlévő
kalapácsütéseket
mért
a
boltív
zárókövére, Flandorffer Ignác úr
véghezvitte az utolsó ütéseket a
szentély ívének zárókövére. Amilyen
közismert az ő lelkes részvétele és
pártoló tevékenysége az építkezéssel
kapcsolatban, úgy biztosan tudjuk,
hogy
ezzel
fáradhatatlan
alkotó
tevékenységének nem az utolsó
zárókövét
helyezte
el.
Sőt
ellenkezőleg, abban a megalapozott
reményben élünk, hogy további
hasonló fáradozásaira tényleg gyakran
lehetőségünk lesz hálásan emlékezni.
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Harmonia 8. November 1863.

Harmonia 1863. november 8.

X. A. 5.
EINWEIHUNG...
[…] Sonntag den 2. Oktober fand
die feierliche Einweihung der seit einem
Jahre wegen Renovirung im Innern
geschlossen gewesenen Pfarrkirchen
St. Michael Statt. Se. Bischöfliche
Gnaden, Johann v. Simor, Diöcesan von
Raab, kam von seiner Sommerresidenz
Kroisbach vor 9 Uhr Vormittags hier an,
und nachdem die Weihe der Kirche von
Außen und dann von Innen im Schiffe
derselben (das Sanktuarium {Hochaltar}
wurde gerade vor einem Jahre geweiht),
bei verschlossenen Thüren in höchst
feierlicher Weise unter zahlreicher
Assistenz vollendet war, und die Thore
den überaus zahlreich versammelten
Gläubigen geöffnet waren, strömten
dieselben von allen Seiten in die hohe
herrliche Säulenhalle die unter des
genialen Hrn. Storno hiesigen verdienstvollen Mitbürgers Leitung, in verjüngter
Pracht im erhabenen gothyschen Style
restaurirt ist. Nach der eigentlichen
Weihe hielt Se. Bischöfliche Gnaden
eine höchst kräftige eindringliche
Predigt in deutscher Sprache an die
gläubige erbaute Menge ― worauf das
solenne Hochamt mit Assistenz zweier
infulirten Hrn. Aebte und zahlreicher
geistlicher Begleitung abgehalten, und
dabei die große Messe von Righini
meisterhaft aufgeführt wurde. Die Hrn.
Repräsentanten des löblichen Stadtmagistrates, des kath. Conventes, und
der Stadtkommune hatten sich vollzählig
versammelt, und die Kirche selbst war
wie bereits erwähnt überfüllt von
Gläubigen dreier Nationen, nämlich der
deutschen Bevölkerung von hier und
vieler Ungarn und Kroaten aus der
nächsten Nähe beiderlei Geschlechtes.
Obwohl noch die neue Orgel fehlt
und mehrere Altäre aufzustellen sind,
bemerkt jeder schon vorläufig die innere
Pracht dieses herrlichen Gotteshauses
― und wird nach dessen Vollendung,

X. A. 5.
FÖLSZENTELÉS…
Az egy év óta belső renoválás
miatt zárva tartott Szent Mihályplébániatemplom
ünnepélyes
felszentelése vasárnap, október 2-án
ment végbe. Őkegyelmessége Simor
János győri püspök délelőtt 9 óra előtt
érkezett
meg
rákosi
nyári
rezidenciájából.
És
miután
a
felszentelés kívülről, aztán bentről, a
hajóból
zárt
ajtók
mögött
a
legünnepélyesebb
módon,
népes
segédlettel, befejeződött (a főoltárt
éppen egy éve szentelték föl), és a
kapukat a mindenfelől nagy számban
összegyűlt hívőknek kinyitották, azok
minden oldalról beáramlottak a magas,
gyönyörű oszlopcsarnokba. Ezt az
érdemekben gazdag, zseniális itteni
polgárnak, Storno úrnak a vezetésével,
felújított pompában, fenséges gót
stílusban
restaurálták.
A
tulajdonképpeni
felszentelés
után
Őkegyelmessége a legerőteljesebb,
szívhez szóló német prédikációt tartott
a hitében épülő tömeghez. Utána
nagymise következett két infulás
apátúrral és számos papi segédlettel.
Hozzá mesterien adták elő Righini
nagy miséjét. A városi magisztrátus, a
Katolikus Konvent és a városi
önkormányzat
képviselő urai teljes
számban gyűltek össze, és mint már
említettük, a templom telis-tele volt a
három nemzetiség mindkét nembeli
hívőivel, vagyis a helyi német
lakossággal, a közvetlen környék sok
magyarjával és horvátjával.
Bár még hiányzik az új orgona és
több oltárt fel kell még állítani, mindenki
már most megfigyelheti, hogy ennek a
gyönyörű istenházának a belseje
milyen díszes. Amikor teljesen készen
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wie uns die näheren und ausführlichen
Daten zugekommen sind, auf deren
freundliche Mittheilung wir mit Sicherheit
rechnen, ausführlicher besprochen, und
dabei aller Mitwirkenden gedacht
werden. Nach beendigtem Gottesdienste (nach 1 Uhr Mittags) verfügte
sich der hochwürdigste Hr. DiöcesanBischof unter dem harmonischen
Geläute aller Glocken vom St. MichaelsThurme zurück nach Kroisbach.
Oedenburger Lokal-Blatt (früher
Harmonia) 5. Oktober 1864..

lesz, s amint megtudjuk a közelebbi és
részletes
dátumokat
(biztosan
számítunk rá, hogy szívesen közlik
velünk), részletesen meg fogjuk
tárgyalni és gondolunk majd minden
részvevőre.
Az istentisztelet befejezésével
(déli egy óra után) Őkegyelmessége a
püspök úr visszaindult Rákosra.
Harmonikus szóval kísérte a Szent
Mihály tornyának összes harangja.
Oedenburger Lokal-Blatt (előbb
Harmonia) 1864. október 5.

X. A. 6.
DOMKIRCHENTHURM
Der im Bau begriffene DomkirchenThurm wurde gestern von einer
Kommission, bestehend aus Mitgliedern des städt. Bau- und des Stadthauptmannamtes, sowie einer Partei
von den an den Thurm grenzenden
Häusern eingehend und genau geprüft
und konstatirt, daß das hier plötzlich
aufgetauchte Gerücht: er hätte sich
nach einer Seite gesenkt, vollständig
aus der Luft gegriffen ist. Der Thurm ist
vielmehr außerordentlich solid gebaut
und
jede
Bedenklichkeit
ist
ausgeschlossen.
Oedenburger Zeitung 10. August 1882.

X. A. 6.
A DÓMTEMPLOM TORNYA
A Dóm-templom épülőfélben lévő
tornyát tegnap a városi építési és
rendőrhatóság tagjaiból és a toronnyal
határos házak lakóiból álló bizottság
részletesen és alaposan megvizsgálta.
Megállapították: az itt váratlanul
felmerült hiresztelés, hogy a torony az
egyik irányban megsüllyedt volna,
teljes mértékben légből kapott. A
torony
rendkívül
szolidan
van
megépítve, és minden aggodalom
kizárt.
Oedenburger Zeitung 1882.
augusztus 10

X. A. 7.
DIE EINWEIHUNG DER JOHANNISKIRCHE in der Wienergasse wurde
Donnerstag in den Vormittagsstunden
durch
Se.
Exzellenz
dem
hochwürdigsten Herrn Bischof Johann v.
Zalka unter zahlreicher Assistenz
vollzogen. Von der Michaeliskirche aus
bewegte sich um 7 Uhr Morgens des
besagten Tages eine Prozession nach
der heilig. Geistkirche, wo die heiligen
Reliquien gehoben und nach der
einzuweihenden
Kirche
übertragen
wurden. Dort angelangt vollzog Se.
Exzellenz den feierlichen Akt der Weihe
und zelebrirte dann ein Hochamt,
welchem
zahlreiche
Andächtige,
darunter die Vertreter der Stadt und des

X. A. 7.
A
JÁNOS-TEMPLOM
FÖLSZENTELÉSE
A Bécsi utcai János-templom
felszentelése csütörtökön, a délelőtti
órákban ment végbe. Őexcellenciája,
főtisztelendő Zalka János püspök úr
nagyszámú segédlettel végezte. A
Szent Mihály-templomból körmenet
indult a mondott napon reggel 7 órakor
a Szentlélek-templom felé, ahol a szent
relikviákat magukhoz vették és a
felszentelendő templomba átvitték.
Odaérkezve Őexcellenciája elvégezte
a felszentelés ünnepi aktusát, majd
nagymisét celebrált, amelyen számos
hívő, köztük a város és a katolikus
Konvent képviselői vettek részt.
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kath. Konventes anwohnten. Nach
beendeter kirchlicher Funktion begab
sich Se. Exzellenz nach Kroisbach
zurück. Ueber die Restaurationsarbeiten
dieses berührten Gotteshauses haben
wir bereits berichtet.
Oedenburger Post 11. Mai 1890.

Befejezve
templomi
szerepét
Őexcellenciája visszament Rákosra. Az
érintett istenházának a restaurálásáról
már hírt adtunk.
Oedenburger Post 1890. május
11.

X. A. 8.
KIRCHEN-RENOVIRUNG
Einen geradezu überwältigend
schönen und zugleich erhebenden
Anblick bietet jetzt das Innere der Kirche
der hiesigen P.P. Dominikaner. Die Ausschmuckung des weiten Kirchenschiffs
war von jeher architektonisch sowohl,
wie ikonologisch eine imposante,
vollends
aber
jetzt
nach
der
Restaurirung präsentirt sie sich mit
seltener
Pracht.
Besonders
der
säulengetragene Hochaltar mit seiner
überreichen
Vergoldung
ist
eine
Sehenswürdigkeit, namentlich wenn ihn
der mächtige Lichterquell aus den vielen
Kandelabern taghell umfluthet. Die
Plafondmalereien sind veritable Kunstwerke. — Da der Monat Oktober laut
den
Satzungen
des
P.
P.
Dominikanerordens, ebenso wie der
Monat Mai, ganz besonders dem
Marienkultus gewidmet ist, so wurde mit
außerordentlicher
Feierlichkeit
der
verflossene Samstag, als der erste Tag
dieses Marienmonats, in der nunmehr
so herrlich ornamental vollendeten
Kirche festlich begangen. Es wurde eine
auf die Verehrung der Gottesmutter
Bezug habende Festpredigt gehalten
und
sodann
eine
feierliche
Vesperandacht zelebrirt.
Oedenburger Zeitung 4. Oktober
1904.

X. A. 8.
TEMPLOM-FELÚJÍTÁS
Egyenesen lenyűgözően szép és
egyúttal felemelő látványt nyújt most a
domonkos páterek itteni templomának
belseje.
A
széles
templomhajó
díszítése építészetileg éppúgy, mint
képileg impozáns volt már korábban is,
de most a restaurálás után egészen
ritka pompát képvisel. Különösen
látványosság az oszlopos főoltár
gazdag aranyozásával, nevezetesen
ha a sok kandeláber fénye nappali
világossággal
folyja
körül.
A
mennyezeti
freskók
valódi
mesterművek. — Mivel a Domonkosrend szabályzata szerint október éppen
úgy, mint május hónap egészen
különlegesen a Mária-kultusznak van
felajánlva,
ezért
rendkívüli
ünnepélyességgel zajlott le az elmúlt
szombat, mint ennek a Máriahónapnak az első napja, a most már
díszítésileg oly gyönyörűen befejezett
templomban. Az Istenanya tiszteletére
vonatkozó
ünnepi
szentbeszédet
tartottak és utána ünnepi vecsernyét
celebráltak.
Oedenburger Zeitung 1904.
október 4.

X. A. 9.
DER THURM AM SZÉCHENYIPLATZE
Wie bekannt, wurde das einstige
Bauersche
Haus,
Ecke
der
Grabenrunde
und
SzéchenyiPromenade, durch das Kloster der
ehrwürdigen Ursulinerinnen käuflich

X. A. 9.
TORONY A SZÉCHENYI TÉREN
Mint köztudomású, az egykori
Bauer-féle házat, a Várkerület és
Széchenyi-sétatér sarkán, megvették a
tisztelendő orsolyita nővérek kolostora
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erworben, das zweite Stockwerk
genannten Hauses wurde zu einem
Internate adaptiert. Um eine Verbindung
des neuen Gebäudes mit dem alten
Kloster zu ermöglichen, wurde ein
Verbindungsgang in Form eines Turmes
in der höhe des zweiten Stockwerkes
errichtet. Dieser Turm, welcher höher
als der der Klosterkirche ist, erhebt sich
hoch
über
den
Häusern
der
Széchenyipromenade
und
dient
zugleich als Aussichtsturm. Den äußerst
geschmackvollen Bau führte Architekt
Karl Scharmar aus.
Oedenburger Zeitung 31. Oktober 1907.

számára. A nevezett ház második
emeletét internátussá alakították át.
Hogy az új épület összeköttetése a régi
kolostorral lehetővé váljék, torony
formájú összekötő-folyosót létesítettek
a második emelet magasságában. Ez a
torony, amely magasabb, mint a
kolostortemplomé,
kiemelkedik
a
Széchenyi-sétatér házai fölé és
egyúttal kilátótoronyként is szolgál. A
fölöttébb ízléses építményt Schármár
Károly kivitelezte.
Oedenburger Zeitung 1907.
október 31.

B. WICHTIGE UND KLEINERE SACHEN / FONTOS ÉS APRÓBB ÜGYEK
X. B. 1.
EIN GAUNER
Vor mehreren Tagen ließ sich ein
Gauner
nach
dem
NachmittagsGottesdienst in die hies. evangel. Kirche
einsperren,
um
daselbst
einem
Kirchenraub zu begehen. Da dieser
moderne Gesell nichts Brauchbares
fand, flüchtete er sich durch das Fenster
ober der Kirchenthüre, welche in das
Windgäßchen nächst dem Lenk’schen
Hause führt, und entwich ihme bemerkt
werden zu können; das offene Fenster
und eine vor dem Thore vorgefundene
Bank, ließ hier einen Kirchenfrevel
ahnen. Man beschloß demnach in
Presbyterio diese Fenster ober den
Kirchenthüren von Innen vergittern zu
lassen.
Harmonia 18. Mai 1862.

X. B. 1.
EGY CSIBÉSZ
Jónéhány napja egy csibész a
délutáni istentisztelet után bezáratta
magát
az
itteni
evangélikus
templomba,
hogy
templomrablást
hajtson végre. Mivel ez a modern fickó
nem talált semmi használhatóra,
elmenekült a templomkapu fölötti
ablakon, amely a Windgäßchenbe
vezet, a Lenk-féle ház mellé, hogy
észre ne vegyék. A nyitott ablak és egy
a kapu előtt talált pad azonban azt
valószínűsítette, hogy itt a templommal
kapcsolatos bűntény esete forog fenn.
Ezek után elhatározták a lelkészi
hivatalban, hogy ezt a templom kapuja
feletti ablakot belülről ráccsal látják el.
Harmonia 1862. május 18.

X. B. 2.
EFFEKTEN-LOTTERIE
Bei der am 26. September a. c.
[anno currente] zu Gunsten des Baues
der hiesigen Ursuliner Kloster-Kirche
stattgehabten Effekten-Lotterie entfielen
bedeutendere Gewinnste, auf folgende
Loose:
Nr.
9820
gewann
ein
ausgezeichnetes
Fortepiano
von
Bösendorfer und eine Besteck-Casette
mit prachtvoller Silbereinrichtung für 12

X. B. 2.
TÁRGYSORSJÁTÉK
A helybeli orsolyiták kolostortemplomépítése javára szeptember 26án rendezett tárgysorsjátékon a
következő jelentősebb nyeremények
estek a következő sorsjegyekre: a
9820. sz. nyert egy kiváló Bösendorferzongorát és egy evőeszköz-dobozt,
benne pazar ezüst étkészlettel, 12
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Personen. Gesammtwerth 1000 fl. ö. W.
— Nr. 12974 gewann zwei große, sehr
werthvolle vierarmige Girandolen von
getriebenen
Silber
(Spende
Se.
Majestät des Kaisers). — Nr. 43984
gewann drei prachtvolle, verzierte
Trinkpokale in Etui und eine kunstvolle
Schriften-Mappe mit reicher Ausstattung
(Spende Se. Majestät des Kaisers). —
Nr. 63314 gewann einen großen
Stereoskop-Apparat,
sammt
einer
großen Anzahl von Glasbildern (Spende
Se. Majestät des Kaisers). — Nr. 56693
gewann „Mater Immaculata” großes in
Gold und Seide gewebtes Bild der
Himmelskönigin, 5 Fuß hoch in
Holzrahmen von kunstvoller BildhauerArbeit (Spende Ihrer Majestät der
Kaiserin Elisabeth). — Nr. 97761
gewann ein Stück feinster Rumburger
Leinwand (Spende Ihrer Majestät der
Kaiserin Karolina Augusta). — Nr.
91190
gewann
ein
kunstvolles
Oelgemälde „Seestück”, in Goldrahmen
(Spende Ihrer k. k. Hoheit Erzherzogin
Sofie). — Die weiteren Treffer werden
wir demnächst bekannt geben.
Harmonia 4. September 1863.

személyre. Összes érték 1000 o. é.
forint. — A 12974. sz. nyert két nagyon
értékes
négyágú
talpazatos
gyertyatartót
treibelt
ezüstből
(Őfelségének
a
császárnak
az
ajándéka). — A 43984. sz. nyert három
pompás, díszes ivóserleget dobozban
és egy művészi írómappát gazdag
kiállításban (Őfelségének a császárnak
az ajándéka). — A 63314. sz. nyert egy
nagy,
két
tárgylencsés
vetítőkészüléket,
nagyszámú
üvegképpel (Őfelségének a császárnak
az ajándéka). — Az 56693. sz. nyerte a
„Mater Immaculata” [A Szűzanya”], az
Ég
Királynőjének
arannyal
és
selyemmel szőtt nagy képét, 5 láb
magas,
a
fakeret
művészi
szobrászmunka (Őfelsége Erzsébet
császárnő ajándéka). — A 97761. sz.
egy véget a legfinomabb rumburgi
lenvászonból
(Őfelsége
Karolina
Auguszta császárnő ajándéka). — A
91190. sz. nyert egy művészi
olajfestményt „Tengeri részlet” címmel,
arany keretben (Ő cs. k. fensége Zsófia
főhercegasszony ajándéka). — A
további nyereményeket legközelebb
ismertetjük.
Harmonia 1863. szeptember 4.

X. B. 3.
KEINE LEICHENVERBRENNUNG. Das
österr. Ministerium des Innern hat in
Einvernehmen mit den Ministerien der
Justiz und des Kultus die Eingaben,
betreffend die Leichenverbrennung,
selbst die fakultative, als nicht zulässig
zurückgewiesen. Dieser Bescheid des
Ministeriums
enthält
keinerlei
wesentliche Motivirung und beruft sich
einfach auf das im großen Publikum
dagegen herrschende Vorurtheil.
Oedenburger Zeitung 11. Juni
1885.

X. B. 3.
SEMMILYEN HALOTTÉGETÉS
Az osztrák Belügyminisztérium,
egyetértésben
az
Igazságügyminisztériummal
és
a
Kultuszminisztériummal, a halott-égetésre
vonatkozó beadványt, beleértve a
fakultatívot, mint nem megengedhetőt,
visszautasította. A minisztériumnak ez
a határozata nem tartalmaz lényeges
indokolást
és
egyszerűen
a
nagyközönség körében ez ellen
uralkodó előítéletre hivatkozik.
Oedenburger Zeitung 1885. június
11.
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X. B. 4.
DER GRÄBERBESUCH. […] Alle die
am Allerseelentag zu den Gräbern ihrer
Lieben pilgerten, Alle die eine Blume
brachten, oder ein Lichtlein anzündeten,
sie feierten in stiller Wehmuth ein
geistiges
Wiedersehen
mit
dem
Dahingeschiedenen.
Daher der Aufwand von Blumen,
frischen und künstlichen, für den
Friedhof.
Ganze
Frachten
der
herrlichsten Blüthengewächse verarbeiteten die geschickten Hände unserer
Gärtner
und
Blumenhändler
zu
prächtigen Kränzen und in den meisten
Verkaufsgewölben unserer Manufakturisten thürmten sich die geschmackvollsten Liebesgaben aus künstlichen
Blumen oder getrockneten Pflanzen,
sämmtlich bestimmt auf den Altar der
stimmungsvollsten Pietät gelegt zu
werden.
Dieser freiwilligen Steuer für die
Todten entzieht sich auch der Aermste
nicht und daher wurde z. B. die am
meisten beliebten Blumenhandlungen
Fofonka und Karl Steiner schon am
Tage Allerheiligen mit Aufträgen derart
bestürmt, daß sie kaum, trotz ihres
überreichen Vorraths aufzukommen
vermochten, denn jeder Kranz soll
sinnig, soll mit Geschmack und fast
einem Selam gleich gewunden sein. Ja,
bedeutsam ist die Blumensprache an
den Grabsteinen. Oft spricht ein kleines
unscheinbares Kränzlein, ein einsames
Lichtlein beredter von der Trauer des
Spenders, in dessen Thränen sich die
Gabe spiegelt, als ganze Hekatomben
der kostbarsten Blumenwedel bei den
Mausoleen der Vornehmen. […]
Oedenburger Zeitung 5. November
1889.

X. B. 4.
TEMETŐLÁTOGATÁS
[...] Mindenki, aki Mindenszentek
napján szerettei sírjához zarándokolt,
mindenki, aki egy szál virágot vitt, vagy
egy kis lángocskát gyújtott meg,
csendes fájdalommal ünnepelte az
eltávozottakkal
való
szellemi
találkozást.
Ebből ered a költekezés a
temetőbeli virágokra, frissekre és
művirágokra egyaránt. A leggyönyörűbb virágtermés egész szállítmányait
dolgozták fel ügyes kézzel kertészeink
és
virágkereskedőink
pompás
koszorúkká. És kézműveseink legtöbb
boltjában tornyosultak a legízlésesebb
készítmények
művirágokból
vagy
szárított növényekből, mind azért, hogy
az
áhítatos
kegyelet
oltárára
helyezzék.
Ez alól a halottaknak szánt
önkéntes adó alól nem vonja ki magát
a legszegényebb sem és ezért történt
az, hogy a messze legkedveltebb
virágkereskedéseket — Fofonkáét és
Steiner Károlyét — már Mindenszentek
napján annyira megrohanták megrendelésekkel, hogy bő készleteik ellenére
alig bírtak megbirkózni a feladattal.
Mert mindenegyes koszorúnak jól
kitaláltnak kell lennie, ízléssel és
majdnem úgy kötve, mint egy „szelam”.
Igen, jelentőséggel teljes a virágnyelv a
sírköveken. Gyakran többet mond egy
kis, alig észrevehető koszorúcska, egy
magában pislákoló fényecske az
adományozó gyászáról, akinek a
könnyeiben az ajándék tükröződik, mint
az
előkelők
mauzóleumainál
a
halomban álló legdrágább virágköltemény.
Oedenburger Zeitung 1889.
november 5.

X. B. 5.
HEUCHELEI!
Hör ich nicht allerorts von Liebe
plappern? Ein Gesumme und Getöse,
Glockenklang, Kerzenlicht, Weirauch-

X. B. 5.
KÉPMUTATÁS!
Nem azt hallom minden létező
helyen, hogy a szeretetről papolnak?
Duruzsolás és lárma, harangszó,
gyertyavilág, tömjénfüst és fenyőillat. A
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duft und Tannengeruch. Das Fest der
Liebe feiern sie, sie gedenken der
Geburt desselben Jesus Christus, der
die Menschen zu bessern versuchte,
der aus den Heiden Christen machte
und dessen Lehre der Liebe, Liebe und
Liebe galt. Ihr feiert seinen Geburtstag,
habt ihr auch seine Lehren verstanden
und stets gehalten? Habt ihr nicht zwei
Jahrtausende die Erde mit Blut
getüncht, die Menschen in Nationen und
Klassen zersplittert, verhetzt, Haß und
Zwietracht gesät? Wie zum Hohn habt
ihr in „christlichen” Staaten eine gar
heidnische Wirtschaft getrieben und es
gibt kein Kapitel des Evangeliums, das
euere „christlichen” Staatengebilde nicht
amtlich und offiziel in den Koth getreten
hätten. Die Liebe und Gleichheit der
Menschen war die Lehre Christi’s
„Wohlergeh’n allen Menschen auf
Erden!” Heute ist dies Wort eine
Heuchelei in eurem Munde geworden.
Seht die zerlumpten Kinder des
Proletariats, wie sie vor Kälte und
Hunger zittern in der „heiligen Nacht”.
Seht aber auch, wie ein anderer seiner
Balletteuse einen Schmuck von 30.000
Kronen verehrt. […] Am Tage der
Geburt jenes Christus’, dessen Lehre ihr
so oft verrathen und verläugnet habt,
denkt endlich einmal daran, ob es nicht
möglich wäre, daß ihr statt heuchlerische Paradechristen, endlich einmal
christliche wirkliche Menschen werdet!
Radikal 22. Dezember 1901.

szeretet ünnepét ünneplik ők, annak a
Jézus
Krisztusnak
a
születésére
gondolnak, aki megpróbálta megjobbítani
az embereket, aki a pogányokat
keresztényekké tette és akinek érvényes
tanítása a szeretet, a szeretet és a
szeretet. Ti ünneplitek a születése
napját, egyáltalán megértettétek a
tanításait és mindig meg is tartottátok?
Nem vérrel áztattátok a földet két
ezredéven át, az embereket nemzetekre
és osztályokra szabdalva szét, heccelve
föl, s gyűlölet és széthúzás magját
hintettétek el? Hogyan űzitek a
gazdaságot ti a „keresztény” államokban
szinte nevetségig pogány módon? És
nincs az Evangéliumnak olyan fejezete,
amelyet
a
ti
„keresztény”
államalakulatotok ne taposta volna sárba
hatóságilag és hivatalosan! A szeretet és
az emberek egyenlősége volt Krisztus
tanítása „Minden ember boldogulására a
Földön!” Ez a mondás a ti szájatokban
mára képmutatássá vált. Nézzétek a
proletáriátus lerongyolódott gyermekeit,
amint a hidegtől és éhségtől reszketnek
a „Szentestén”. Nézzétek azonban azt is,
amint egy másik a balettáncosnőjét 30
000 koronás ékszerrel tiszteli meg. [...]
Annak a Krisztusnak a születése napján,
akinek a tanítását annyiszor árultátok el
és tagadtátok meg, gondoljatok most
már arra, nem lenne lehetséges, hogy
álszent díszkeresztények helyett végre
egyszer igazi keresztény emberekké
legyetek?
Radikal 1901. december 22.

C. DIE JUDEN / A ZSIDÓK
X. C. 1.
DIE
ISRAELITISCHE
KULTUSGEMEINDE
Am 20. Juni hat die hießige
israelitische
Kultus-Gemeinde
den
ersten Gottesdienst, in ihrem, im Hause
der inneren Stadt, Neugasse Nr. 111
neu eingerichteten Bethause, Abends 8
Uhr abgehalten. Dasselbe ist sehr geschmackvoll, wohl nicht nach dem

X. C. 1.
X. C. 1. ZSIDÓ HITKÖZSÉG
A HELYBELI
Helyi körkép.
A helybeli
június 20-án
este nyolckor
tartottazsidó
első
hitközség
június
20-án
este
nyolckor
istentiszteletét saját belvárosi, újonnan
tartotta első
istentiszteletét
berendezett
imaházában,
az Új saját
utca
belvárosi,
újonnan
berendezett
111. számú házban. Ez nagyon
imaházában,
az Úja utca
111. számú
ízléses,
bár nem
legújabb
stílus
házban.
Ez
nagyon
ízléses,
bár nem
szerint van berendezve, mint ahogy
azt
a
legújabb
stílus
szerint
van
ma elvárják. És a mára 300
berendezve, mint
ahogy hitközség
azt ma
lélekszámúvá
növekedett
elvárják.
És áll,
a hamára
300
saját
érdekében
évről-évre
lélekszámúvá növekedett hitközség
saját érdekében áll, ha évről-évre
összegyűjtött alaptőkével és a
jómódú
tagok
támogatásával,
valamint
jelentős
összegű
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neuesten Style, wie es die Gegenwart
fordert eingerichtet worden, und es
würde im Interesse der bisher zur
Seelenzahl
von
300
Köpfen
angewachsenen
Kultus-Gemeinde
selbst liegen, wenn durch jährliche
Sammlung eines Anlage-Kapitales, und
durch Unterstützung und Einlagen von
nahmhafteren Beträgen von Seite der
wohlhabenderen
Mitglieder,
ein
derartiger Fond gegründet wurde, um in
kurzester Frist zur Ehre Gottes und zur
Zierde der Stadt einen eigenen Tempel
aufbauen und geschmackvoll einrichten
zu können. ― Man beherzige die Worte,
und halte mit der voraneilenden Zeit
Schritt! Frisch ans Werk, Jehova wird
Euer Unternehmen krönen.
Harmonia 22. Juni 1862.

összegyűjtött alaptőkével és a jómódú
tagok támogatásával, valamint jelentős
összegű befizetésével olyan anyagi
alapot
biztosítanak,
amelyből
a
legrövidebb
időn
belül
Isten
dicsőségére és a város díszére saját
templomot építhetnek föl és ízlésesen
be tudják rendezni. — Szívleljék meg
ezeket a szavakat és tartsanak lépést a
rohanó idővel! Frissen lássanak
munkához. Vállalkozásukat Jehova
meg fogja koronázni.
Harmonia 1862. június 22.

X. C. 2.
DIE TENDENZ unseres Blattes ist zwar
nicht politische Fragen zu besprechen,
und wir haben es stets vermieden uns
in derartige Fragen zu mischen, doch
wenn
diese
unsere
Kommune
betreffen, wenn wir irgend was
bemerken, was schädlich für die
materielle oder geistige Entwickelung
unserer Stadt ist, dann halten wir es für
unsere Pflicht darauf aufmerksam zu
machen. Die Angelegenheit, die wir
hier
besprechen
wollen,
betrifft
vorzüglich
unsere
israelitischen
Einwohner, ihren Tempel, ihre Art die
Todten zu beerdigen, und — die
Erziehung ihrer Kinder. Ihr Tempel, ein
aus mehreren Zimmern hergestellter
großer aber sehr niederer Saal ist im
höchsten Grade sanitätswidrig für so
große Versammlungen, und der
Gesundheit der Stadt gefährlich.
Haben nicht viel kleinere israelitischen
Gemeinden gebaute Tempel, aus
welchem Grunde hat die hies.
israelitische
Gemeinde
keinen
solchen? Bei Sterbefällen werden die
Todten
stundenlang
über
Feld
transportirt, um zur Erde bestattet zu
werden, kann die Gemeinde sich nicht

X. C. 2.
BÁR LAPUNK IRÁNYZATA nem az,
hogy politikai kérdéseket beszéljünk
meg, és mi mindig óvakodtunk attól,
hogy hasonló kérdésekbe keveredjünk,
ám ha ezek a mi közösségünket érintik,
ha valamit észreveszünk, ami káros
városunk
anyagi
vagy
szellemi
fejlődésére, akkor kötelességünknek
tartjuk azt, hogy arra felhívjuk a
figyelmet. Az alkalom, amit mi itt meg
akarunk beszélni, elsősorban zsidó
lakosainkra vonatkozik, templomukra,
arra a módra, ahogy elföldelik a
halottaikat,
és
—
gyermekeik
nevelésére. Templomuk, egy több
szobából létesített nagy, de igen
alacsony terem, a legnagyobb fokban
egészségtelen ekkora tömegnek, és a
város egészségét veszélyezteti. Hát
nincs épített temploma sok kisebb
izraelita közösségnek? Mi az oka, hogy
az itteni zsidó hitközségnek nincs
ilyesmije? Haláleseteknél a halottat
órák hosszat szállítják nyílt terepen,
hogy a földbe helyezhessék, nem tud a
hitközség temető céljára egy kis darab
földet vásárolni a város közelében?
Mint ahogy az minden városban,
Győrben,
Pozsonyban,
Székes-
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ein Stückchen Feld in der Nähe der
Stadt zu einem Gottesacker ankaufen,
wie dieß in allen Städten ist, wie in
Raab, Preßburg, Weißenburg. Nun
aber zur Erziehung der Kinder, die
Kinder besuchen unsere öffentlichen
Schulen, das ist wahr, doch ist es den
Israeliten genug, wenn dieselben
schreiben, lesen und rechnen können?
Brauchen dieselben keine religiöse
Erziehung? Die religiöse ist die sittliche
Erziehung des Menschen, wer keine
Religion hat, hat keine Moral, hier aber
schaden die Israeliten nicht nur ihren,
sondern auch unsern Kindern, die mit
ihnen in die Schule gehen, lernen und
spielen. Aber selbst die israelit.
Religionsschule fehlt bis jetzt in
Oedenburg, wo bis 50 Kinder und 20
bis 30 israelit. Studirende sind. Da die
Israeliten selbst zur Ordnung ihres
Gemeindewesens nichts thun, so sollte
unsere Erachtens nach die löbl.
Stadtrepräsentanz sie dazu anhalten,
da dieß ebenso eine wichtige
kommunale Angelegenheit wie jede
andere ist.
Oedenburger Lokal-Blatt 4. September
1867.

fehérvárott meg van oldva. No most
nézzük a gyerekek neveltetését. Az
már igaz, hogy ezek a gyerekek a mi
nyilvános iskoláinkat látogatják, mégis:
elég az a zsidóknak, hogy ezek írni,
olvasni, számolni tudnak? Nem kellene
ezeknek vallásos nevelés? A vallásos
nevelés az ember erkölcsi nevelése,
akinek nincs vallása, annak nincs
erkölcse, ebben azonban nemcsak
maguknak ártanak a zsidók, hanem a
mi gyermekeinknek is, akik velük
járnak iskolába, velük tanulnak és
játszanak. Ám mostanáig maga az
izraelita
vallású
iskola
hiányzik
Sopronból, ahol vagy 50 gyerek és 2030 zsidó diák van. Mivel maguk a
zsidók nem tesznek semmit sem
közösségük életének rendezésére, úgy
a mi felfogásunk szerint a tisztelt városi
önkormányzatnak kell őket erre
szorítani. Mivel ez éppúgy fontos
közösségi feladat, mint minden más.
Oedenburger Lokal-Blatt 1867.
szeptember 4.

X. C. 3.
DIE
EINWEIHUNG
DER
HIERORTIGEN ISRAEL. SCHULE ging am 9.
d. M. in außerordentlich feierlicher
Weise vor sich. Die Vertreter der Stadt
und des Komitates, der Gerichtspräsident, die Spitzen der Militär- und
Zivilbehörden, sowie ein zahlreiches
auserlesenes Publikum nahm Theil an
derselben. Die Weiherede des Herrn
Religionslehrers Elias war ein seltenes
Meisterstück der Kanzelberedsamkeit
und die Wirkung derselben eine
wundervolle. […] soll die Schule eine
jüdisch konfessionelle sein, welche die
Aufgabe hat, die reine Lehre des
Judenthums auf liberalster Basis in
tiefsinniger erleuchtender Weise zu
lehren und zu verbreiten. […] soll
dieselbe eine vaterländische Anstalt,

X. C. 3.
A
HELYBELI
ZSIDÓ
ISKOLA
FELAVATÁSA e hó 9-én rendkívül
ünnepélyes módon zajlott le. A város
és
a
vármegye
képviselői,
a
törvényszék elnöke, a katonai és civil
hatóságok
vezetői,
úgyszintén
válogatott közönség vett részt rajta.
Elias úrnak, a hittanárnak avató
beszéde a szószéki ékesszólás ritka
mesterműve volt és csodálatos volt a
hatása. [...] Az iskolának zsidó
felekezeti
iskolának
kell
lennie,
amelynek a feladata a legliberálisabb
alapról indulva tisztán a zsidóság
tanítását mélyenszántón megvilágító
módon tanítani és terjeszteni. [...] Kell,
hogy ez az intézmény hazafias legyen,
magyar iskola legyen [...]
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eine ungarische Schule sein. […] Die
Juden, sagte der Redner [der Präses
der Gemeinde und der Vorsteher der
Schule, dr. Winkler], werden ihre Feinde
am besten und sichersten entwaffnen,
wenn sie sich bestreben, Bildung und
Gesittung zu verbreiten und das beste
Vollwerk gegen den Antisemitismus
bildet einzig und allein die Schule, die
für den innigen Anschluß an das
Vaterland wirkt. […] so schließen wir
damit, daß wir nur den Gefühlen und der
ungetheilten Meinung des anwesenden
Publikums Ausdruck verleihen, wenn wir
es aussprechen, daß die Gemeinde auf
die Einweihungsfeierlichkeit ihrer Schule
stolz sein kann, und dieselbe viel
solenner vor sich ging, als die vor
Jahren vorgenommene Einweihung des
Tempels.
Oedenburger Zeitung 11.
November 1884.

A zsidók, mondta a szónok [dr.
Winkler, a hitközség elnöke és az iskola
elöljárója] úgy tudják a legbiztosabban
lefegyverezni ellenségeiket, ha arra
törekednek, hogy a tudást és erkölcsöt
terjesszék, és a legeredményesebb
alkotás az antiszemitizmus ellen egyedül
és csakis az iskola, amely a szülőfölddel
való benső azonosulás irányában hat.
[...] Tehát azzal zárjuk, hogy csak a
megjelent közönség érzéseinek és
osztatlan
véleményének
adunk
kifejezést, ha kimondjuk, hogy a
hitközség büszke lehet iskolájának
avatási ünnepségére és ez sokkal
ünnepélyesebbre sikerült, mint évekkel
ezelőtt a templomé.
Oedenburger Zeitung 1884.
november 11.

X. C. 4.
CHANUKA
Das Weinachtsfest unserer israelitischen Mitbürger hat gestern Abends
begonnen. Besonders feierlich wurde
der Vorabend im neol. isr. Tempel
begangen, wo Rabbiner Dr. Max Pollak
eine herrlich schöne Rede hielt. Der
unter Leitung des Lehrers Reumann
stehende Chor sang sehr hübsche
hebräische und ungarische Lieder. Die
Chanuka-Feiertage dauern acht Tage
und werden allabendlich um Eins mehr
Licht angezündet. Auch spielen die
Kinder um diese Zeit allerlei Würfel- und
ähnliche Spiele.
Oedenburger Zeitung 4. Dezember
1904.

X. C. 4.
CHANUKA
Izraelita polgártársaink karácsonyi
ünnepe tegnap este kezdődött el.
Különösen ünnepélyesen kezdődött az
előeste a neológ izraelita templomban,
ahol dr. Pollák Miksa rabbi gyönyörűen
szép beszédet tartott. A Reumann tanító
vezetése alatt álló kórus nagyon csinos
héber és magyar dalokat énekelt. A
Chanuka-ünnepi napok 8 napig tartanak
és esténkint egy gyertyával többet
gyújtanak meg. Ebben az időben a
gyerekek is játszanak mindenféle kockaés egyéb játékokat.
Oedenburger Zeitung 1904.
december 4.

X. C. 5.
ZUR BEACHTUNG FÜR CHRISTL.
GESCHÄFTSLEUTE!
Wir treiben keine marktschreierische Reklame, da wir auf dem
Standpunkte stehen, dass ein wirklich
christliches Blatt für seine Inserate
moralisch ebenso verantwortlich ist, wie

X. C. 5.
KERESZTÉNY KERESKEDŐK FIGYELMÉBE!
Mi nem reklámozunk mint piaci
kikiáltók, mert az az álláspontunk, hogy
egy
valóban
keresztény
lap
a
hirdetéseiért éppúgy felelős erkölcsileg,
mint a tartalmáért. Ezért ismételten
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für den Inhalt. Darum erklären wir an
dieser Stelle wiederholt, dass wir weder
Juden, — noch Schwindelinserate
aufnehmen und nur absolut reellen
Geschäftsleuten Raum in unserem
Blatte bieten. Unsere Lesern wissen es
bereits, dass sie von jenen Firmen,
welche bei uns inserieren, in unbedingt
reeller und zuvorkommender Weise
bedient werden, darum erwarten wir
aber
auch
von
der
soliden
Geschäftswelt,
dass
sie
ihre
Ankündigungen auch unserem Blatte
überlässt, unsomehr, als wir uns nicht
ein Geschäft daraus machen, sondern
damit unseren Abnehmern und Leser
nützen wollen. Die christlichen Leser
haben ein Recht darauf, auch die
Ankündigungen christlicher Firmen in
einem christlichen Blatte zu finden. […]
Christliches Oedenburger Tagblatt
8. Oktober 1920.

kijelentjük ehelyütt, hogy mi sem
zsidótól,
sem
szélhámostól
hirdetéseket nem veszünk fel és csak
teljesen megbízható kereskedőknek
adunk helyet lapunkban. Olvasóink már
tudják, hogy azoknál a cégeknél,
amelyek nálunk hirdetnek feltétlenül
megbízható
és
előzékeny
kiszolgálásban
részesülnek.
Ezért
azonban
elvárjuk
a
szolid
kereskedővilágtól,
hogy
közleményeiket a mi lapunknak
engedik át, annál is inkább, mert mi
nem csinálunk abból üzletet, hanem
azzal a mi leadóinknak és olvasóinknak
akarunk használni. A keresztény
olvasónak joga van arra, hogy egy
keresztény lapban keresztény cégek
közléseit találja meg.
Christliches Oedenburger Tagblatt
1920. október 8.
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A. POLITIK IM ALLGEMEINEN / POLITIKA ÁLTALÁBAN
XI. A. 1.
ZOLLFREIE GEDANKEN
Von M. d. P.
Das Ungarthum greift immer mehr
um sich. Das ist durchaus nichts
Lächerliches, sondern sehr lobenswerth!
Daß Deutsche den Csárdás hopsen;
daß sie sich eine ungelenkige steife
Haltung angewöhnen, daß sie sich
spreizen, drehen und winden und die
Absätze zusammenklopfen ― ist schon
etwas
lächerlich!
Daß
Deutsche
ungarische Röcke tragen und darin
stecken, wie die Kartoffel im Sacke,
dabei aber kein Wort ungarisch
verstehen ist schon sehr lächerlich!!
Daß aber hie und da Deutsche
ungarischer Lieder fabriziren wollen,
daß sie sich abmatten, eine Haide,
einen Csikós, oder eine Pußta in ihre
Machwerke zu bringen, und damit
glauben,
unsere
poesienreichen
Wüsten, unseres Volkes Sehnen und
Streben, Wünschen, Hoffen und Lieben
getreu wiedergeben zu können, ist das
Lächerliste!!
Harmonia 10. August 1862.

XI. A. 1.
VÁMMENTES GONDOLATOK M. D.
P-TŐL.
A magyarság egyre jobban
elharapódzik. Ez semmiképpen sem
nevetséges,
hanem
nagyon
is
dicsérendő! A német a csárdást ropja,
hogy hozzászoknak egy esetlen merev
tartáshoz, szétterpesztik a lábukat,
forognak és tekerednek, a sarkaikat
összeütögetik — ez már aztán
nevetséges! Hogy németek magyaros
ruhákat hordanak, s abba bújnak bele,
mint krumpli a zsákba, amellett
azonban egy szót sem értenek
magyarul, az már igazán nevetséges!
De hogy németek hellyel-közzel
magyar dalokat akarjanak fabrikálni,
hogy kimerüljenek abba, hogy rónát,
csikóst, vagy pusztát vigyenek a
csinálmányukba, s azzal azt higgyék, a
mi
költészetben
gazdag
pusztaságainkat, a mi népünk vágyait
és törekvéseit, kívánságait, reményeit
és szerelmeit hűen vissza tudják adni,
ez a legnevetségesebb!
Harmonia 1862. augusztus 10.

XI. A. 2.
DEUTSCHE UND MAGYARISCHE
VORSTELLUNGEN
Es zirkulirt das Gerücht, daß in
Bälde auf hiesiger Bühne deutsche und
magyarische Vorstellungen abwechselnd u. z. [und zwar] an dem einen
Tage
eine
deutsche
und
am
darauffolgenden Tage eine magyarische
Theatervorstellung stattfinden werde. Es
läßt sich nicht vermuthen, daß schon
heuer die Idee von abwechselnden
Theatervorstellungen in den erwähnten
2 Sprachen sich verwirklichen werde,
wenn erwogen wird, mit wie viel
Schwierigkeiten der Theater-Direktor
kämpfen muß, um nur die Kosten zur

XI. A. 2.
NÉMET ÉS MAGYAR ELŐADÁSOK
Az a rémhír kering, hogy
nemsokára a helyi színpadon felváltva
német és magyar előadások lesznek
éspedig az egyik nap egy német, a
rákövetkező napon egy magyar
színházi
előadás
lenne.
Nem
tételezhető fel, hogy már idén
megvalósulna ez az elképzelés, hogy
ugyanis az említett két nyelven
felváltva lennének előadások, ha
megfontolják, mennyi nehézséggel
kellene
a
színházigazgatónak
megküzdenie,
hogy
egy
német
színtársulat megtartásának költségeit
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Erhalten einer deutschen Schauspielgesellschaft bestreiten zu können.
Harmonia 14. Januar 1863.

viselni tudja.

XI. A. 3.
FRANZ DEAK UND DIE TIMES. Es liegt
in diesem Deak ― so heißt es in einem
Leitartikel der „Times” ― etwas Unerklärliches. Obwohl ein Repräsentant Ungarns, ist er doch auch in jeder
Beziehung das wahre Gegenstück eines
Ungarns. In ihm findet sich nichts von
dem stürmischen sangvinischen Wesen,
von der ostentiösen Lebhaftigkeit und
dem Ungestüm des ungarischen Typus.
Ein Mann von mäßigen Wünschen, von
zurückgezogener Lebensweise, Allen
zugänglich, ein unermüdlicher Zuhörer,
sparsam mit Worten, höflich, aber ernst
bis
zur
Düsterkeit;
ein
leidenschaftsloser, höchst uneigennütziger
Mann mit klaren Ansichten, voll
gesunden Raisonnements, gelegentlich
auch fließend und glänzend im
Gespräch; bereit, in Kleinigkeiten
nachzugeben,
aber
felsenfest
in
Principienfragen, ein Gemisch von
Cavours Kopf, und Garibaldis Herzen,
― ein Idol seiner Landsleute, die ihm
den Beinamen des Arinides ― „der
Gerechte” ― gegeben haben. Glücklich
die
Nation,
die
einen
solchen
Staatsmann
besitzt
und
dreimal
glücklich die Nation, die ihm zu folgen
versteht.
Oedenburger Lokal-Blatt (früher
Harmonia) 25. September 1867.

XI. A. 3.
DEÁK FERENC ÉS A TIMES. Van
ebben
a
Deákban
valami
megmagyarázhatatlan — mondja a
Times egyik vezércikkében. Annak
ellenére,
hogy
Magyarországot
képviseli,
minden
vonatkozásban
valóságos ellentettje a magyaroknak.
Benne semmi sem található a magyar
típus viharos szangvinikus lényéből,
tüntető élénkségéből és hevességéből.
Egy férfi mérsékelt kívánságokkal,
visszahúzódó életmóddal, mindenki
megközelíthető,
fáradhatatlan
hallgatója, szűkszavú, udvarias, de
komoly a komorságig, szenvedélyektől
mentes, végtelenül önzetlen ember
világos nézetekkel, telve egészséges
gyakorlatiasságal,
alkalmanként
folyamatos és kiváló beszédű, kész
kisebb
dolgokban
engedni,
de
sziklaszilárd a fő kérdésekben, Cavour
fejének
és
Garibaldi
szívének
keveréke, ő a példakép a hazájabeliek
számára, akik Arinides melléknevét —
„az igazságos”-t — adták neki.
Szerencsés az a nemzet, amelynek
ilyen államférfia van és háromszor
szerencsés az a nemzet, amely
megérti, hogy őt követnie kell.
Oedenburger Lokal-Blatt (előbb
Harmonia) 1867. szeptember 25.

XI. A. 4.
DIE NEUN AUS TRANSLEITHANIEN
[…]
Die
einhunderteinundneunzig
ungarischen und neun österreichischen
Mittelalterlichen haben am 12. Jänner
dieses Jahres dem Ungarn dem Beweiß
ihrer Macht geliefert, gleichzeitig aber
auch damit ad oculos demonstrirt, was
das ungarische Volk von einem feudalreaktionären Regime nach österreichischem Muster zu erwarten hätte.
Nun ist es an uns, dem ungarischen

XI. A. 4.
AZOK KILENCEN A LAJTÁN TÚLRÓL
[...] A 191 magyar és 9 osztrák
középkori alak ez év január 12-én
hatalma
bizonyságát
szolgáltatta,
azonban egyidőben azzal, világosan
demonstrálta, mit várhatna a magyar
nép egy osztrák minta szerinti feudálisreakciós rezsimtől. Most rajtunk, a
magyar
népen,
a
sor,
hogy
megmutassuk a mi hatalmunkat. Ezért
helyénvaló
most:
„Mindenki
a

Harmonia 1863. január 14.
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Volke, zu zeigen, welche Macht es
besitzt. Und deshalb heißt es nun: „All
Man an Bord!” Wenn jeder echte Ungar
in Hinkunft seine Pflicht thut, dann
brauchen wir, trotz jener „österreichischen Neun” nicht zu bangen und
den Muth zu verlieren, sondern es wird
und muß uns gelingen, nicht nur „alle
Neun”, sondern auch das ganze
mittelalterliche Korps mit „Einem
Schube” in das Meer der Vergessenheit
zu befördern. Und das sei vortan unsere
Parole,
trotz
dem
von
den
Mittelalterlichen
am
12.
Jänner
gebrüllten „Éljen Windischgrätz!” und
trotz dem ihm von den ungarischen
Verräthern
gespendeten
riesigen
Lorbeerkranze. Denn das Blut der
„Märtyrer von Arad”, welche die Hyäne
von Brescia seinerzeit vom Leben zum
Tode hat bringen lassen, haben auch
jene Verräther, die einem Windischgrätz
Beifall zujohlen konnten, auf ihrem
Gewissen. Das ungarische Volk aber
wird all diese gloriosen Thaten nicht
vergessen, sondern vortan beweisen,
daß es auf ungarischem konstitutionellem Boden in politischen Dingen
nur ein Recht gibt, und dieses lautet:
„Volksrecht!”
Diesem
Volksrechte
bringen wir aber ein donnerndes „Éljen!”
ein
„Éljen”,
das
milionenfachen
Widerhall im Volke finden, und vor dem
dereinst noch all die hochadeligen
Nichtsthuer und Reaktionäre erbleichen
werden. (H. G.)
Oedenburger Zeitung 15. Januar
1884.

fedélzetre!” Ha minden igaz magyar a
jövőben teszi a kötelességét, akkor —
az osztrák kilenccel szemben — nem
kell félnünk, s a bátorságunkat
elveszítenünk, sőt fog és kell sikerülni
nemcsak mind a kilencet, hanem az
egész középkori bandát „egy lökésre” a
Feledés tengerébe küldeni. És ez volna
a továbbiakban a jelszó, szemben a
középkoriak
üvöltésével:
„Éljen
Windischgrätz!”, és szemben a magyar
árulók
által
küldött
hatalmas
babérkoszorúval.
Mert
az
aradi
mártírok vére, akiket annakidején a
Bresciai hiéna az életből a halálba
küldött, azoknak az árulóknak a
lelkiismeretére
száll,
akik
egy
Windischgrätznek
ordítva
tudtak
helyeselni. A magyar nép azonban
nem fogja elfelejteni ezeket a
„dicsőséges”
tetteket,
hanem
a
továbbiakban le fogja szögezni, hogy a
magyar alkotmány talaján állva a
politika dolgaiban csak egy jog van, és
ez így hangzik: „A népnek a joga!” Ezt
a népjogot dörgő éljennel kísérjük, egy
éljennel, amely milliónyi visszhangot
kelt a népben, s amibe egyszer még
valamennyi főnemesi semmittevő és
reakciós belesápad.
Oedenburger Zeitung 1884.
január 15.

XI. A. 5.
DER GOTTESFRIEDEN. Es war
geradezu rührend anzusehen wie alle
ungarische Zeitungen noch vor kurzer
Zeit Leitartikel in ihrer bekannten
schwungvollen
weise
über
den
„Gottesfrieden” schrieben, der im Jahre
des Millenneums in Ungarn eintreten
sollte. Alle Menschen sollten Brüder
sein, jeder Streit und Hader sollte ruhen,
ja selbst die fremden Nationalitäten war

XI. A. 5.
ISTEN BÉKÉJE [TREUGA DEI]
Egyenest megindító volt látni,
hogy minden magyar újság nemrég
még
vezércikkekben
az
ismert
lendületességgel az Isten békéjéről írt,
amelynek életbe kellett volna lépnie a
Millennium évében Magyarországon.
Minden ember legyen testvér, minden
vita és viszály szüneteljen, sőt még
magukat az idegen nemzetiségűeket is
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man bereit ans Herz zu drücken. Wie
rasch aber diese Gemüthsbewegung
kam so verflog sie auch wieder. Bei uns
in Oedenburg wo die ganze ungarische
Journalistik in den Händen einiger
jungen Leute ist, finden wir die
staunenswerthesten Wiedersprüche in
ihrer Schreibweise. Hat der „geistreiche”
Jüngling einen Katzenjammer, dann
sieht er die Lage des Vaterlandes in
drohender finsterer Gefahr, welche
finstere Wolken alsbald verschwinden,
wenn der Erste naht und der Jüngling
seinen — Gehalt bekommt. So sieht die
jounalistische
Vertretung
unserer
ungarischen „Intelligenz” aus!
Der „Gottesfriede” war auch bei
uns gepriesen und gelobt, solange bis
der eine ungarische „Journalist” — die
Schneiderrechnung bekam und nun in
eine Gemüthferfassung versetzt wurde,
die ihm veranlasste über jemanden
herzufallen der ihm in der Wurf kam,
und das waren die armen deutsche
Schauspieler! Diese Leute wollten
nämlich in der Sommersaison einige
deutsche Vorstellungen im hiesigen
Theater geben, um sich einige Gulden
zu verdienen, da sie zumeist den
Sommer über arbeitslos sind. Das ist
aber gesundes Fressen für die
ungarische
Schreiberseele.
Die
gerühmte ungarische Gastfreundschaft
verschwindet sofort und an ihrer Stelle
tritt der blinde Egoismus und Hass der
den fremden Künstler nicht einmal das
trockene Brod vergönnt. Es gefällt den
Herren wenn im Ausland ungarische
Künstler geehrt werden […] unsere
gastfreundlichen Magyaren gerathen
aber sofort in imense Wuth wenn hier
ein fremder Schauspieler einige Gulden
verdient. […]
Oedenburger Rundschau 19. April
1896.

készek voltak keblükre ölelni. Amilyen
gyorsan jött ez a felindulás, olyan
gyorsan enyészett is el. Nálunk
Sopronban, ahol az egész magyar
sajtó néhány fiatalember kezében van,
a
legcsodálatraméltóbb
ellentmondásokat találtuk az írásmódjukban.
Ha
a
„szellemes”
ifjú
éppen
katzenjammeros volt, akkor a haza
helyzetét sötét veszély fenyegette,
ezek a sötét felhők azonnyomban
eltűntek, mihelyt közeledett az elseje
és az ifjú — megkapta a fizetését. Így
képviseli
a
mi
magyar
„intelligenciánkat” a sajtó!
Az „Isten békéjét” nálunk is
értékelték és dicsérték, addig, amíg az
egyik magyar „újságíró” meg nem
kapta a szabószámláját, s olyan
kedélyállapotba nem esett, amely arra
ösztönözte, hogy nekiessen annak, aki
éppen kapóra jött. És ezek a szegény
német színészek voltak! Ezek az
emberek ugyanis szerettek volna a
nyári szezonban néhány német
előadást tartani a helybeli színházban,
hogy
egynéhány
forintra
rászolgáljanak,
mivel
nyáron
legtöbbször munka nélkül vannak. Ez
azonban egészséges falat egy magyar
írói lélek számára. A híres magyar
vendégszeretet azon nyomban eltűnt, s
helyére lépett a vak önzés és gyűlölet,
amely az idegen művésztől még a
száraz kenyeret is sajnálja. Az viszont
tetszik az uraknak, ha magyar
művészeket dicsérnek külföldön [...] A
mi
vendégszerető
magyarjaink
azonban azonnal határtalan dühre
gerjednek, ha itt egy idegen színész
néhány forintot keres. [...]
Oedenburger Rundschau 1896. április
19.

XI. A. 6.
NEUE MAGYARIN. Die in Wien
wohnhafte hieher zuständige Jeanette
Kohn hat ihren Familiennahmen auf

XI. A. 6.
ÚJ MAGYAR NŐ
A Bécsben lakó soproni illetőségű
Kohn Janette családi nevét Kovácsra
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Kovács verändert. Unser Magyarentum
wächst also.
Westungarisches Volksblatt 7.
September 1907.

változtatta.
Magyarságunk
tehát
szaporodik.
Westungarisches Volksblatt 1907.
szeptember 7.

XI. A. 7.
WIRD SCHWER GEHEN. Jakob
Kerpeles hat sich für 1 Krone den echt
magyarischen Namen Kertesi erworben
und hält nun vor dem Spiegel stehend
folgendes Selbstgespräch: „Nü! An
magyarischen Nahmen hätt’ iach eppes
schon, wenn ich nur könnt’ auch meine
Nos magyarisier’n lass’n’”.
Westungarisches Volksblatt 24. Oktober
1907.

XI. A. 7.
NEHEZEN FOG MENNI
Kerpelesz Jakab szert tett 1
koronáért az eredeti magyar Kertesi
névre és most a tükör előtt állva a
következő
beszélgetést
folytatta
sajátmagával: „Nü! Magyar nevem már
van, ha tudnám magyarítani az orromat
is!”
Westungarisches Volksblatt 1907.
október 24.

XI. A. 8.
DER
BRENNBERGER
SKANDAL
Macht geht vor Recht — Blinde Greise,
kranke Kinder und Weiber werden durch
Militär besiegt — Im Walde wohnt —
das Elend — Wilhelm Riegel der
Siegreiche

XI. A. 8.
A BRENNBERGI BOTRÁNY
A Hatalom előbbre jár mint a Jog —
Vak öreget, beteg gyereket és
asszonyt győz le a katonaság — Az
erdőben lakik a nyomor — Riegel
Vilmos a győzelmes

Wollt Ihr Bilder sehen von unserer
Zeiten Schande? Wo Profitwut und
Gewissenlosigkeit sich die Hände
reichen und über die Existenz hunderter
Familien, eventuell auch über Leichen
— zur hohen Dividende gelangen
wollen. Im Land „Wo Milch und Honig
fließt”, wo man, wie die Volkshymne
sagt: „leben und sterben” muß…
Eine Kompagnie Militär und die
gesamte Gendarmerie des Komitates
hält in Brennberg die „Ordnung”
aufrecht. Woraus diese „Ordnung”
besteht, das kannst Du sehen. Unter
dem Schutze von neun Gendarmen mit
Bajonetten, werfen acht Tagwerker die
„Mobilien” der Arbeiterfamilien auf die
Straße. Die Männer sehen scheinbar
ruhig zu. Die Weiber protestieren
weinend, schimpfend. An ihren Armen
bleiche, hungrige Kinder, welche
vergebens Nahrung an den mageren
Brüsten der hungrigen Mutter suchen…
*
Kranke Leute müssen das Bett
verlassen und aus der Wohnung hinaus.

Akartok képeket látni a mi időnk
szégyenéről? Ahol profitéhség és
lelkiismeretlenség nyújt egymásnak
kezet és száz család egzisztenciáján,
vagy akár testén keresztül akarnak
magasabb osztalékot elérni. Abban az
országban, „ahol tej és méz folyik”,
ahol, ahogy a Himnusz mondja „élned
és halnod” kell...
Egy század katonaság és a megye
teljes
csendőrsége
tartja
fenn
Brennbergben a „rendet”. Hogy miből
áll ez a „rend”, azt láthatod. Kilenc
bajonettes csendőr védelme alatt nyolc
napszámos dobálja az utcára a
munkáscsaládok ingóságait. A férfiak
látszólag
nyugodtan
nézik.
Az
asszonyok sírva, átkokat szórva
tiltakoznak. Karjukban sápadt, éhes
gyermekek, akik hiába keresnek
táplálékot az éhes anyák sovány
mellén...
*
Beteg embereknek el kell hagyniuk az
ágyat és ki a lakásból. Egy nyolcvan
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Einen 80jährigen Menschen, der in
42jähriger
Dienstzeit
bei
dieser
Gesellschaft erblindet ist, tragt man auf
die Gasse, denn er kann nicht gehen.
*
Ein anderes Bild: Kränklich und
schwach stellt sich ein Weib bei der
Wohnungstür den Gendarmen entgegen. Man will jenes Bett auf die
Gasse tragen, worin ein krankes
Kindlein ächzt. Händeringend fleht die
Mutter, man möge zumindest das
sterbende Kind im Zimmer lassen. Man
stoßt sie zur Seite und schleppt das Bett
mit dem Kind in den naßkalten, nebligen
Wintertag in den schmutzigen Hof
hinaus. Die Mutter stürzt nach und fällt
mit einem herzzerrissenden Schrei auf
das Bett. Als sie zu sich kommt, stiert
sie ruhig in die leere Luft. Sie ist
wahnsinnig geworden. Man mußte sie
mit Gewalt in das Soproner Spital
bringen…
*
Und wenn Du fluchend der
menschlichen Herzlosigkeit in den
nahen Wald flüchtest, hörst Du dort ein
Stimmengewirr. Achtzig Familien haben
hier ihr Lager aufgeschlagen. Greise,
Kinder, Frauen, Männer fluchen hier der
„Ordnung”, welche drüben Militär und
Gendarmerie beschützt…
Weiter drüben sitzt ein Bergarbeiter
im fußhohen, nassen Grase. Neben ihm
sein vierjähriges Töchterlein und die
Mutter, welche ihr zweijähriges Kind in
den Schlaf lullt. „Seit vier Tagen hausen
wir da”, sagt er, „es gibt hier kein
Gesetz, keine Menschlichkeit kein
Recht!”
*
Unweit davon steht im Walde ein
Bett. Ein krankes Weib liegt darinnen,
ein etwa 28jähriger Mann sitzt am
Bettrand. Seine schlichten Worte sind
vielsagend: „Dies ist mein krankes
Weib. Seit meinem zehnten Lebensjahr
arbeite ich für die Gesellschaft. Nur
zweimal unterbrach ich die Arbeit. Als
ich auf drei Jahre zum Militär kam und

éves embert, aki ennél a társaságnál
eltöltött 42 évi szolgálatban megvakult,
úgy visznek ki az utcára, mert járni
képtelen.
*
Egy másik kép: beteges és gyenge
asszony áll szemben a csendőrökkel a
lakásajtóban. Azt az ágyat akarják
kivinni az utcára, amelyben egy beteg
kisgyerek nyöszörög. Kezét tördelve
könyörög az anya, hogy legalább a
haldokló
gyermeket
hagyják
a
szobában. Félrelökik és kihurcolják az
ágyat a gyerekkel együtt a nedvesen
hideg, ködös téli napon a koszos
udvarra. Az anya utánuk veti magát és
szivettépő sikollyal zuhan az ágyra.
Amikor magához tér, nyugodtan mered
az üres levegőbe. Megőrült. Erőnek
erejével kellett őt a soproni kórházba
vinni...
*
És ha te az emberi szívtelenséget
átkozva a közeli erdőbe menekülsz,
hangzavart hallasz ott. Nyolcvan
család ütötte föl itt a tanyáját. Öregek,
gyerekek, asszonyok férfiak szidják itt
a „rendet”, amelyet odaát katonaság és
csendőrség védelmez...
Távolabb bányász ül a lábnyi magas,
nedves fűben. Mellette négyéves
kislánya és az anya, aki kétéves
gyermekét álomba ringatja. „Négy
napja lakunk itt” — mondja a férfi —
„nincs itt törvény, nincs emberség,
nincs jog!”
*
Nem messze ettől áll az erdőben egy
ágy. Beteg asszony fekszik benne, egy
körülbelül 28 éves férfi ül az ágy
szélén.
Egyszerű
szavai
sokat
mondanak: „Ő az én beteg feleségem.
Tíz éves korom óta dolgozom a
Társaságnak, csak kétszer szakítottam
meg a munkát. Amikor három évre a
katonasághoz kerültem és amikor a
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als ich wegen der bosnischen
Mobilisierung einrückte. Mein krankes
Weib haben unterdeß die Arbeiterkollegen erhalten.”
Zweiundachzig Familien kampieren
delogiert im Freien!
*
Der Direktor Wilhelm Riegl ist ein
großer Herr. Er ist mächtig, im Namen
der Herren Patzenhofer, Rottermann
und Nikolaus Schwarz, kann er durch
eine Kompanie Soldaten, siebzig
Gendarmen und zehn Tagwerker, die
kranken Kinder und blinden Greise auf
die Straße werfen.
Hut ab vor Herrn Riegl…
*
Vor
dem
Rathausplatz
sind
zweihundert obdachlose Brennberger
erschienen. Militär und Gendarmerie hat
sie aus ihrem Heim vertrieben. In
Sopron wartet ihrer — die Polizei. Doch
gibt ihnen die Kommune auch
Notwohnungen, heizbare Baraken und
Militärbetten.
Ein Polizeikommissär hat zu
einigen Arbeitern gesagt: „Wenn Ihr
nicht weiter geht, behandeln wir Euch
als Strabanzer!” Darauf der Arbeiter:
„Aber wer macht uns zu Strabanzern?”
Radikal 14. November 1909.

boszniai mozgósítás miatt bevonultam.
Beteg
feleségemet
ezalatt
a
munkatársaim látták el.” Nyolcvankét
kilakoltatott
család
táboroz
a
szabadban.
*

XI. A. 9.
DIE ARBEITER UND DER 1. MAI
Die sozialdemokratische Partei richtet
an die organisierte Arbeiterschaft aus
Anlaß der bevorstehenden Maifeier
einen Aufruf, in dem es unter
anderem heißt: „Heuer müssen wir
den 1. Mai schon deshalb in
größerem Maßstabe als gewöhnlich
feiern, weil diese Demonstration den
Anfang jenes neueren Kampfes
bedeutet, den die Arbeiterschaft zur
Erzwingung
des
allgemeinen,
gleichen und geheimen Wahlrechtes,

XI. A. 9.
A MUNKÁSOK ÉS MÁJUS ELSEJE
A szociáldemokrata párt a közelgő
májusünnep alkalmával felhívást intéz
a szervezett munkássághoz, amelyben
többek között ez áll: „Idén már csak
azért is nagyobb mértékben kell
megünnepelnünk május elsejét, mert
ez a demonstráció a kezdetét jelenti
annak
a
harcnak,
amelyet
a
munkásság az általános, egyenlő és
titkos választójog és az egyesülési és
gyülekezési szabadság kikényszerítéséért nyit meg.”

sowie
der
Vereinsund
Versammlungsfreiheit eröffnet.”
Oedenburger Zeitung 30.

Riegel igazgató nagy úr. Hatalmas.
Patzenhofer, Rottermann és Schwarz
Miklós urak nevében, egy század
katonával hetven csendőrrel és tíz
napszámossal kidobhatja az utcára a
beteg gyerekeket és vak öreget.
Le a kalappal Riegel előtt...
*
A Városház téren kétszáz hajléktalan
brennbergi jelent meg. Katonaság és
csendőrség űzte el őket otthonukból.
Sopronban várta őket a — rendőrség.
De azért a városvezetőség ad nekik
szükséglakásokat, fűthető barakkokat
és katonai ágyakat.
Egy rendőrségi biztos mondta néhány
munkásnak: „Ha nem mentek tovább,
csavargókként kezelünk benneteket.”
Erre az egyik munkás: „De ki tesz
minket csavargókká?”
Radikal 1909. november 14.
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April 1911.
XI. A. 10.
ABSCHAFFUNG
DER
TITEL
Verordnung Nr. 6. der Revolutionären
Räteregierung. In der Ungarischen
Räterepublik gibt es keinen Adel,
keinen Rang und Titel; es gibt keine
Orden, keine Verdienstabzeichen und
keine anderen ähnlichen Auszeichnungen. Es gibt auch vernerhin
keine solchen Titel mehr, die nur das
amtliche
Rangverhältnis
zum
Ausdruck bringen (zum Beispiel:
Staatssekretär, Ministerialrat, Sekretär usw.).
Die öffentlichen Angestellten tragen
jene
Amtsbenennung,
die
zu
fachmäßigen Kennzeichnung der mit
ihren
Stellungen
verbundenen
Tätigkeit
dient
(zum
Beispiel:
Gruppenleiter, Sektionsleiter, Bibliothekar, Schreibmaschinenmanipulant
usw.). Diese Bezeichnungen stellt bei
einzelnen Verwaltungszweigen der
betreffende Volksbeauftragte fest. Die
Revolutionäre Räteregierung.
Oedenburger Zeitung 27. März 1919.
XI. A. 11.
JEDES
KIND
IST
EHELICH
Verordnung Nr. 7. der Revolutionären
Räteregierung.
Die
ungarische
Räterepublik kennt kein uneheliches
Kind.
Alle
Rechte
und
Verpflichtungen, die den aus gesetzlicher
Ehe geborenen Kindern zustehen (z.
B. Tragung des Namens, Alimentation,
Familienzulage
usw.)
erstrecken sich uneingeschränkt auch
auf jene Kinder, die außerehelich
geboren sind. Die Revolutionäre
Räteregierung.
Oedenburger Zeitung 27. März 1919.

Oedenburger Zeitung 1911. április
30.
XI. A. 10.
A CÍMEK ELTÖRLÉSE
A forradalmi kormány 6. sz. rendelete.
A Magyar Tanácsköztársaságban
nincs nemesség, nincs rang és cím;
nincsenek rendjelek, érdemjelek és
egyéb hasonló kitüntetések. Azonkívül
nincsenek többé olyan címek, amelyek
csak a hivatali rangbeli viszonyokat
fejezik
ki
(például:
államtitkár,
miniszteri tanácsos, titkár stb.) A
közhivatalnokok csak azt a hivatali
elnevezést használják, amely az
állásukkal összefüggő tevékenység
szakszerű
megjelölése
(például:
csoportvezető,
szakosztályvezető,
könyvtáros, gépíró stb.) Ezeket a
megjelöléseket az egyes hatósági
ágazatoknál az illetékes népbiztos
határozza
meg.
A
Forradalmi
Tanácskormány.
Oedenburger Zeitung 1919.
március 27.

XI. A. 11.
MINDEN GYERMEK TÖRVÉNYES
A forradalmi kormány 7. sz. rendelete
A Magyar Tanácsköztársaság
nem ismer törvénytelen gyermeket.
Minden jog és kötelesség, amely a
törvényes
házasságból
született
gyermek rendelkezésére áll (például: a
név viselése, ellátás, családi pótlék
stb.) korlátlanul kiterjed azokra a
gyermekekre is, akik családon kívül
születtek.
A
Forradalmi
Tanácskormány.
Oedenburger Zeitung 1919.
március 27.
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B. ZUM WELTKRIEG / A VILÁGHÁBORÚHOZ
XI. B. 1.
DAS MANLICHER-GEWEHR bei den
Honvéd-Truppen. Die Honvédinfanterie
ist neuestens, wenn auch nur theilweise
mit
Mannlicher-Repetirgewehren
versehen worden. Jede Kompagnie
erhielt vorläufig 60 Stück der neuen
Gewehre, welche zur Einübung der
Ersatzreservisten mit dieser Waffe
dienen werden. Letztere werden zu
diesem Behufe zu einer siebentägigen
Waffenübung […] einberufen.
Oedenburger Post 2. évf. 113. sz.
30. September 1890.

XI. B. 1.
A MANLICHER-PUSKA a honvédség
csapatainál.
A honvédgyalogság legújabban,
ha csak részben is, el lett látva
Manlicher-ismétlőpuskákkal.
Minden
század ideiglenesen 60 darabot kap az
új puskákból, amelyek arra fognak
szolgálni, hogy a tartalékosok ezzel a
fegyverrel
gyakorlatozzanak.
Ez
utóbbiakat ebből a célból hétnapos
fegyvergyakorlatra fogják behívni. [...]
Oedenburger Post 1890.
szeptember 30.

XI. B. 2.
ZUR ERBAUUNG DER ARTILLERIEKASERNE. In Angelegenheit der Expropriation der Grundstücke zwischen dem
Südbahngeleise und dem Neuhof
behufs Erbauung der neuen ArtillerieKaserne ist heute vom Minister des
Innern der Erlaß herabgelangt, laut
welchem, da zwischen den Parteien der
angebahnte Vergleich nicht zu Stande
gebracht wurde, der Einleitung des
Expropriations-Verfahrens stattgegeben
wurde. Die rasche Erledigung dieser
Angelegenheit ist ein Verdienst des
Bürgermeisters Gebhardt, der vor
Kurzem diesbezüglich beim Minister des
Innern intervenirte.
Oedenburger Zeitung (Soproni Ujság)
12. November 1895.

XI. B. 2.
A
TÜZÉRSÉGI
LAKTANYA
FELÉPÍTÉSÉHEZ
Ma leérkezett a belügyminiszter
engedélye a Déli vasút sínei és a
Neuhof közötti telkek kisajátítása
ügyében, az új tüzérségi laktanya
felépítése végett. Eszerint — bár a
pártok között előkészített megegyezés
nincs olyan állapotban, a kisajátítási
eljárást azért el lehet kezdeni. Ennek
az ügynek a gyors elintézése Gebhardt
polgármester érdeme, aki nemrég
ebben az ügyben közbenjárt a
belügyminiszternél.
Oedenburger Zeitung 1895.
november 12

XI. B. 3.
SOLDATENLEBEN
Als Schandfleck vergangener finsterer
Jahrhunderte, als ein Ueberbleibsel des
Faustrechtes ist der Militarismus bis in
das 20. Jahrhundert erhalten geblieben.
Die Religion verbietet den Mord,
trotzdem lehrt man in angeblich
„christlichen” Staaten den Massenmord.
Der
Exekutor
wüthet
in
allen
Landestheilen, um die schweren
Steuergulden
zur
Erhaltung
des
Militarismus
hereinzubringen
und

.
XI. B. 3.
KATONAÉLET
Mint szégyenfoltja elmúlt sötét
évszázadoknak, mint az ököljog
csökevénye maradt meg a militarizmus
a 20. századra. A vallás tiltja a
gyilkosságot,
mégis
tanítják
a
tömeggyilkosságot
az
állítólag
„keresztény” államok. A bírósági
végrehajtó tombol az ország minden
részében, hogy a nehéz adóforintokat
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während tausende Familien im Lande
darben,
werfen
die
Regierungen
alljährlich viele Millionen in den Rachen
des Militarismus. Statt Brod für’s Volk,
Schulen, Asyle und Krankenhäuser zu
schaffen, kauft man schöne neue
Kanonen und Meterzentnerweise Pulver
und Dynamit. Aber nicht nur äußerlich
blieb der Militarismus seinen rohen
mittelalterlichen
Traditionen
treu,
sondern auch seine innere Organisation
legt
durch
zahllose
Soldatenmißhandlungen und ein geradezu
barbarisches
Militärgerichtsverfahren
davon Zeugniß ab, daß hier von
Rechtsgefühl und Menschlichkeit selten
die Rede ist. In Temesvár hat in dieser
Tage der Honvéd-Zugsführer Franz
Magyar den Honvéd Florian Pär zu tode
geprügelt. Zwanzig Jahre haben brave
und ehrsame arme Eltern im Schweiße
ihres Angesichtes ein Kind erzogen, um
es dann durch irgend einen Viehknecht,
der
beim
Militär
zum
Halbgott
avancierte, förmlich ermorden zu
lassen! Pär hat Monate lang die
brutalsten
und
gemeinsten
Mißhandlungen geduldet und er hauchte
eher sein Leben aus, ehe er gegen die
Bestie
von
einem
Vorgesetzten
Beschwerde erhoben hätte, einfach
darum, weil er wußte, daß derlei
Beschwerden zumeist dem Beschwerdeführer schaden.
Derlei Morde unter dem Deckmantel der
„Vaterlandsvertheidigung” zu verhindern,
genügen
keine
zahmen
Militärverordnungen, welche in der
Regel nicht ernst durchgeführt werden,
sondern
die
Reform
des
Militärgerichtsverfahrens
nach
französischem
Muster
muß
in
den
Delegationen und im Reichstag auf der
Tagesordnung erscheinen und kein
Kreuzer möge eher dem Moloch
Militarismus bewilligt werden, bis nicht
humanere
Begriffe
beim
Militär
platzgreifen. Das Volk hat sich daran
gewöhnt,
daß
es
mit
blutigen
Steuergulden den Militarismus erhält; es

behajtsa a militarizmus fenntartására
és
mialatt
a
családok
ezrei
nyomorognak vidéken, a kormányok
minden évben sok milliót hajítanak a
militarizmus torkába. Ahelyett, hogy
kenyeret adnának a népnek, iskolákat,
menedékhelyeket
és
kórházakat
teremtenének,
szép
új
ágyúkat
vásárolnak
és
mázsaszámra
a
puskaport és dinamitot. Ám nemcsak
külsőleg maradt hű a militarizmus a
kegyetlen középkor hagyományaihoz,
hanem
belső
szervezetében
is
bizonyítványt állít ki katonák elleni
számtalan
önkényeskedésével
és
egyenesen
barbár
katonai
bíráskodásával
arról,
hogy
itt
igazságérzetről és emberségről ritkán
esik szó. Temesvárott ezekben a
napokban Magyar Ferenc honvédszakaszvezető Pär Flórián honvédot
agyonverte. Húsz éven át neveltek egy
gyermeket
arcuk
verejtékével
a
szegény, jó és becsületes szülők, hogy
egy akármilyen gulyásbojtárral, aki a
katonaságnál félistenné lépett elő,
valósággal
meggyilkoltassák!
Pär
hónapokon át tűrte a legbrutálisabb és
legaljasabb önkényeskedéseket és
inkább kilehelte a lelkét, minthogy a
bestia ellen beadott panasszal éljen,
egyszerűen azért, mert tudta, hogy az
ilyen
panaszok
legtöbbször
a
panasztevőnek ártanak.
A
„honvédelem”
leple
alatt
elkövetett
hasonló
gyilkosságok
megakadályozására nem elégséges
semmilyen szelíd katonai szabályzat,
mert szokás szerint nem hajtják végre,
hanem a katonai törvénykezés reformja
francia
mintára
kell,
hogy
a
delegációkban és az országgyűlés
napirendjén
megjelenjen.
És
egyetlenegy krajcárt se szavazzanak
meg addig a militarizmus Molochjának,
amíg humánusabb fogalmak nem
nyernek tért a katonaságnál. A nép
megszokta
már,
hogy
véres
adóforintokkal tartja el a militarizmust,
de túl sokat kívánnánk tőle, hogy
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wäre zu viel verlangt, daß es ruhig
zusieht, wie man seine Kinder beim
Militär zu tode malträtiert.
Radikal 1. Dezember 1901.

nyugodtan nézze végig, amint fiait a
katonaságnál halálra gyötrik.
Radikal 1901. december 1.

XI. B. 4.
DIE UNIFORM DER EINBERUFENEN
Inmitten des Fiebers der Rüstung harrte
der Einberufenen eine große Ueberraschung. Der Fleiß, Pünktlichkeit und
Sachverständnis, mit welchem in den
militärischen Depots gearbeitet wird,
zeitigte schöne Früchte, die jetzt
gepflückt
werden
können.
Das
Kriegsinventar der Monarchie ist das
schönste, beste und praktischeste, wie
man es sich nur vorstellen kann. Die
teuren, aus der besten Materie
verfertigten Uniformen kamen ganz
unversehrt, unberührt von Motten aus
den Depots zum Vorschein. Der bei der
Adjustierung beschäftigte Unteroffizier
wirft auf seinen Mann nur einen Blick
und er hat schon die an den Leib
passende, dessen ungeachtet bequeme
hechtgraue
Montur
und
die
zweckdienlichen Bakancsen bei der
Hand. Das Tuch der Montur ist leicht
und weich, und dennoch stark.
Prachtvoll sitzt der Kragen und dennoch
ist der Hals nicht eingeengt und straff.
Anstatt der drei Kilo schweren
„Friedensbakancsen” erhalten jetzt die
Einrückenden einen weichen Schuh, die
ein angenehmes Gehen gewährt. Die
einwandsfreie Beriemung, die leichten
Patrontaschen, alles vorzügliche Ware.
Funkelnagelneu sind die Weißwäsche;
ein jeder Gentlemen könnte sie tragen.
Zum Schutze des Blousenkragens
erhalten die in den Krieg ziehenden
einen aus grüner Wolle verfertigten
„Schwitzer”. Ein jeder zieht ihn gerne
an, denn er bedeckt die Parole, als wäre
er ein elegantes Touristenhemd.
Gebrochen aussehende, in defekten
Kleidern
sich
meldende
Männer
gelangen aus dem Depot, wie aus
einem Wunderkasten, als heroenhafte,
stolze Burschen. Die Waffenschmiede

XI. B. 4.
A BEHÍVOTTAK EGYENRUHÁJA
A fegyverkezés lázában nagy
meglepetés várt a behívottakra. A
szorgalom, a pontosság és a
hozzáértés,
ahogy
a
katonai
raktárakban
dolgoznak,
szép
gyümölcsöt érlelt, amelyet most lehet
leszedni. A Monarchia hadifelszerelése
a legszebb, a legjobb és a
legcélszerűbb, ahogyan csak el tudja
képzelni az ember. A drága, a legjobb
anyagból
készített
egyenruhák
egészen
sértetlenül,
molyoktól
megkímélten kerültek elő a raktárakból.
Az öltöztetéssel foglalkozó altiszt csak
egy pillantást vet emberére és az máris
a testére szabott, ennek ellenére
kényelmes csukaszürke mundért és
célszerű bakancsot tart a kezében. A
mundér posztója könnyű és puha, és
mégis erős. Pompásan ül a gallér és
még sincs a nyak beszorítva és nem
feszes. A három kilós békebeli
bakancsok helyett a behívottak most
puha cipőt kapnak, amely kényelmes
járást biztosít. A kifogástalan szíjazat, a
könnyű tölténytáska, mind kiváló áru.
Vadonatúj a fehérnemű; bármelyik
gentleman hordhatná. Az ingnyak
védelmére a háborúba indulók zöld
pamutból készült szvettert kapnak.
Mindenki szívesen viseli, mert eltakarja
a parolit, mintha elegáns turistaing
lenne. Megtört kinézetű, rongyos
ruhában jelentkező férfiak úgy lépnek
ki
a
raktárból,
mint
valami
varázsdobozból, mint bátor, büszke
fickók. A fegyverkovácsok fognak aztán
munkához, hogy ellássák őket fényes,
hegyes
bajonettekkel
vagy
hajszálvékonyra köszörült kardokkal. A
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sind sodann an der Arbeit, sie mit
blankem, spitzigen Bajonett oder mit
haarscharf geschliffenem Säbel zu
versehen. Das Gewehr, welches die
Einrückenden erhalten, ist der beste
Mannlicher, modernster Musters.
Oedenburger Zeitung 31. Juli 1914.

puska, amit a regruták megkapnak, a
legjobb Manlicher, a legmodernebb
minta.
Oedenburger Zeitung 1914. július
31.

XI. B. 5.
DIE KRIEGSANLEIHE
In einem Reskripte an die Stadtkommune und an das Komitat macht
der Minister des Innern darauf
aufmerksam, daß sowohl vom Gesichtspunkt der Volkswirtschaft als des
Privatinteresses dahin gestrebt werden
muß, daß in erster Reihe jene, die
infolge
des
Krieges
zu
außerordentlichen Einnahmen gelang-ten,
also die Heeres-lieferanten, sowie
Landwirte, deren Pferde, Fahrzeuge,
Produkte seitens des Militärs zu
Kriegszwecken gegen reiche Vergütung
in Anspruch genommen wurden,auf die
Kriegsanleihe zeichnen. Der Minister
betont dann, daß viele ihre Einlagen in
den Sparkassen verwenden werden;
hiezu bemerkt er, daß es nicht
erwünscht sei, diese Einlagen in zu
starkem Maße aufzurütteln, sondern es
mögen etwa 40 Perzent der Einlage
herausgenommen und zur Zeichnung
verwendet werden. Mit diesem Betrage
kann
die
erste
Rate
für
die
subskribierten Obligationen bezahlt und
das übrige Geld im Wege der
Lombardierung
verschafft
werden.
Solcherart
hat
man
an
der
Rentenzeichnung teilgenommen und es
verblieb
ihm
ein
jedesmal
zu
mobilisierendes
Kapital
in
der
Sparkassa. Auf diese Lösung sei die
Aufmerksamkeit der Verwaltungsorgane
gelenkt.
Oedenburger Zeitung 14. November
1914.

XI. B. 5.
A HADIKÖLCSÖN
A belügyminiszter a városi
önkormányzatnak és a megyének
küldött leiratban felhívja a figyelmet: a
népgazdaság szempontjából éppúgy,
mint
magánérdekből
arra
kell
törekedni, hogy elsősorban azok, akik
a háború következtében rendkívüli
bevételekre tettek szert, tehát a
hadiszállítók, valamint gazdák, akiknek
a
lovait,
közlekedési
eszközeit,
terményeit a katonaság részéről hadi
célokra magas kártérítés ellenében
igénybe
vették,
jegyezzenek
hadikölcsönt. A miniszter továbbá
hangsúlyozza, hogy sokan takarékba
teszik a bevételeiket; ehhez jegyzi
meg, hogy nem kívánatos, hogy ezek a
betétek
nagymértékben
felhalmozódjanak, hanem a betétnek nagyjából
40%-át vegyék ki és használják fel
jegyzésre. Ezzel az összeggel az aláírt
kötelezettségek
első
részlete
kifizethető és a többi pénzre a
lombardkölcsön
szabályai
szerint
tehetnek szert. Ilyen módon részt
vettek a járadékjegyzésben és még
mindig
maradt
nekik
bármikor
mozgatható tőkéjük a takarékban. Erre
a megoldásra fordítsák a figyelmet a
hatóságok.
Oedenburger Zeitung 1914.
november 14.
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XI. B. 6.
AUFRUF AN DIE EVANGELISCHEN
GEMEINDEMITGLIEDER
Am Sonntag d. i. [das ist] am 22.
Oktober rufen die Glocken unseres
Kirchturmes zum letzten Mal die
gläubige Gemeinde zur Andacht; dann
ziehen zwei denselben: die größte und
die kleinste auf den Ruf des Vaterlandes
in Gestalt von Kanonen hinaus in die
heiße Schlacht, um als Verteidigungswaffe Land und Volk, Haus und
Heim, Freiheit und Recht, Kultur und
Glauben
unseres
tausendjährigen
Reiches
an
der
Seite
unsrer
Heldensöhne zu bestützen und allen
grimmigen
Feinden
den
Sieg
abzuringen, damit wieder Sicherheit und
Ruhe in unseren Grenzen wohne zum
Segen jeder bürgerlichen Arbeit, zum
fortschrittlichen
Gedeihen
unserer
Nation.
Evangelische Christen! Ihr alle habt die
Herolde unsrer Gottesverehrung in ein
liebendes Herz eingeschlossen. Möge
niemand von Euch vergessen ins
Gotteshaus zu eilen und in frommer
Andacht den Scheidenden seinen
Abschiedsgruß zuzurufen und zu beten:
„Kehrt bald wieder als Boten heiligen
Friedens!” Der geistliche Präses.
Oedenburger Zeitung 21. Oktober 1916.

XI. B. 6.
FELHÍVÁS AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TAGJAIHOZ
Vasárnap, október 22-én hívják
utoljára
híveinket
templomunk
tornyának harangjai istentiszteletre;
azután kettő közülük, a legnagyobb és
a legkisebb, kiköltözik a haza
felhívására ágyú alakjában a heves
csatába. Mint védelmi fegyver hős
fiaink oldalán védelmezze az országot
és a népet, a házat és az otthont, a
szabadságot és jogot, az ezeréves
Birodalom kultúráját és hitét és csikarja
ki minden ádáz ellenség felett a
győzelmet, hogy megint biztonság és
nyugalom honoljon határainkon belül
minden polgári tevékenység javára,
nemzetünk további boldogulására.
Evangélikus
keresztények!
Mindnyájan
szerető
szívetekbe
zártátok istentiszteletünk hírnökeit.
Közületek senki se felejtsen el az
istenházába sietni, és a jámbor
ájtatosságon
a
távozóknak
a
búcsúköszöntést
odakiáltani.
És
imádkozni: „Jertek hamar vissza mint a
szent béke követei!” Az egyházi
vezető.
Oedenburger Zeitung 1916.
október 21.

XI. B. 7.
GLOCKENABSCHIED
Ade, ihr Glocken! Klingt in Gottes
Namen
Zum letztenmal in unserm Heimatsort.
Zieht denen nach, die vor Euch
Abschied nahmen,
Die nun auf ewig ruhen dort.
Jetzt holt man Euch vom hohen
Glockenstuhle,
Es ruft nicht mehr der volle, reine Ton
Zum Weihnachtsfest; noch Kinder in die
Schule,
Auch nicht zu dem der Reformation.
Die Scheidestunde hat für uns
geschlagen,
Ade! Auf Nimmerwiedersehn!

XI. B. 7.
BÚCSÚ A HARANGOKTÓL
Agyő, ti harangok! Isten nevében
utoljára
Harangoznak a mi portánkon.
Húzd azok után, akik tőletek búcsút
vettek,
Akik örökre ott pihennek.
Most elvisznek titeket a magas
harangszékről,
Többé nem hív a telt, tiszta hangzás
A karácsonyi ünnepre, sem a
gyermekeket az iskolába,
Sem a reformáció ünnepére.
A válás órája ütött számunkra,
Agyő! A sohanemviszontlátásra!
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Viel Bitt’res haben wir die Zeit ertragen
Und vieles gilt es noch zu überstehn…
Wen bangen Blick’s wir in die Zukunft
schauen,
Wenn neue Sorge trifft das Frauenherz,
Dann hilft ja nur ein gläubig
Gottvertrauen,
Sonst stürben wir in übergroßem
Schmerz!
Als man Euch schuf, da warfen unsre
Frauen
Das Gold von Brust und Armen d’rein;
Drum klang erhebend über Flur und
Auen
Der Ton so voll, so hehr, so rein.
Ja, treu wie Gold ward Ihr befunden,
Denn an Euch war ja Alles echt.
Nun nahen uns die bittern
Abschiedsstunden,
„Geheim, du frommer und getreuer
Knecht!”
Nun wollen wir zur Ruhe dich begleiten,
War’s dir doch nicht vergönnt zu Frieden
zu läuten.
Was Du an uns getan, was immer war
Dein Amt
Erfüllen wir an dir nun Alle insgesammt.
Der letzte Gruß in bitt’rem
Abschiedsweh:
Gott sei mit uns! Ade! Ade!
Oedenburger Zeitung 22. Oktober 1916.

Sok keserűséget viseltünk már el az idők
folyamán
És várható, hogy még sokat kell
átélnünk…
Ha aggódó pillantást vetünk a jövőbe,
Ha új gondok találják meg az asszonyi
szívet,
Akkor csak a hívők Istenbe vetett
bizodalma segít,
Különben végtelen nagy fájdalomban
halunk meg!
Amikor titeket alkottak, akkor a mi
asszonyaink
Odadobták keblükről és karjukról
aranyaikat;
Azért hangzott felemelőn rónán és liget
felett
A hang oly telten, fennkölten, oly tisztán.
Igen, mint arany, olyanok voltatok,
Mert rajtatok minden eredeti volt.
Most közelednek a keserű búcsú órái,
„Titkon, te jámbor és hű szolga!”
Most el akarunk kísérni téged a
nyugalomba,
Nem adatott meg néked, hogy a békét
köszöntsed,
Amit te nekünk tettél, az volt mindig a
tiszted,
Teljesítjük rajtad mind együttesen.
Az utolsó üdvözletet a búcsú keserű
fájdalmában:
Isten légy velünk! Agyő! Agyő!
Oedenburger Zeitung 1916. október
22.

C. VOLKSABSTIMMUNG! / NÉPSZAVAZÁS!
XI. C. 1.
KONSTITUIRUNG DER
WESTUNGARISCHEN LIGA
Budapest, am 9. Dezember. Die
Westungarische Liga hielt Sonntag
vormittags bei großem Andrange ihre

XI. C. 1.
A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI
LIGA ALAPÍTÓ KÖZGYŰLÉSE
Budapest, december 9. A Nyugatmagyarországi Liga vasárnap délelőtt
tömeges érdeklődés mellett tartotta

204
konstituirende Generalversammlung ab,
zu der die Regierung, die Armee ihre
Vertreter entsandte und an der
zahlreiche Notabilitäten teilnahmen. Die
Sitzung wurde von Dr. Gustav Thirring
mit einer schwungvollen Rede eröffnet,
in welcher er den Zweck der Liga
schilderte, welche der Anhänglichkeit
zum Mutterlande Ausdruck verlieh und
von der Notwendigkeit der Aeußerung
des freien Volkswillens sprach. Nach
seiner mit großem Beifall angenommenen Rede ergriff Minister Dr.
Jakob Bleyer das Wort. Er betonte, daß
die geplante Abtrennung Westungarns
auch im österreichischen Interesse nicht
läge, da es nur ein Mittel wäre, das gute
Einvernehmen zwischen den beiden
benachbarten Ländern schwer zu
stören.
[…]
Staatssekretär
Géza
Zsombor
führte
aus,
daß
die
Oedenburger Deutschen die ersten
waren, die gegen den Bolschewismus
blutige Kämpfe führten. Dann sprach er
über die tendenziösen Gerüchte, welche
von einem Lebensmittelreichtum in
Westungarn berichten, wo doch das
Land selbst auf Aushilfe angewiesen
sei.
Nach den Reden wurde zur Wahl
geschritten. Zum Präses wurde über
Vorschlag des Direktors Ludwig Bella
Dr. Thirring Gustav gewählt, […] Die
Generalversammlung sicherte den drei
Komitaten Oedenburg, Wieselburg und
Eisenburg je eine Verträterstelle im
Präsidium zu. […]
Oedenburger Zeitung 10. Dezember
1919.

alapító
közgyűlését,
amelyre
a
kormány, a hadsereg elküldötte
képviselőit
és
amelyen
számos
notabilitás vett részt. Az ülést dr.
Thirring Gusztáv lendületes beszéddel
nyitotta meg, amelyben a Liga célját
ismertette, amely az anyaországhoz
való tartozást hangsúlyozza és beszélt
a népakarat szabad kinyilvánításának
szükségességéről. Nagy tetszéssel
fogadott beszéde után dr. Bleyer Jakab
miniszter ragadta magához a szót.
Hangsúlyozta,
hogy
NyugatMagyarország tervezett elszakítása
nem áll az osztrákok érdekében sem,
mert csak annak eszköze lenne, hogy
a jó egyetértést a két szomszédos
ország között súlyosan megzavarja.
[…]
Zsombor
Géza
államtitkár
kifejtette, hogy a soproni németek
voltak az elsők, akik a bolsevizmus
ellen véres harcot folytattak. Aztán
azokról a célzatos rémhírekről beszélt,
amelyek arról szólnak, hogy NyugatMagyarországon élelmiszerbőség van,
holott maga a vidék külső segítségre
van utalva.
A beszédek után a választásra
tértek rá. Bella Lajos igazgató
javaslatára dr. Thirring Gusztávot
választották meg elnöknek, […] A
közgyűlés a három megye, Sopron,
Moson és Vas képviselői számára
helyet biztosított az elnökségben. […]
Oedenburger Zeitung 1919.
december 10.

XI. C. 2.
NEIN! NEIN! NIEMALS!
„Wir, das Volk Westungarns, wollen,
daß man unser Schicksal nicht ohne
unser Befragen entscheide.” Dies
telegraphieren uns die Ortschaften
Pernau, Schauka, Kroatisch-Schützen,
Deutsch-Schützen,
Hölldorf,
St.
Katharein, Edlitz u. s. w.,[und so weiter]
welche uns mit heiliger Entrüstung und

XI. C. 2.
NEM! NEM! SOHA!
„Mi, Nyugat-Magyarország népe,
azt akarjuk, hogy sorsunk felől ne
megkérdezésünk nélkül döntsenek.”
Ezt táviratozták nekünk a következő
községek:
Pornóapáti,
Csejke,
Horvátlövő,
Németlövő,
Pokolfalu,
Pósaszentkatalin,
Kislédec
stb.,
amelyek arról értesítettek minket, hogy
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felsenfestem Entschluß ihren Protest
gegen das geplante schändliche
Attentat
der
Heimatsberaubung
bekanntgeben.
Unser Vaterland sollen wir verleugnen
und verkaufen! Unsere tausendjährige
Heimat zur Fremde werden lassen,
ohne uns zu rühren! Wer ist von
unseren Feinden so verblendet zu
glauben, daß wir unsere ungarischen
Brüder feig im Stiche lassen wollen?
Nein! Nein! Niemals!
Oedenburger Zeitung 25. Januar 1920.

szent felháborodással és sziklakemény
elhatározással tiltakoznak a haza
elrablásának tervezett szégyenteljes
merénylete ellen.
Tagadjuk meg és áruljuk el
hazánkat! Hagyjuk, hogy ezeréves
hazánk idegeneké legyen, anélkül,
hogy nekünk szólnának! Ellenségeink
közül ki olyan elvakult, hogy azt hiszi,
mi hátba akarnánk támadni magyar
testvéreinket?
Nem! Nem! Soha!
Oedenburger Zeitung 1920.
január 25.

XI. C. 3.
AKTUELLE
MELDUNGEN
ÜBER
WESTUNGARN
[...] In Wiener parlamentarischen
Kreisen hegt man die Ueberzeugung,
daß sich die Uebergabe, beziehungsweise Uebernahme Westungarns
reibungslos vollziehen werde.
Dagegen weiß die „Neue Freie
Presse” angeblich aus Budapest
folgendes zu melden: „In informierten
Kreisen
befürchtet
man,
daß
unverantwortliche Elemente bei der
Räumung
Westungarn’s
Unruhen
hervorrufen werden. Der Führer der
Bewegung, der den Widerstand gegen
die Uebergabe organisiert, scheint der
frühere Ministerpräsident Friedrich zu
sein, der in Oedenburg weilt. Er erklärte
offen, daß er sich einer Räumung der
Stadt widersetzen werde.”
Diese Meldung trägt den Stempel
der Erfindung an sich und wurde
zweifellos in der Fichtegasse fabriziert.
Denn Stefan Friedrich weilt weder in
Oedenburg, noch trägt sich hier jemand
mit der Absicht, sich der Räumung
Oedenburgs, die schon fast vollzogen
ist, zu widersetzen. Mit derartigen
Schwätzereien
sollte
man
die
Oeffentlichkeit wirklich verschonen.
Etwaigen Unruhen seitens

XI. C. 3.
IDŐSZERŰ JELENTÉSEK NYUGAT-MAGYARORSZÁGRÓL
[...] Bécsi parlamenti körökben
táplálják azt a meggyőződést, hogy
Nyugat-Magyarország átadása, illetve
átvétele
surlódásmentesen
fog
végbemenni.
Ezzel szemben a „Neue Freie Presse”
feltehetően Budapestről a következőket
tudja jelenteni: „Jól értesült körök
szerint tartanak attól, hogy felelőtlen
elemek
Nyugat-Magyarország
kiürítésekor
zavargásokat
fognak
szítani. A mozgalom vezetője, aki az
átadással
szembeni
ellenállást
szervezi, úgy látszik, hogy Friedrich, a
volt miniszterelnök, aki Sopronban
tartózkodik. Nyíltan jelentette ki, hogy a
város
kiürítését
meg
fogja
akadályozni.”
Ez a jelentés magán hordja a
kitaláció bélyegét, és kétségtelen, hogy
a Fichtegasseban fabrikálták. Hiszen
egyrészt
Friedrich
István
nem
tartózkodik Sopronban, másrészt itt
senkinek sincs olyan szándéka, hogy
ellenszegüljön Sopron kiürítésének,
amely már majdnem befejeződött. Az
ilyen
locsogásoktól
igazán
megkímélhetnék a nyilvánosságot.
Felelőtlen
elemek
esetleges

206
unbeantwortlicher Elemente wird
die hiesige Bürgerschaft nachdringlichst
zu begegnen wissen. […]
Christliches Oedenburger Tagblatt
28. August 1921.

zavarkeltésével az itteni polgárság a
legnyomatékosabban
szembe
fog
szállni.
Christliches Oedenburger Tagblatt
1921. augusztus 28.

XI. C. 4.
MEHR OBJEKTIVITÄT!
[…] In Brennberg ist jedenfalls weder
das Rätesystem eingeführt, noch der
Direktor oder einer der Ingenieure
verjagt worden. Und wenn der
Berichterstatter des „Westungarn” den
Wahrheitsbeweis über die „vielen
Morde” antreten sollte, so würde er
wahrscheinlich auch damit kein Glück
haben.
Hand auf’s Herz! Wer mit den
Oesterreichern je geschäftlich, privat
oder in ihrer Eigenschaft als Beamte zu
tun gehabt hat, war fast immer des
Lobes voll über das Entgegenkommen
und die Gemütlichkeit dieser Leute. Ja,
wir können uns erinnern, daß „Soproni
Hirlap” in einer Schilderung einer
„Reise” von Wiener-Neustadt nach
Oedenburg einmal Vergleiche zog, die
absolut nicht schmeichelhaft für uns
waren!
Und nun sollen alle diese Leute plötzlich
insgesamt
in
Mörder,
Räuber,
Spitzbuben, Brandstifter usw. sich
verwandelt haben?
Das glauben wir nicht.
Und deshalb nehmen wir Stellung
gegen eine solche Schreibweise, die
uns
mit
den
Wiener
Kommunistenblättern auf eine Stufe stellt und
die uns nur schaden, niemals aber dazu
beitragen kann, das zwischen den
beiden niedergebrochenen Staaten so
notwendige Band der Freundschaft zu
festigen. Wir hören es immer und immer
wieder aus dem Munde unserer
gewiegtesten Staatsmänner, daß beide
Staaten aufeinander angewiesen sind,
daß es für beide das einzig Richtige sei,
sich
aneinander
in
Freundschaft
anzuschließen, daß der eine ohne den
anderen nicht lebensfähig ist.

XI. C. 4.
NAGYOBB TÁRGYILAGOSSÁGOT!
[…] Brennbergben mindenesetre
sem a tanácsrendszert nem vezették
be, sem az igazgatót vagy a mérnökök
egyikét sem kergették el. És ha a
„Westungarn” hírgyártója a „sok
halálról” szóló bizonyítékot be akarta
volna szerezni, alighanem ezzel sem
lett volna szerencséje.
Tegyük a szívünkre a kezünket!
Akinek az osztrákokkal akár üzletileg,
akár magánügyben, akár hivatalnoki
minőségében dolga volt, legtöbbször
tele volt dicsérettel előzékenységüket
és kedélyességüket illetően. Igen,
emlékszünk, hogy a Soproni Hirlap egy
útleírásában Bécsújhelytől Sopronig
egyszer
összehasonlításokat
tett,
amelyek
egyáltalán
nem
voltak
számunkra hízelgők.
És most ezek az emberek hirtelen
együttesen
gyilkosokká,
rablókká,
csirkefogókká vedlettek át?
Ezt nem hisszük.
És éppen ezért állást foglalunk az
ilyen írásmód ellen, amely minket a
bécsi kommunista újságokkal egy
szintre állít, ami számunkra csak kár,
azonban soha sem vihet oda, hogy a
két letört állam között annyira
szükséges
baráti
kapcsolatokat
megerősítse. Mindig és mindig halljuk a
legtapasztaltabb
államférfiaink
szájából, hogy mindkét állam egymásra
van utalva, hogy mindkettőnek egyedül
az a helyes, ha barátok lesznek, mivel
az egyik a másik nélkül nem életképes.
Bizonyára éppen elég szomorú,
hogy előfordultak incidensek, amelyek
a két szomszéd ország egyetértését
megzavarhatják.
Valóban
megvalósulna az antantnak az a ki
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Es ist gewiß bedauerlich genug, daß
Zwischenfälle vorgekommen sind, die
das gute Einvernehmen der beiden
Nachbarländer zu stören vermögen. Soll
die unausgesprochene Absicht der
Entente,
durch
die
Zuteilung
Westungarns an Oesterreich einen
dauernden
Konfliktsund
Zwietrachtsstoff zwischen den beiden
Staaten zu schaffen, sich in der Tat
verwirklichen? Uns will es scheinen, als
ob die Presse hier berufen wäre,
beruhigend zu wirken und darauf
hinzuarbeiten, eine Milderung der
Gegensätze herbeizuführen, — nicht
aber das gegenseitige Verstehen noch
zu erschweren. Und demgemäß halten
wir es auch politisch nicht für klug, durch
solche bewußtwahrheitswidrige Angriffe
eine Saat des Hasses zu säen, die
beide Teile nur einander zu entfremden
geeignet ist und weder uns, noch dem
andern etwas nützt. Und umsoweniger
soll man dies tun, als es der ritterlichen
Gesinnung des Ungarn von jeher
widerstrebt, seinen Gegner mit Kot zu
bewerfen. Hier ist dies auch schon
deshalb gar nicht am Platze, weil ja aus
diesem Gegner von heute sicherlich der
Freund von morgen werden muß —
wenn die stereotype Behauptung, daß
die beiden Nachbarstaaten aufeinander
angewiesen sind, Wahrheit werden soll!
Oedenburger Zeitung 6. September
1921.

nem mondott szándéka, hogy NyugatMagyarország Ausztriának ítélésével
tartós ellentét és viszály anyagát
teremti meg a két állam között?
Nekünk úgy tűnik, hogy itt a sajtó arra
hivatott,
hogy
megnyugtatóan
működjön, és azon dolgozzék, hogy az
ellentéteket csökkentse, nem pedig a
kölcsönös megértést még nehezítse is.
És ehhez képest politikailag sem tartjuk
okos dolognak ilyen tudatosan valótlan
támadásokkal a gyűlölet magját
elültetni, amely csak arra jó, hogy a két
oldalt elidegenítse egymástól és sem
nekünk, sem a másiknak nem
használna. És annál kevésbé tegyük
azt, mert ősidők óta a magyar felfogás
ellenére van, hogy az ellenségét sárral
dobálja. Ez itt már csak azért sem
helyénvaló, mert ebből a mostani
ellenségből bizonyosan barát lesz a
jövőben — ha az az állandó
megállapítás,
hogy
mindkét
szomszédos állam egymásra van
utalva, valósággá válik!
Oedenburger Zeitung 1921.
szeptember 6.

XI. C. 5.
DIE VOLKSABSTIMMUNG!
[…] Die Volksabstimmung in Oedenburg
vollzieht sich in Abwesenheit der
österreichischen Kommissäre, die auf
Anordnung ihrer Regierung noch im
Laufe des 14. d. M. die Stadt verließen.
Da die österreichischen Kommissäre
sich fernehalten, erscheinen auch die
ungarischen Kommissäre in sämtlichen
acht Kommissionen nicht, um die vollste
Objektivität der Abstimmung zu wahren.
Wie die Korr. Herzog erfährt, dürften nur
wenige Prozent der Stimmen für

XI. C. 5.
A NÉPSZAVAZÁS!
[…] A népszavazás Sopronban
végbemegy az osztrák megbízottak
távollétében,
akik
kormányuk
rendelkezésére még e hó 14-e
folyamán elhagyják a várost. Mivel az
osztrák megbízottak távol maradnak, a
magyar megbízottak sem jelennek meg
a nyolc bizottság egyikében sem, hogy
a szavazás legteljesebb pártatlanságát
megőrizzék. Mint Herzog levelező
megtudta,
a
szavazatoknak

208
Oesterreich lauten. Die „Reichspost”
stellt fest, daß Ungarn bei der gestrigen
Abstimmung einen glänzenden Sieg
errungen habe.
Oedenburger Zeitung. 17. Dezember
1921.

valószínűleg csak kis százaléka jut
Ausztriára. A Reichspost leszögezi,
hogy
Magyarország
a
tegnapi
szavazáson ragyogó győzelmet ér el.
Oedenburger Zeitung 1921.
december 17.
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ANHANG/FÜGGELÉK
KOMMENTAREN UND LITERATUR / MAGYARÁZATOK ÉS IRODALOM
I. RÉSZ: KÖRNYÉKÜNK
I. A. 1. A Neuhof-kert 1899 óta viseli a meggyilkolt Erzsébet királynő nevét.
Bánfalva 1906 óta Sopronbánfalva, 1950 óta Sopron része Kertvárosként.
I. A. 2. A Várhelyi ásatásokat Bella Lajos tanár (lásd IV. C. 2.) kezdte 1887-ben.
Ott valóban vár volt az őskorban.
I. A. 3. A Rozália csúcsa Fraknó fölött, a fenyőkkel körülvett búcsújárókápolnával (1670) most megint kedvelt kirándulóhelye lesz a soproniaknak.
I. A. 4. A soproni férfidalárdát 1875-ben alapították (?). A 19. századi énekkarok
alapítása, léte és átalakulása, netán névváltoztatása beható kutatást kíván. Nem
beszélve arról, hogy — a 20. századi példákból kiindulva — ugyanazok a mondjuk jó
basszusok stb. több helyen is szerepelhettek. Lásd: Elnöki évi jelentés a Soproni
Férfi Dalegylet 1884. évi működéséről. Sopron, 1885. Öt éve még Oedenburger
Männergesangsverein, majd magyar irányt vett és Soproni Férfidalegylet lett.
Karnagya kétszer is Kapi Gyula, közben Czeglédy Gyula.
I. B. 1. Braun Nándor (1802—1877) szappanfőző iparos, a Soproni
Városszépítő Egyesület egyik alapítója. Aranykönyv 2002.
I. B. 2. A Károly-magaslat és mindenkori kilátóinak neve az eredeti névadótól,
Romwalter Károly nyomdatulajdonostól származik (1877). Aranykönyv 2002.
I. B. 3. Dörfler György tűzhely- és kályhagyártó, lakatosmester a Papréten,
képviselő. Volt „afférja” Marbacchal. Lásd Hárs József: Soproni Olvasókönyv.
Marbachról Aranykönyv 3. kötet (megjelenés előtt).
I. B. 4. Schiller keresztneve János. A Honvéd-főreáliskolát adták a Selmecről
menekült Főiskolának 1919-ben, épületei ma a Nyugat-Magyarországi Egyetem
főépületei a Bajcsy-Zsilinszky utcában.
I. C. 1. Az első soproni kiadású útikalauz túlnyomó részben a hirtelen meghalt
Heksch műve, de az özvegyével való vitát és honorárium fizetését elkerülendő a
kiadó a krónikus pénzzavarral küzdő városi levéltárost „vette rá”, hogy vállalja el a
szerzőséget. A második kiadásról már az ő neve is lemaradt — hasonló okból. Lásd
Hárs József: Romwalter Károly útikalauzai a múlt század utolsó évtizedeiben.
Soproni Szemle XXXIII. évf. (1979) 351—355. o.
I. C. 2. Csak 1903-ban sikerült helyi turista-egyesületet létrehozni. Ez volt a
Dunántúli Turista Egyesület, Hatvan Ferenc elnökletével. Aranykönyv 2002.
I. C. 3. Dr. Thirring Gusztáv (1861—1941), a soproni születésű nagy
statisztikus, útikönyvíró és a Magyar Turista Egyesület elnöke. Lásd még XI. C. 1.
Aranykönyv 2000.
I. D. 1. Purt vendéglős keresztneve Josef.
I. D. 3. Mi soproniak a lőver szónak ezt az értelmezését fogadjuk el, szemben
azzal a hivatalossá tett nézettel, hogy a villa Luer falu nevéből származna. Ez a falu
ugyanis a mai Rákóczi utca körül, síkságon állott addig, amíg 1277-ben utolsó lakóit
is be nem telepítették Sopron falai közé. A szót és eredeti értelmezését a későbbi
századok folyamán bevándorolt bajorok hozták magukkal. Legutóbb a Magyar Nyelv
2002. évi 3. számában írtam erről.
I. D. 5. Magánszépítő Egyletnek is hívták a Soproni Városszépítő Egyesületet.
Dr. Nelky József az Egyesületbe olvadt Lőverbizottság elnöke volt. Szabó Jenő: A
Soproni Városszépítő Egyesület története 1869—1984. Különlenyomat a Soproni
Szemléből.

II
I. F. 1. A Dalfüzért Altdörfer Viktor szervezte meg 1859-ben az evangélikus
templom énekkarából. Lásd Csatkai Endre: A soproni képzőművészet és zenei
művelődés története 1848—1948. Sopron, 1962. Továbbá: Emlékkönyv az 1913. évi
… dalosünnepélyről. Kiadója a Soproni „Dalfüzér” férfidalegylet — Oedenburger
Männergesangsverein „Liederkranz”.
I. F. 3. Az ülésen a város és a megye örökös főispánja (1872—1894), herceg
Esterházy Pál elnökölt (élt 1843—1898). Die Fürsten Esterházy. Magnaten,
Diplomaten & Mäzene. Burgenländische Forschungen Sonderband XVI. Eisenstadt
1995.
I. F. 4. A cikk dátuma elárulja, hogy mi lehetett a terv — a sokadik ebben a
témában — további sorsa. Lászlóffy Woldemár (szerk.): A Fertő-táj bibliográfiája.
Győr 1972,
II. RÉSZ: MILLENNIUM
II. A. 3. A Hosszú sornak ez a szakasza a mai II. Rákóczi Ferenc utca (1906). A
házszámozás mostani rendjét 1868-ban vezették be. Addig folyamatosan számoztak
a központtól kifelé, némi ugrásokkal. Dr. Thirring Gusztáv könyveiben találunk
térképpel kísért felvilágosítást a módszerről. A Ritter (később Újhelyi)-ház, ma a
Széchenyi tér 14/15. A helytartótanács 1860. július 1-jével szűnt meg. A GYSEV
Sopron—Győr közötti forgalma 1876. január 2-án indult meg. A részvénytársaság
főfelügyelősége 1880. július 15-én kezdett beköltözni Győrből a Ritter-ház második
emeletére, amelyet idővel kinőtt. A mai igazgatósági épületbe 1898. november 1-jén
hurcolkodtak át.
II. A. 4. A Várkerület nem sokkal később kapott kockakő-burkolatot (1873.
október 19-én mint kész burkolatról írnak), amely 1941-ig, gyökeres átépítéséig
szolgált. Vö. II. A. 3.
II. A. 5. A szedres-ültetvény ma nyomokban sincs meg. Nagyjából a mai Béke
út, Borsmonostori utca, illetve a Hunyadi utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca között terült
el. Seiden Plantage néven látható Horváth Zoltán cikkének mellékletén. Soproni
Szemle XXXIX. évf. (1985), 120—121. o. Ez a tulajdonképpeni Meyne-telep. Lásd:
Heimler Károly (szerk.): Sopron topográfiája. Sopron, 1936.
II. A. 5. A mai Magyar Művelődés Háza (Kaszinó) helyén állt bástyáról és a
Kaszinó építésének előkészületeiről van szó. Lásd: a VÁRhely c. folyóirat 2002. évi
4. számának a Kaszinó felújítás avatása alkalmából megjelentetett cikkeit.
II. A. 7. A régi kórház a Teológia (ma általános iskola) mögött állt, az akkor még
beboltozatlan Bánfalvi-pataktól északra. A közelében pedig a Magánbetegápolda.
Lásd Thirring Gusztáv: Sopron és a Magyar Alpok útikalauz. Sopron, 1911. c. munka
várostérképét. Azon az előbbi mint „Közs. Kórház”, utóbbi mint „Kórház” szerepel. —
A szóban forgó árvíz 1879. május 4-én tetőzött (lásd: a Rózsa utca 1. sz. ház falán
lévő jelzéseket.)
II. A. 8. A Lenck-átjáró háza (ma Várkerület 98.) volt a Takarékpénztár épülete,
a Takarék- és Kölcsönegyleté pedig, amelyen a szobrok ma is megvannak, az Árpád
utca sarkán áll (ma Várkerület 59.). A neves szobrász: az 1844-ben Bécsben
született Johannes Benk, művei: múzeumok dekorációi, Hofburg, síremlékek,
Amerling festő emlékszobra, Beethoven Grazban stb.
II. A. 13. A Törvényszék kiterjedt palotájának egy része ma az erdészet
szakközépiskola kollégiuma a Lackner Kristóf utca — Patak utca piac felőli sarkán (7.
sz.). Eredetileg a Millenniumra kellett volna elkészülnie.

III
II. A. 15. A Halász-laktanyában szolgált egykor Petőfi Sándor. A felépített
iskolára (ma Petőfi Sándor általános iskola) ezért került a költő domborművű
emléktáblája, Lukácsy Lajos alkotása.
II. B. 1. A Rozmaring utca mai neve Torna utca, ám ma már beboltozva folyik
alatta a bűzt árasztó patak, amelyről köszönhette első, csúfondáros nevét. Hárs
József: Mesélő utcák Sopronban. Sopron, 2003.
II. B. 2. A mai Mátyás király utcának a Deák tér és az állomás közötti része volt
a Király utca (1898 k.). Lásd Soproni Szemle XLIV. évf. (1990), 131—148. o.
II. B. 3. A győri ötletet azért is pártolják, mert a Várkerületen volt az egyik korzó
(a másik a Deák tér Képezde utca és Erzsébet utca közötti [északi] része csak
beépülte és a tér parkosítása után kezdett divatba jönni a középosztály köreiben).
II. C. 2. A Galgenbergen állt valamikor az akasztófa (innen a neve), ez különben
a Bécsi-domb egy része.
II. C. 3. Az Apácák tere nem igen lehet más, mint a mai Orsolya tér, mert az
egész belvárosban sehol máshol nem laktak apácák.
II. C. 7. Rupprecht felvétele megmaradt. Minden megfelelő alkalommal és
megfelelő kiadványban felhasználják. Tehát bevált a jóslat.
II. D. 1. Az 1789-ben épült, de 1834-ben leégett első Kaszinót 1835-ben
helyreállították, igénybe vették a katonaság számára 1853-ban (vö. IX. D. 2.),
átépítése után, 1891 óta iskola. — A Gázgyárat 1866 végén helyezték üzembe.
II. E. 1. A Westungarisches Volksblatt alapításáról lásd IV. A. 4.
II. E. 4. Az Oedenburger Zeitung 1896. május 10-i számában megjelent és
sokhelyütt szószerint Anonymust követő műmonda aláírója Heinrich Oetvös,
mindmáig ismeretlen személy. Hacsak nem megoldás az Oedenburger Zeitung 1882.
január 17-i közlése: „Namen Magyarisirung. Der hier zuständige Herr Heinrich
Silbermann hat seinen Namen in „Ötvös” magyarisirt.” A Belügyminisztériumnak a
város számára megküldött jegyzékében azonban nem szerepel. Többet tudunk a
giráról. Ez a pénzérték 4 lat súlyú, 1 bécsi lat 1,73 dkg. A római Scarbantiának
Árpáddal való összekötése a szerző leleménye. A valósághoz semmi köze.
II. E. 5. Lorenz János (1822—1877) 1859-től a szent Mihály-templom karnagya
és a zeneiskola újjászervezője. [Csatkai Endre]: A Soproni Zeneegyesület száz éves
történetének vázlata. Sopron, 1929. Képpel. Aranykönyv 3. kötet (megjelenés előtt).
III. RÉSZ: SZÍNHÁZ ÉS ZENE
III. A. 3. A kérdés néhány év múlva megoldódott: 1898-ban bevezették a
villanyt.
III. A. 4. Az 1841 óta álló, klasszicista stílusú épületnek voltak hibái (lásd a III. A.
1., III. A. 2., VIII. A. 2., IX. D. 2.), de azért ízléstelen gabonaraktárnak tartani kissé
erős. Az újnak legalább annyi bírálója akadt, mint ahány dicsérője az előbbinek.
III. B. 1. Flotow von, Friedrich (1812—1883) máig népszerű, Martha, avagy a
Richmondi vásár c. operáját 1847-ben mutatták be Bécsben.
III. B. 2. Schiller Don Carlosát többször — a cikk előtt két évvel is — játszották
Sopronban. Szűk egy hónappal később ugyancsak műsorra került. Nestroy Der böse
Geist Lumpazivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt c. nevezetes szatírikus
vígjátékát először az 1840-es években játszották Sopronban. Csatkai Endre: A
soproni színészet története 1941—1950.
III. B. 4. Huszka Jenő Gül baba c. operettjét 1905-ben mutatták be Budapesten.
Sopronban is hamar színre került. Magyar Színházi Lexikon és Csatkai i. m.
III. B. 5. és 6. Wilhelm Kienzl (1857—1941) Der Kuhreigen c., 1911-ben
Bécsben bemutatott és világhírt elért operáját Sopronban egy német társulat a
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Tanácsköztársaság végnapjaiban, sőt bukása után, még augusztus 3-án és 6-án is
játszotta. Aztán ezúttal a jobboldal tiltotta be. A cím egy dal címe. A cselekmény: a
derék, álmodozó svájci katona sikertelen kísérlete egy nemes nő megmentésére a
vérpadtól, hatalmas statisztériával. — Kárpáti Sándor ev. tanítóképezdei tanár,
zeneszerző (1872—1939) a cikk írója. Életrajzát lásd: Soproni Szemle XLIV. évf.
(1990), 173—190. o.
III. C. 1. Mozart, W. A. (1756—1791) befejezetlen alkotását először még
közvetlenül a mester halála után famulusa, Süssmayer Xaver Ferenc egészítette ki,
nehogy a megrendelő visszakövetelje az előleget. Ma is ezt adják elő, bár az óta már
van újabb feldolgozás is. A Rekviem halottak napi előadása a soproni Szent Mihálytemplomban fel-feléledő hagyomány. — Kurzweil Ferenc, ifj. (1826—1875), 1852-től
a Szt. Mihály-templom karnagya.
III. C. 2. A Dalfüzér (Liederkranz) férfidalegyletet Altdörfer Keresztély alapította
1859-ben. Lásd még: I. A. 4., I. F. 1. Ők rendezték 1863-ban az ország első
dalosünnepélyét. Ebből az alkalomból kapta a Daloshegy (vagy korábban Dalárhegy)
a nevét. — Liszt Ferenc (1811—1886) szekszárdi miséjének 1. változata 1848.
Erdőzsongás koncertetüd 1862.
III. C. 3. Király József Pál az 1850-es években főgimnáziumi igazgató, később
az evangélikus tanítóképző igazgatója (1869—1882), nemcsak Liszttel, de
Grillparzerrel is összeköttetésben állott. „Költői hajlamú, jó muzsikus” — írja róla
Rozsondai Károly Soproni Szemle XII. évf. (1958), 200. o. Jó állapotú síremléke ma
is a kismartoni temetőben látható. — Haydn, Josef (1732—1809). A teremtést 1798ban mutatták be. Sopronban 1805-ben játszották.
III. C. 5. A Haydn—Mozart—Beethoven-Klubot Zupančič Károly Miklós
alapította 1896-ban. Legnagyobb tettük az 1898-tól máig töretlenül tartó hagyomány:
Haydnnak a Krisztus 7 utolsó szava a keresztfán c. műve vonósnégyes-változatának
előadása nagypénteken, a mester sírjánál, a kismartoni hegyi templomban. Az
eredeti soproni klub ma már nem létezik, de az alapítók osztrák leszármazottai éltetik
a hagyományt. Lásd 100 Jahre Karfreitagsausführungen der „Sieben Letzten Worte
des Erlösers am Kreutze” von Joseph Haydn in der Bergkirche Eisenstadt 1898—
1998 c. kismartoni kiadványt. A Zupančič-név írásmódja kérdéses. Az utolsó betű
lehet c̀ , vagy ć. A c ékezeteit általában elhagyják. Aranykönyv 3. kötet (megjelenés
előtt).
III. C. 6. A Soproni Zeneegyesület 1829-ben alakult. Mellette zeneiskola is
működött — visszaesések, fellángolások után — 1950-ig. Mára már különváltak az
útjaik. Az egyesület énekkara lényegében a Pedagógus Énekkar, zenekara a
Soproni szimfonikusok, iskolája a Horváth József Művészeti Iskola (Szélmalom u.
17.) Fennállásának 175. évfordulójára emlékkönyv jelent meg az egyesületről és a
zenekarról is. Szerzője Nagy Alpár. — Beethoven: C-dúr (kismartoni) mise, op. 86.,
1807-ből. Berlioz (1803—1869) Faust elkárhozása c. oratóriuma 1846-ban készült. A
szerző a Rákóczi-induló eredeti formáját Magyarországon hallotta. — Weber, Carl
Maria von (1786—1826) az Oberon c. operáját 1826-ban írta! Ugyancsak új zene
volt, amikor Sopronban bemutatták a nyitányát! — Erkel Ferenc (1810—1893) a
Himnusz zenéjét 1844-ben írta. — Geronnai Kossow Jenő (1860—1921).
Aranykönyv 2002.
III. C. 7. Bruckner, Anton (1824—1896). — Burmester, Willy (1869—1933)
valóban nagyon híres hegedűvirtuóz volt. — Thomson, Cezar (1857—1931) kiváló
belga hegedűvirtuóz, az 1890-es években Magyarországon járt. — Kurz, Selma
(1874—1933) koloratúrszoprán, 1899-től a bécsi Hofoper tagja. — Mozart
Koronázási miséje 1779-ből, Köchel-jegyzék 317. — Perosi, Lorenzo (1872—1956),
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1898-tól a római Sixtus-kápolna karnagya. Termékeny egyházi zeneszerző. —
Sauer, Emil (1862—1942) bécsi híres zongoraművész, tanár, főleg Chopin-, Lisztjátékos.
III. C. 8. Slezak, Leo (1873—1946) világhírű hőstenor, a bécsi Opera tagja.
III. C. 9. Rachmaninov, Szergej (1873—1943) cisz-moll prelüdje az op. 3., no. 2.
IV. SAJTÓ, IRODALOM ÉS TUDOMÁNY
IV. B. 1. Kolbenheyer Mór evangélikus lelkész (1810—1884), fordított Arany
Jánost is (Toldi-trilógia). — Aigner Lajos (1840—1909) könyvkereskedő és kiadó
Budapesten. Írói álneve Abafi Lajos. A 42 kötetet megért (olcsó) Nemzeti Könyvtár
kiadója. Petöfi’s poetische Werke (1880—83). — Latkóczy Mihály középiskolai tanár,
1857-ben született. A soproni Laehne-intézetben, majd a főreáliskolában tanított
1886-ig. Szinyei József: Magyar írók élete és munkái. Tyrteus spártai elégiaköltő a
Kr. e. 7. században.
IV. B. 2. Altdörfer Viktor (1860—1940) zongora- és orgonaművész, 1887-től az
evangélikus templom karnagya. Aranykönyv 2002. Apja, Keresztély (1827—1898)
fedezte föl Bartók tehetségét. Ő már 1847-től karnagy az evangélikus templomban.
Lásd Csatkai i. m., Aranykönyv 3. kötet (megjelenés előtt).— A Kör magyarosítási
akciója főként gyerekek cseréjének megszervezéséből állott. Soproni (és környéki)
német anyanyelvűek mentek magyarul tanulni a Rábaközbe és cserébe magyarok
ide német szóra. Augusztinovicz Elemér: A Frankenburg Irodalmi Kör hét évtizede
(1877—1949). Soproni Szemle XXXVI. évf. (1982), 289—301. o.
IV. B. 3. Az Árokszert nevezték át még abban az évben Frankenburg útnak.
Mellesleg a Lánzséri út addig az ő nevét viselte. Annak az elején volt a ma is álló
villája. Lásd Hárs József: Mesélő utcák…— Dr. Pröhle Vilmos (1871—1946) tanár
Nyíregyházán az ev. gimn.-ban, 1923-tól Budapesten a keleti nyelvek egyetemi
tanára. Magyar Nagylexikon. — Mészáros Sándor (1870—1946) Aranykönyv 2002.
IV. B. 4. Nem az a Petőfi téri ház, amelyik előtt a sárga pitykés közlegény, Petőfi
Sándor silbakolt. Ez a Színház u. 35. sz. épület, ahonnan a posta már a mai
postapalotába, a Széchenyi térre költözött. Tarcsay László (szerk.): 100 éves a
soproni telefonhálózat. Sopron, 1990.
IV. B. 5. A szepességi Lám Frigyes (1881—1955) Győrött tanár, nyaranta a
soproni lőverek lakója. Számos magyar verset fordított le németre, s jelentette meg
az Oedenburger Zeitungban (is) a húszas évektől 1944-ig. Szinyei i. m., Aranykönyv
3. kötet (megjelenés előtt).
IV. B. 6. Beethoven (1770—1827): 3., c-moll zongoraverseny, op. 37. — Kosáry
Jánosné Réz Lola (1892—1984), író, műfordító (M. Mitchell: Elfújta a szél).
IV. C. 1. Póda Endre városplébános (1840—1902) vállakozása-szervezése volt
a Soproni monográfia (1890—1894). Két kötete jelent meg. — A korszak
városplébánosai: Rach Ferenc 1846—1875, Póda Endre 1876—1902, Zehetbauer
Ottó 1902—1925.
IV. C. 2. A cikk szerzője Bella Lajos (1850—1937) a főreáliskola tanára, később
a Nemzeti Múzeum régésze. Lásd az I. A 2. cikk magyarázatát és a IV. B. 3., IV. C.
4., XI. C. 1. cikkeket. — A Városháza építésénél találta meg a Capitoliumi Triászt.
Aranykönyv 2000.
IV. C. 3. Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület utazó társulata budapesti
központtal járta az országot. Sopronban először 1900-ban szerepeltek. Hárs József:
Az oroszlán elfordítja a fejét… Soproni filmtörténet 1896—1948. Sopron, 2000.
V. FOTÓ-, FILM- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET
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V. A. 2. Rupprecht Mihály (1829—1904) a legnevesebb hivatásos fényképésze
a század Sopronának. Műterme: Bécsi u. 2. c., rokona Tiefbrunner Sándor (1833—
1910), 1875-ben megvakult. A Várkerület 93. (mai száma 96.) a Tiefbrunner családé
volt. Mindkettőről lásd Aranykönyv 3. kötet (megjelenés előtt).
V. A. 3. Stagl Ferenc (Bécs, 1841—Sopron, 1903). Műterme 1874-től:
Várkerület 93. Hárs József: A soproni fényképezés története. Kézirat, 1984.
V. A. 4. A volt Magyar Király Szálló a Pannónia Szálló északi falszomszédja,
mai számozása: 73.
V. A. 5. A Soproni Photo-Klub tulajdonképpen 1902-ben alakult meg, de máig
az 1906-os újraszerveződést tartják a kezdő évnek. Lásd Soproni Szemle XXXIV.
évf. (1980) 248—255. o. A Festőterem a színház számára épült (1889), de az emelet
szinte kezdettől fogva kiállítások helye.
V. B. 1. Lásd Hárs József: Az oroszlán elfordítja a fejét… Magyarországon —
Budapest után — először Sopronban vetítettek filmet (1896. december 10-től).
V. C. 1. A Soproni Képzőművészeti Kör 1897-ben alakult meg.
V. C. 2. A Csitkovits kávéház címe: Várkerület 119., ma 100. sz.
V. C. 3. A Tőzsdecsarnok a Kaszinó (ma: Magyar Művelődés Háza)
földszintjének egyik terme. Itt vetítettek először filmet. — Brandl Gusztáv,
művésznevén Kőszegi (Sopron, 1862—Budapest, 1908), Münchenben tanult.
Rokona a Fangh-családnak. Fangh Frida operaénekesnő (alt), több német operaház
tagja őt lásd Aranykönyv 3. kötet (megjelenés előtt)..
VI. SPORT ÉS EGÉSZSÉG
VI. A. 1. Mendelssohn, Felix (1809—1847) Wanderliedje (no. 6. a sorozatban)
1839—1842-ben keletkezett. Sechshaus község, egyesült Rudolfsheimmel és 1890től Bécs XIV. kerületébe olvasztották (Forrás: a Bécs városi levéltár, az Interneten
keresztül).
VI. A. 4. Például a nyolcvanas években a Fertő megfelelő vízállása lehetővé
tette a vízisportok virágzását. Lásd még: I. F. 2. (vitorlás) és I. F. 3. (bonyodalmak a
veranda-építés körül). Amikor kiszáradás fenyegette, akkor erre születtek tervek (I. F.
4.). Fertői Csónakázó Társaság (1884). Hárs József: Fertőrákos. Száz magyar falu
könyvesháza sorozatban, Budapest, 2001.
VI. A. 5. Egy időben azt hitték, hogy Sopron római kori neve Sempronia volt,
egy Sempronius sírköve alapján. A téves elnevezés a széles közvélemény körében a
cáfolat után is megmaradt. Lásd a Sempronia Schlaraffia Egyesületet is. A
Sempronia Kerékpáregylet 1897 óta állt fenn.
VI. A. 6. Az ún. Bakterről van szó. Az 1872-ben alapított Soproni Korcsolyázó
Egylet pályája mélyen (nyáron teniszpályák), a Déli vasút bakterháza közelében, a
mai Bajcsy-Zsilinszky utca, Béke út, Ady Endre út között volt. Ma feltöltött terület, s
az egyetem kollégiuma, könyvtára áll a helyén. Ez volt a jobb módúak
korcsolyapályája. A szegényebbek a papréti tornacsarnok udvarán, később a
Kisuszodában korcsolyáztak. Schneider Lipót: A Soproni Korcsolyázó Egylet (1872—
1951). Soproni Szemle XXXII. évf. (1978) 11—22. ,129—143. o.
VI. A. 7. A soproni csapat az 1900-ban alakult SFAC (Soproni Football és
Athletikai Club) volt.
VI. A. 8. Ez a régi pálya a Károly-magaslati kilátótól nyílegyenesen vezetett le a
mai Lőver körútig. A ma is meglevő szerpentines pályát a Dunántúli Turista
Egyesület építette 1924-ben. A Dunántúli Turista Egyesület Évkönyve 1929. Sopron,
1929.
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VI. B. 1. A második világháborúban tönkrement Nagyuszoda az Ikvára települt
1845-ben. Schneider Lipót: A soproni úszósport története. Soproni Szemle XIII. évf.
(1959) 175—182. o.
VI. B. 2. A vendéglős neve: Josef List.
VI. B. 4. A kórház végül is 1919-re lett készen a — Kurucdomb alján, a
marhavásártér közelében. Igaz, ez utóbbi addigra már elvesztette jelentőségét. Metzl
János: A soproni kórház építésének előzményei. Soproni Szemle XLVI. évf. (1992),
258—265. o.
VII. RÉSZ: MINDENFÉLE.
VII. A. 2. Marx nevű festőről nem sikerült adatot találnom (az Interneten sem),
Wilhelm von Kaulbach valóban neves festő volt, a Müncheni Akadémia igazgatója
(1805—1874). I. Vilmos porosz király 1861-től, német császár 1871—1888. XIII. Leo
1810—1903, pápa 1878-tól. Pygmalion Ovidius szerint szobrász, aki szerelmes lett a
saját alkotásába, s istennői segítséggel el is vette a szép Galatheát.
VII. A. 4. A fonográf a legkorábbi hangrögzítő gép: viaszhengerre karcolta be a
hangokat. Ilyent használtak a népdalgyűjtők a fiatal Kodály és Bartók korában.
VII. A. 6. Barnum, Phineas Taylor (1810—1891), USA, a „humbug” királya,
többszöri csőd után cirkuszigazgató. Társulatával európai turnén, Budapesten is járt.
VII. B. 3. A Kafé Promenád a Templom u.—Széchenyi tér keleti sarkán volt.
Lásd IX. D. 4. Érdekes, hogy a kávéház keretes hirdetésében Promenad-Café áll.
VII. C. 3. A Titánok hajója a White Star (Fehér Csillag) angol hajóstársaság
46329 BRT-s személyszállító, gyorsjáratú gőzhajója 1912. április 14-ről 15-re virradó
éjszaka jéghegynek ütközött és elsüllyedt. 1517 a halálos áldozatok száma.
VIII. TÁRSADALOM
VIII. A. 1. Posa márki a Sopronban két évvel korábban is játszott Schiller-dráma,
a Don Carlos, egyik hőse, a címszereplő barátja.
VIII. A. 2. Az Orovist-jelmez valószínűleg Orovesora, a nálunk akkoriban
gyakran játszott Bellini-operának, a Normának főpapjára vonatkozik. Nancy pedig a
Martha c. Flotow-opera szolgálójának neve. Az operáról lásd III. B. 1. — Kottaun
Lipót 1847-től 1867-ig volt különböző társulatokkal a színház igazgatója. Lásd
Csatkai Endre: A soproni színészet története 1841—1950. Sopron, 1960.
VIII. A. 3. A szegényápolda a mai Híd utca—Balfi utca sarkán álló, azóta
átépített épület. Ma is szociális célokat szolgál.
VIII. A. 4. Rokonságot tart a Rubik-kocka néven elhíresült idegborzoló játékkal.
A kocka-rejtvény néhány éve ismét feltűnt.
VIII. A. 5. A tevékeny és igen népszerű lovag kőmáli Flandorffer Ignác a Soproni
Városszépítő Egyesület alapítója (1816—1891). Aranykönyv 2000.
VIII. A. 6. Printz Ferencről lásd Soproni Szemle XLIX. évf. (1995) 118—129. o.
1844-től 1920-ig élt.
VIII. A. 7. A palota a mai Deák tér—Csatkai Endre utca sarkán álló múzeumi
épület. A városvezetőkkel való kapcsolat következménye volt a Képezde utca
átkeresztelése Frigyes dán király utcára. Lásd Hárs József Mesélő utcák…
VIII. B. 1. A városi normálfőiskola a mai Széchenyi Gimnázium. Lásd A Soproni
Széchenyi István Gimnázium Jubileumi Évkönyve 2001/2002 tanév. Sopron, 2002.
— P. T. = pleno titulo = teljes tisztelettel, vagyis mélyen tisztelt…Hosszmértékek: öl =
1o = 1,89648 m, láb = 1’ = 1/6 öl = 0,316 m, hüvelyk = 1/12 láb = 0,02634 m.
VIII. B. 2. Maria Jozefa osztrák főhercegnő, magyar hercegnő, szász királylány
(1867—1944) Sopronban népszerű Habsburg-családtag. Ottó (1865—1906)
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felesége. — Gróf Zichy János (1868—1944), a Keresztény Néppárt elnöke, felesége
gróf Zichy Géza zongoraművész (1849—1924) lánya.
IX. RÉSZ: GAZDASÁG
IX. A. 1. és 2. A szűkszavú közlemények jelzik egyedül azt a korszakkezdő
tényt, hogy ezen túl nem a helyi idők érvényesek, hanem a világméretű
megállapodás alapján kijelölt területekre, zónákra meghatározott idők.
IX. A. 3. Ünnepi kiadvány: 100 éves a soproni telefonhálózat 1990. Salamin
Leó, a főreáliskola igazgatója 1877-ben mutatta be Sopronban a telefont, egy évre rá
már volt bányatelefonja Brennbergnek. 1890,. november 1-jén helyezték üzembe a
városi hálózatot. A kapcsolásokat a központban (a ma 33. sz. Színház utcai házban)
nők végezték — kézzel.
IX. A. 6. A mai postapalota (Széchenyi tér 8—10.)
IX. B. 1. A filoxéra soproni vonatkozásairól lásd Mühl Nándor: A soproni
szőlészet története 1845—1945. Sopron, 1964. 1890. július 24-én jelentette be a
polgármester, hogy a város határában is megjelent a filoxéra. Most már nem lehetett
lefitymálni a veszélyt. Klosterneuburgból terjedt szét, ahol már 1872-ben észlelték, de
letagadták és szőlővesszőik eladásával messze földre elterjesztették.
IX. B. 3. A filoxéra után elterjedt következő károkozó a peronoszpóra, de ez
ellen rézgálic-oltottmész keverékkel tudtak védekezni.
IX. C. 1. Földboros János lakatosmester 1878-ban halt meg, 79 éves korában.
Római katolikus belvárosi anyakönyv.
IX. C. 2. A bécsi világkiállításon Flandorffer borainak volt pavilonja.
IX. C. 3—5. Az iparmű-kiállítás az Erzsébet-kertben 1904. augusztus 20-án
kezdődött.
IX. D. 2. A Brückel-bástya a Magyar Művelődés Háza helyén állt. Bontását lásd
még II. A. 6.
IX. D. 4. Egy lehetőség: a Fő tér 7.-ben (Tábornok-ház) működött a Soproni
Népkonyha Egylet 1896-tól 1950-ig. Az utalvány nem új ötlet. Suppenzettel néven
találkoztam vele egy Kufsteinből 1853. január 15-én keltezett levélben. Fogolynak
küldik Pestről. (Aligha tudta felhasználni.) A Bayerisches Rotes Kreutz Kreisverband
Kitzingen 125 éves jubileumára (1870—1995) megjelentetett kiadványa szerint ők
1872 óta adták a 30 Pfennig értékű leves-utalványjegyeket a szegényeknek és
betegeknek, hogy ezekért kocsmákban, egyéb étkezőhelyeken ebédhez
juthassanak. (Pécsi kísérletről idézek a Soproni Olvasókönyvben 1934-ből.) A
koldusok és hajléktalanok problémájának megoldása máig sem sikerült.
IX. D. 13. Gattineau szállodája a Bakter korcsolyapálya mögé került. A sok
emeletes épület a Nándor-fasor 3. sz. alatt 1935. december 31-én már Jacobi Adolf
tulajdona és benne Szivarkaszipka és szivarkapapírgyár működött. A háborúban
tönkrement a cég is, az épület is.
IX. D. 15. Hoditsch kávéháza az Ikvahíd 2. sz. alatt volt.
IX. D. 16. Az Építőbank bukásáról: Hárs József: A Soproni Építőbank működése
és bukása 1873—1901. Soproni Szemle XV. évf. (1961) 317—331. o.
X. RÉSZ: VALLÁS.
X. A. 1. A Dunántúli Evangélikus egyházkerület püspökei a tárgyalt időszakban:
Wolmuth Lipót adminisztrátor 1849—1859, Kuzmány Károly 1859—1860, Haubner
Máté (1861—1866), Karsay Sándor (1866—1895), Gyurácz Ferenc (1895—1916),
Kapi Béla (1916—1948). A lelkészekről és a konventről lásd Hanzmann Károly:
Helyzetrajz és adalékok. Sopron, 2000. A további szövegben Wagner, Kolbenheyer
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és Poszvék lelkészek szerepelnek. Táviratot küldtek Försternek, a tervezőnek. A
következő számból megtudjuk, hogy a díszebédet zivatar zavarta meg.
X. A. 3. Az orsolyiták 1747-ben telepedtek le Sopronban. Kápolnájukról, első
templomukról és zárdájukról kevés adat van. Ezek helyén Handler Nándor tervei
szerint 1861—1864 között épült fel a Szeplőtlen Szűznek szentelt mai egyház a
kolostorral. Csatkai Endre—Dercsényi Dezső: Sopron és környéke műemlékei. II. jav.
kiad. Budapest, 1956., Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században.
Budapest, 1988.
X. A. 5. Időszakunkban a győri püspökök sora: Karner Antal (1850—1856),
Simor János (1856—1867), Zalka János (1867—1901), Széchenyi Miklós gróf
(1901—1911), Várady Árpád Lipót (1911—1914), Fetser Antal (1915—1933). A Szt.
Mihály-templom renoválását 1862-ben kezdték és 1868-ban fejezték be. — Id.
Storno Ferenc (1821—1907). Aranykönyv 2000.
Fertőrákos püspöki kastélyát gróf Zichy Ferenc (püspök 1744—1783) nevezte ki
rendes nyári rezidenciájának. Utódai követték példáját. Lásd: Bán János: Fertőrákos
politikai, gazdasági, egyházi és kulturális története. Fertőrákos, 2000 és Hárs József:
Fertőrákos. Budapest, 2001. — Righini, Vincenzo (1756—1812) koronázásra készült
Missa solemnise 1790-ben.
X. A. 6. A Dóm (Szent György)-templom tornyáról a Győri Egyházmegye
Levéltárában a következő adatokat találtam: 1720-ban a szentély fölött volt már
valamilyen tornyocska, amelyik 1796-ban olyan rossz állapotba került, hogy számos
vaskapoccsal kellett összefogni. Ilyenformán 1867-ig tartott ki, akkor lebontották, s a
négy harangját a padláson őrizték jobb időkre. (Hat évvel később az egész
egyházmegyében canonica visitatiót tartottak, amiből Sopron valamiképpen
kimaradt. Kár. Mennyi adatunk lett volna!) Egyetlenegy harangocska csilingelt a
padlástérben, hosszú évekig egymagában jelezve a különböző szertartásokat (a
korabeli plébános szerint úgy, ahogy a lélekharang az elítélteknek), mire végre
megmozdultak a káptalan tagjai és elhatározták: tornyot fognak építeni. Ha már lúd,
legyen kövér: mindjárt kettőt. Ez lenne méltó a Dómhoz. Handlerék 1873. október 20án kelt ajánlata 18300 o. é. forintra szólt, darabonként. Zalka János győri püspök
tárgyalt az 1872 szeptemberétől hivatalában lévő kultuszminiszterrel, Trefort
Ágostonnal. Ő egyetértett a két toronnyal, de csak 5000 forintot ajánlott meg rá (a
püspök levele a prépostnak 1874. január 22.). Szomorú szívvel törődtek bele, hogy
egyelőre csak a gimnázium felé eső tornyot építhetik meg, a gimnázium átépítésével
„egy füst alatt” (ezt a püspök úr mondta, felajánlva egyben rákosi bányája kövét, s
ezt 1875 júliusától már el is kezdte teljesíteni). 1873 októberében aztán Maráz
Ferenc prépost, belvárosi plébános a polgártársakhoz fordult segítségért (kétnyelvű,
nyomtatott szöveg). Adományokért és munkafelajánlásokért egyaránt. Megjegyezve,
hogy lám az evangélikusok milyen szép tornyot tudtak építeni maguknak, s egyúttal a
város díszeként is. A tervek könyvesboltban (Rupprecht Mihály 3 tervet fényképezett
le, számlája 1875. július 28-án), a hozzájárulások újságban lesznek. Schármár János
1875. március 9-én készítette el a végleges tervet, az érte járó 320 forintot levélben
1883. július 4-én sürgeti. 1883 januárjában Ullein Antal ácsmester 15746,25 o. é.
forintról szóló számlát ad a toronyépítésről. Ebből több részletben 10000-et akkor
már megkapott. Seltenhofer harangöntő pedig 1882. decemberi munkájáért 1883.
január 9-én állít ki számlát. A négy harangot gyárába vitte, megtisztította,
kiegészítette, új harangszékeket állított fel és felhúzta a toronyba a legkisebbet „stb.”.
A tornyon lévő tábla szövege: IN HONOREM DEI ERECTAE MDCCCLXXXII (Isten
dicsőségére épült 1882-ben). „Sopron” 1882. december 13.: „A helybeli kartemplom
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újonnan épült tornyába f. hó 9-én helyeztettek el a harangok.” Ismertetőm
részletességének oka: eddig a toronyról alig jelent meg valami, az is téves.
X. A. 7. A Keresztelő Szent Jánosról elnevezett templom eredeti, 13. századi
alakjából nem sok maradt meg. Igen sokszor építették át a századok folyamán, mint
ahogy a használói is váltakoztak. A johannitáktól a jezsuitákig, majd
magántulajdonból a káptalané lett. Ifj. Storno Ferenc restaurálta, róla: Aranykönyv
2000.
X. A. 8. A Júdás Thaddeusnak szentelt, kéttornyú Domonkos-templomot 1719ben kezdték építeni, s bár már 1745-ben készen volt a berendezés is, a tornyokat
csak 1775-ben fejezték be. Harangokat pedig két év múlva kaptak. Tőle jobbra és
mögötte a kolostor. A tőle balra állott Tschurl-házat — a Mátyás király utca
érdekében — 1938-ban lebontották.
X. B. 2. Karolina Ágosta magyar királyné, I. Ferenc király negyedik neje,
gyermektelen, bajor királylány (1792—1873). 1825. koronázták meg. — Zsófia
főhercegasszony Ferenc József anyja (1805—1872).
X. B. 4. Szelam = szálem = arab üdvözlet. Mint bélyeg- illetve virágnyelvet
magyarázzák az Oedenburger Zeitung 1896. január 31. számában. Szelamnak
hívják a keletiek azt a virágcsokrot, amelynek virágai a közmegegyezés szerinti
jelentésűek. Sem élőnek, sem holtnak nem lehetett akármilyen virágokat
ajándékozni. Illemtani könyvecskékben magyarázták a jelentéseket.
X. C. 1. Az Új utca 111. a mai Palatinus Szálló helyén állt lakóházzal azonos.
25. száma volt, mikor a háború következtében romossá vált. Korábban Wagner
Mihály vármegyei térképéről nevezetes mérnök tulajdonaként jegyzik. A zsidók 1874ig használták, akkor épült fel a Templom utcában a neológ zsinagóga, amit 1945-ben
bontottak le.
X. C. 2. A soproni zsidókat a leghosszabb időre 1526-ban űzték el. A környező
falvakból csak az 1840. évi országos rendelkezések szerint jöhettek be ismét a
városba lakni, amit a városi tanács (és a lakosság tetemes része) nem nézett jó
szemmel. Temetőt csak 1869-ben létesíthettek, addig a volt lakóhelyeiken
temetkeztek. Ahogy megerősödött a hitközség, úgy szerveződtek egyesületeik, úgy
tudtak „imaházat” berendezni, majd templomot építeni. Raab Márton: Sopron
zsidóságának múltjából és jelenéből. Soproni Szemle XI. évf. (1957), 244—252. o.
X. C. 3. A Templom utca—Fegyvertár utca sarkán, az utóbbi utca felőli
bejárattal. A zsinagóga mellé épült. Ma lakóház (Fegyvertár u. 5.) — Dr. Pollák Miksa
(1868—1944) Auschwitzban pusztult el. Aranykönyv 2002.
XI. RÉSZ: POLITIKA
XI. A. 1. Ifj. Sarkady Sándor: A Nyugat-Magyarországi Liga (Egy területvédő
szervezet tevékenysége 1919—1922 között). Soproni Szemle LV. évf. (2001) 34—
57. o.
XI. A. 3. „Arinides” sajtóhiba. Helyesen: Arisztidész. Az ő mellékneve volt „az
igazságos”. Lüszimachosz fia, Kr. e. 540 körül született Athénben és nagy
szegénységben halt meg 467-ben. Szolón konzervatív alkotmányát védő államférfi, s
hadvezér is volt, ha kellett.
XI. A. 5. Az Oedenburger Rundschau néhány száma az 1896. 5. 10-ig
latinbetűs!
XI. A. 6—7. A Westungarisches Volksblatt irányzatának megfelelő közlések.
Antiszemitizmusukra további példa: II. E. 1. és IV. A. 4.
XI. A. 9. A magyarországi szociáldemokrata párt 1880-ban alakult meg.
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XI. A. 10—11. A Tanácsköztársaság „133 napja” 1919. március 21-én,
kikiáltásával kezdődött. A Forradalmi Kormányzótanács augusztus 1-jén mondott le
Budapesten.
XI. B. 2. A város kaszárnyáiról lásd: Molnár László: Sopron város hadtörténeti
tradíciói. Soproni Szemle LII. évf. (1998), 343— 352. o. A Ferenc Ferdinándról, majd
Frigyes főhercegről elnevezett tüzérségi laktanyáról a 347. o.-n.
XI. B. 5. A hadikölcsön jegyzése később azzal az előnnyel is járt, hogy a jegyző
katonafia bizonyos feltételekkel és bizonyos időre szabadságot kapott érte. A
veszteség annál nagyobb volt a háború végén: az inflációban elúszott az egész.
XI. C. A népszavazásról: „Magyarok maradtunk” 1921—1996 Konferencia a
soproni népszavazásról. Sopron, 1997; Turbuly Éva (szerk.): „Tisztemben csak a
város érdeke és az igazság fog vezetni” A 120 éve született Thurner Mihály
polgármester (1878—1952) emlékére. Sopron, 1998; Hárs József (összeáll.): A
soproni népszavazásról szóló, vele összefüggő írások a Soproni Szemlében (1958—
1991). Soproni Szemle XLV. évf. (1991), 378—382. o.
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KLEINE PRESSEGESCHICHTE / KIS SAJTÓTÖRTÉNET
Az első soproni újság a német nyelvű Oedenburger Intelligenz- und AnzeigeBlatt. Ennek Adolf Seyring szerkesztette első évfolyama 1855-ben jelent meg,
azonban sajnos hiányzik a Soproni Levéltárból. Adolf Reichard folytatta, de 1862-nél
nem tovább. Hetente kétszer, majd háromszor jutott el az előfizetőkhöz, amíg meg
nem nyerte őket magának egy újabb sajtótermék.
Ez pedig a latin nevű Harmonia volt. 1861. július 14-től vasárnaponként közölte
inkább irodalmi, de mindenképpen főleg helyi mondanivalóját. (IV. A. 1.) A következő
évben nagyobb formátumra tért át és fennmaradt — 1864-től Oedenburger LokalBlatt (früher Harmonia) néven — 1867. október 1-jéig. Utána Oedenburger Boteként
jegyzik.
Romwalter Károly nyomdatulajdonos áll a háttérben, de akkor még Ferdinand
Botgorschek, a neves író a szerkesztő. Rövidesen bekövetkezett halála után a
nyomdatulajdonos foglalta el a helyét. Az éppen hogy elindult Oedenburger
Nachrichtennel egyesülve az utóbbi címen folytatta az olvasók tájékoztatását, 1868.
június 10-től (1875-től Oedenburger Zeitung néven) 1944. december 1-jéig. Ennek
élén látjuk Ernst Marbachot 1875. október 22-től (IV. A. 3.). Eredeti neve: Julius
Potier des Echelles lovag. Az újságtól .évi 800 forintot, az államtól, mint nyugdíjas
katonatiszt, 420 forintot kap egy 1887. május 16-i kérvénye szerint. 1909-ben vonult
vissza. A lap 1896-tól a liberális párt szócsöve, 1920-tól pedig független politikai
napilap. Aranykönyv 3. kötet (megjelenés előtt).
Egy későbbi adat szerint 1932-ig délután 3-kor jelent meg (attól kezdve 1-kor,
az újság 1932. október 8. közleménye szerint.)
A Litfass-nyomda lapja az Oedenburger Bote für Stadt und Land 1881-től csak
1883-ig élt. (Lásd IV. A. 2.) A Neue Zeitung (1898—1904) dr. Karl Arnhold ügyvéd
hetente háromszor megjelenő lapja, színes hírekkel teli újság. Szerkesztője egyúttal
tehetséges kétnyelvű író is. Ugyancsak a Litfass-nyomda adta hozzá a technikai és
anyagi alapot. Az „A” szignó némely Oedenburger Zeitung-cikk alatt valószínűleg az
ő szerzőségét jelzi. (VIII. A. 5.)
Oedenburger Post címen is létezett újság 1890—1893 között. Ennek nyomdáját
Hermann Reininger, egy bécsi kereskedő vette meg, aki a Katolikus Olvasókör által
elindított Oedenburger Volksblatt című hetilap szolgálatába állt. (Erről lásd: IV. A. 4.)
Ezt a sajtóterméket egyházi személyek írták, a közölt cikkből is világos, hogy milyen
elképzelések szerint. 1894-től azonban anyagi okok miatt letettek arról, hogy csak
soproni olvasókra számítsanak. Westungarisches Volksblatt néven azonban
megkapaszkodtak a piacon, egészen 1918-ig. Folytatója a Christliches Oedenburger
Tagblatt lett — 1922. évi megszűnéséig (a burgenlandi előfizetők elvesztésével ment
tönkre).
A Radikális Párt, élén Zsombor Gézával, Oedenburger Rundschau címen adott
ki lapot. A nyomda Blum Árminé. Ez még csak havonta kétszer, utódja, az 1900-tól
Radikal címet viselő lap 1896-tól hetente, 1898-tól heti két alkalommal jelent meg.
Újabb névváltozás: 1913-tól Grenzpost. Ez a név a Tanácsköztársaságig és utána
még — az újság megszűnéséig — 1922-ig maradt meg. A „133 nap” sajtóját
összeállításomban az Oedenburger Proletarier (a Grenzpost helyett) képviseli.
Némi támpont arról, hogy a lapoknak mennyi volt a példányszáma: 1912-ben a
Török-nyomda jelenti, hogy a Westungarisches Volksblatt 800 példányban jelenik
meg. A nyugat-magyarországi Petőfi-nyomdában a „Sopron” 1000 példányban.
Túlnyomó részben előfizetőkre támaszkodtak, de van adat arra, hogy trafikokban is
árusítottak újságot. (Illetve pontosan az volt a baj, hogy két soproni trafik eladásuk
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helyett 1 krajcárért kölcsönadta azokat, s másnap visszavitte mint remittendát a
kiadónak. Soproni Újság 1896. február 5. A cikket a Soproni Olvasókönyvben
közöltem.) A nyomdák általában a fraktúr (gót) betűkészletet használták. Fő
kivételek: a szövegbeli francia vagy latin szavak, illetve egyes hivatalos
magyarnyelvű hirdetmények és hirdetések.
További adatok találhatók Bertalan Judit: A soproni német nyelvű sajtó
történetéből c. tanulmányában. A Soproni Szemle L. évf. (1996) első számában
jelent meg (39—50 o.). Lásd még Varga Imréné: A sajtó-bibliográfia készítésének
levéltári forrásairól. Kisalföldi Könyvtáros 2001. 1. szám.
Néhány közleménnyel szerepel még a Die Lupe című félhavi lapocska, Röttig
Odó szerkesztésében. Mivel mindkét Röttig — Gusztáv és fia Odó — 1920-ban
meghalt, a rövid életű periodika elenyészett.
KLEINE STATISTIK / KIS STATISZTIKA
A 65 év terméséből kiválogatott cikkeket 11 részbe soroltam, azokon belül
fejezetekre osztottam. Összesen 37 a fejezetek száma. Egy-egy fejezetben a cikkek
időrendben követik egymást, összesen 249.
A kiválogatott cikkek száma újságonként:
Christliches Oedenburger Tagblatt: 3 cikk,
Die Lupe: 3 cikk,
Grenzpost: 2 cikk,
Harmonia: 17 cikk,
Neue Zeitung: 8 cikk,
Oedenburger Bote: 1 cikk,
Oedenburger Bote für Stadt und Land: 2 cikk,
Oedenburger Intelligenz- und Anzeige-Blatt: 14 cikk,
Oedenburger Lokal-Blatt: 13 cikk,
Oedenburger Nachrichten: 6 cikk,
Oedenburger Post: 5 cikk,
Oedenburger Proletarier (früher Grenzpost): 2 cikk,
Oedenburger Rundschau: 2 cikk,
Oedenburger Volksblatt: 1 cikk,
Oedenburger Zeitung: 159 cikk,
Radikal: 7 cikk,
Westungarisches Volksblatt: 4 cikk.
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KLEINE STADTGESCHICHTE / KIS VÁROSTÖRTÉNET
Sopron a szabadságharc leverése után, a Bach-korszakban (1853. január 19től kezdve) a megyék helyett megalakított öt kerület egyikének székhelye lett. Hozzá
tartozott a tetszhalott Sopron, Moson, Győr, Vas, Veszprém, Zala, Somogy, Tolna és
Baranya megye teljes területe. Gyakorlatilag szinte az egész Dunántúl. Hogy ennek
városképileg és gazdasági szempontból milyen következménye lett a kisvárosra
nézve, azt érzékeltetik a IX. D. 2—3. cikkek. A lakosság száma: 1846-ban még csak
14830, 1857-re 18898-ra nőtt. A beköltözött idegen tisztviselők és a katonaság
tisztikara élénk társadalmi életet éltek: a zene, a színház virágzott. A városnak
azonban — Szombathelyhez és Győrhöz képest (még Nagykanizsát is ide
számíthatjuk) — végzetes lemaradást okozott a fejlődésben az, hogy ipar,
közlekedés és hitelélet előrehaladása helyett a lakásmizériák felszámolása, s ennek
következtében a kaszárnyaépítés vált életcéljává (mint megoldás a katonaság
bekvártélyozása helyett).
Ezen a lemaradáson az öt helyhatósági kerület 1860. július 1-jei megszűnése
(és vele számos tisztviselő távozása) időlegesen inkább rontott. (Például válságba
került a Zeneegyesület). Érdekes, hogy az egyházak építési kedve nőtt meg először
(új templomok, renoválások, toronyépítések: X. A. 1—9., X. C. 1—3.)
A katolikusok plébánosai voltak: Rách Ferenc 1846—1875 (lemondott), Póda
Endre 1902-ig, haláláig, utóda Zehetbauer Ottó 1925-ig. Püspökeik: Karner Antal
(1850—1856), Simor János (1856—1867), Zalka János (1867—1901), Széchenyi
Miklós gróf (1901—1911), Várady Árpád Lipót (1911—1914), Fetser Antal (1915—
1933). Az evangélikus lelki vezetők közül kiemelkedik Gamauf Teofil, a történeti
adatok szorgalmas gyűjtője, az irodalmár Kolbenheyer Mór (Görgei Artúr első
unokatestvére), mellette Poszwick Keresztély, Wagner János Frigyes. Továbbá Petz
Lipót és Müllner Mátyás. A következő nemzedék Brunner János (1873—1913),
Stiegler Gusztáv (1881—1900), Zábrák Dénes (1884—1913). Utánuk Menyhárt
Frigyes (1901—), Pöttschacher István és Ziermann Lajos következett. A püspököket
lásd a Magyarázatokban (X. A. 1.). A neológ zsidók rabbija: dr. Pollák Miksa (II. E.
5., X. C. 1.). Az ortodoxokról ugyanott.
A Millennium körüli évekre lehetett már büszkélkedni az eredményekkel.
(Sopront 1890-ben 29543-an lakják.) Mik voltak ezek? Terjeszkedés dél felé, onnan
pedig a lőverek felvirágzása, a közművek kiépülése; az utcákat kikövezik és öntözik,
a villamos talán egy kissé státusszimbólum is, a telefon pedig az éledő üzleti élet
eszköze. Aztán a nyugdíjas katonatisztek, magánzók, de egyre több magyar
értelmiségi betelepülése, a művészetek izmosodása, az oktatás növekvő
jelentősége mind-mind jelei a polgárváros rangjának. Ezt a rangot (és a
megtekintésre érdemes szépségeket) azonban nem ismerte föl kellően a külvilág,
mert a soproniak befelé fordulása igen nehezen váltott át az idegenforgalom
igenlésévé (lásd I. C. 2., I. C. 3. és IX. A. 4.).
Ki tudja, talán behozható lett volna a szomszéd városok haladása, ha nem
akadály az Építőbanknak tőzsdézésben kimerülő közel három évtizedes
tevékenysége és bénítóan nagy bukása (1901). Az életnek nemcsak napfényes
oldala van (bálok, hangversenyek, kiállítások), hanem sötét árnyai is (a hajléktalanok
emlegetése: II. A. 13.,a népkonyha: IX. D. 4., a bányászsors: IX. D. 6. és XI. A. 8.,
vagy a filoxéra: IX. B. 1—4.) nem beszélve a hatóságok nehézkességéről, a kisebbnagyobb bosszúságokról. Egyre kiterjedtebb viszont a Soproni Városszépítő
Egyesület tevékenysége (II. D. 2—5.), s Wälder József rendezési tervével
megálmodta a nagyváros jövőjét 1905-ben.

XIV
Ki gondol bele, hogy az élet a Ferenc József-i békeidőkben is bizony gyakran
fegyverek zajától volt hangos? Már 1859-ben háború dúlt olaszföldön, amely
Lombardia elvesztésével járt. 1866 nyarán ismét ropogtak a puskák, most a
poroszok mértek csapást a Monarchia seregére. Ez viszont jól jött számunkra:
siettette a kiegyezést. (Ezt az 1867. június 8-án történt koronázás pecsételte meg.
Ettől számít az Osztrák—Magyar Monarchia elnevezés, valamint apró jeleként az
eddigi cs. kir. helyett a cs. és kir. az intézmények neve előtt.)
Nehezen sikerült a semlegesség a francia—porosz háborúban. Nem volt éppen
csendes Bosznia-Hercegovina okkupációja 1878-ban. Ha nem is fegyveres harc, de
békésnek nem mondható belpolitikai küzdelmek jellemezték a 19. század végét, a
következő elejét a darabont-kormányig és tovább. Lélegzetvételnyi szünetet jelentett
a Millennium 1896-ban. A „kultúrharc” a liberálisok és a katolikusok, a katolikusok és
a zsidók között folyt. Az egyház és állam szétválasztásáért, illetve a zsidók esetében
az antiszemitizmus ellen, az elismertetésért. És a munkásság küzdelme jogokért,
emberibb életért. (A magyarországi szociáldemokrata párt 1880-ban alakult meg.)
Kevesen tudják, hogy 1883. október 6-tól antiszemita párt alakult és rövidesen ágált
a parlamentben. Vezérük, Istóczy Győző szerint menjenek a zsidók Palesztinába…
Közelünkben dúlt az első, majd második balkáni háború. S Oroszország
pánszlávizmusa éberségre késztette a hadsereget és a diplomáciát (háborús
hangulat 1888).
Aztán ismét a fegyvereké volt a szó. Szomorú eseménye az első
világháborúnak a harangok elvitele (XI. B. 6—7.). Mennyi érték ment veszendőbe és
mi volt a haszna? A háború elvesztése a Tanácsköztársaságba torkollott. Ennek léte
pedig — egyebek között — nehezítette a dolgunkat a béketárgyalásokon.
1856-tól polgármestereink voltak: Kurz András 1861-ig, majd 1867-től 1874-ig,
közben Kania Nándor 1867-ig, 1881-ben választottak ismét. Most Drucker József
került az élre, de egy év múlva már lemondott (1899. április 25-én halt meg
Budapesten). Őt Finck János (1882—1895), Gebhardt József (1895—1902) és
Töpler Kálmán dr. (1892—1918) követte a polgármesteri székben. Korszakunk
utolsó városvezetője dr. Thurner Mihály (1918-tól). Életrajzaikat — Kania Nándor
kivételével — lásd Aranykönyv 3. kötet (megjelenés előtt).
Befejezésül álljon itt a Sopronra nézve olyan kedvező népszavazás
végeredménye. „Sopronban és a nyolc faluban a 26900 szavazatra jogosult közül
leszavazott 24063, érvénytelen volt 502 szavazat. Magyarországra 15334,
Ausztriára 8227 szavazat esett (65,1, illetve 34,9%)” Horváth Zoltán: Civitas
Fidelissima. In: „Magyarok maradtunk” 1921—1996. Konferencia a soproni
népszavazásról. Sopron, 1996. december 12. Sopron, 1997.
Az össznépességnek ekkor még mindig csak 48,8%-a volt magyar anyanyelvű.
A német anyanyelvűek gondolkodásáról lásd XI. C. 1—4. A zsidók is
Magyarországban akartak élni. Sok osztrák csalásról beszél, mi nem mondunk ilyent
a nem sokkal előbb tartott karintiai népszavazásról. Mi itt, Sopronban, kisebbségben
voltunk, mégis győztünk, ott az osztrákok voltak kisebbségben, mégis győztek.
Végül néhány szó a pénzről. Időszakunkban háromféléről beszélhetünk. Az
ezüst forint a Conventions Münze rövidítve fl, 60 krajcárból állt, az 1858. november
1-jén bevezetett osztrák értékű forint már 100 krajcárra oszlott, rövidítése o. é. frt.
(Ö. W. Gulden.) Az aranyalapú korona 1892-től fokozatosan váltotta fel a forintot. 1
frt-ért 2 K-t adtak. 1900. január 1-jétől egyedüli fizetőeszköz (100 fillér tesz ki egyet).
Az anyag hatalmas. Tényleg csak válogatni lehetett benne.
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