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A lõporos puska feltalálása utáni legkorábbi adatokat az 1330-as évekbõl ismer-
jük. Az elöltöltõs fegyverbe a lövészek külön töltötték és fojtották a lõport és a göm-
bölyû lövedéket. Kanóccal vagy kovás szikrával gyújtották be. Bártfán már 1429-ben
dolgoztak puskát és ágyút készítõ mesterek. 1439-tõl két mázsa anyagból voltak kö-
telesek új kézi puskát önteni és puskaport készíteni. A soproni források elõször
1466-ban jegyzik fel a puskaporos zacskó szót. A ladung (töltés) kifejezésnek a ma-
gyar lóding szóváltozat felel meg. Felsõ- és Nyugat-Magyarország lövészegyleteirõl a
15. századból ismerjük a legkorábbi adatokat. Spervogel krónikája szerint Lõcsén a
lövészegylet (Schützen-Bruderschaft) tagjai 1516-ban már pénzzel támogattak egy
házvételt. Besztercebányán 1549-ben a képviselõ testület elhatározta, hogy új lövõ-
házat kell építeni a régi helyett. A Felvidéken háborús idõkben fegyverforgatásra ösz-
tönözték a polgárságot. Ezt az utasítást általában Szent György napján hirdették ki.
A lövészegyleteknek hármas feladatot kellett ellátniuk: a városvédelmet, a lovagi
fegyverhasználatot és a vallási szertartások fényének emelését. A soproni céllövészet
rendjének elsõ írásos szabályzata 1542-ben született. A Buda eleste utáni évben sür-
gõssé vált újralejegyzése. A szabályzatot gyakran forgatták, elhasználódott kéziratát
1577-ben újra leírták. A 17. század folyamán többször kiegészítették. A céllövészek
városnegyedenként kötelesek voltak védelmi feladatok ellátására.

A céllövész egyletek tagjai a 16. századtól évenként ünnepségeket rendeztek ha-
zai és külföldi lövészek részvételével. Faut Márk krónikája szerint, Sopronban 1581-
ben számos hazai és külföldi lövész érkezett a városi ünnepségre. Linzbõl tréfames-
tert is hívtak, aki zászlóikkal a lõállásba kísérte a lövészeket. A versenyzõket alfabe-
tikus névsorrendben rímbe szedve énekelte meg. A céllövészet népünnepély jellegét
Johann Fischart svájci költõ a 16. században „Glückhaft Schiffart” címû költemé-
nyében örökítette meg. Leírása szerint a céllövõk olyan gyorsan eveztek Zürichbõl
Strassburgba, hogy a lõversenyre magukkal hozott kása még melegen érkezett a ver-
seny helyszínére. Az 1581-es soproni céllövõ verseny fõdíja egy ökör volt. 1616-ban
Sopron városa újfent céllövészet rendezését támogatta. E versenyen a környékbeli
falusi jobbágyok is részt vehettek, de elsõ díjas lövés esetén is csak a második díjat
kaphatták meg. Az 1678-as lövészünnep elsõ díja egy 50 lat súlyú, kívül-belül ara-
nyozott kehely volt. A soproni céllövészet legnevezetesebb irodalmi emléke a Dobner
Ferdinánd által megénekelt Frey- und Trauben-Schiessen címû emblémás füzet
(Regensburg, 1698). A szerzõ a céllövészet emblematikáját négy kerek, szõlõfürttel
díszített emblémával örökítette meg a leírások mellett. A céllövõ egyletek háborús
idõkben védelmi céllal újjászervezõdtek a századok során. A soproni céllövõ egylet
1791-ben, a napóleoni háborúk idején alakult újjá. Az 1542-ben megfogalmazott
soproni céllövészeti szabályzat szerint a hajdani katolikus oltáregyletek is céllövõ
testvériséggé alakultak át. Ezt bizonyítja a fennmaradt írásos szabályzat és Wolfgang
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Fochter városi plébános végrendelete, melyben számos kardot és lõfegyvert hagyo-
mányozott örököseire. A soproni céllövészet rendje (1542) pontosan megfogalmazza
a puskás lovagi lövészversenyek elõírásait. Leírja a lövéshez használható golyófajtá-
kat, a lõverseny részvételi díját, a versenyzõktõl elvárt viselkedési formákat és az irá-
nyító tûzmesterek jogait. A 18. század végétõl a lövészegyletek ünnepélyes felvonulások
díszítõ szerepét vállalták, vallási szertartások fényét emelték. A 19. század hetvenes
éveiben a budaörsi lövészegylet is vallási céllal alakult meg. Ezek a parasztpolgári lö-
vészegyletek fõleg egyházi ünnepek fényét emelték. A budaörsi egylet tagjai is díszes
ünnepi egyenruhában vonultak fel a körmeneteken, egészen 1944-ig. A harmadik
korszakban, a 19. század közepén és végén újjászületett, vagy akkor alapított céllö-
võ egyleteket fõként az egyházi ünnepségek díszére, azok fényesebb kísérésére szer-
vezték. A parasztpolgári lövészegyletek közül legtovább a budaörsi lövészek mûköd-
tek. A hazai németség kényszer-kitelepítése után már parádé céljára sem kaphattak
szerepet. A hagyományok felújítása idején talán újra szerephez juthatnának a ha-
gyományõrzõ településeken. A magyarországi lövészünnepek múltjából összeállított
gyûjteményünk emlékük megörökítéséhez szeretne hozzájárulni.
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I. RÉSZ

SOPRON, 16–18. SZÁZAD

M

TEIL I.

ÖDENBURG, 16–18. JAHRHUNDERT



DOBNER FERDINÁND CSALÁDI CÍMERE



Alsó-magyarországi
Sopron Szabad Királyi Város

lövészünnepe és szõlõlövészete,
amit a méltán nemes és tekintetes, a nagyon és valóban bölcs,

nagy tudományú és igen pallérozott
Dobner Ferdinánd úr

adott elõ,
– aki ez idõ szerint szülõhelyének és felnevelõ városának 

nagyérdemû városbíró ura –,
azon nagytekintélyû gyülekezet tagjai elõtt, akik a közeli

és nevezetes helységekbõl jöttek itt össze, valamint
a helybeli lövész urak és lövész-barátok elõtt

szeptember 14-én egy
ékes,

és 17-én egy ugyancsak jól sikerült
köszönetmondó és záróbeszédben

a városbírói tisztség viselése okán, az úgynevezett
Lackner-féle kertben, a közismert lövészkertben.

Ezt, a lövészetet kedvelõ vendégurak kívánságára,
annak

EMBLÉMÁIVAL
együtt,

az itteni lövészmester tette közzé
az üdvösség és a béke évében, 1698-ban.

Regenspurgban nyomtatta Johann Georg Hofmann1
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LÖVÉSZÜNNEP ÉS SZÕLÕLÖVÉSZET*

* Ferdinand Dobner: Frey- und Trauben-Schiessen. Regensburg, 1698, Johann Georg Hofmann
alapján. (RMK III. 4101)

1 Az emblematikus füzetnek ma két példánya ismert. A Soproni Levéltárban és Sárospataki Re-
formátus Nagykönyvtárban találhatók. A jelen fordítás és hasonmáskiadás a Soproni Levéltár példá-
nya alapján készült. (T4/788)



ELÖLJÁRÓ BESZÉD

Nagyra becsült és nagytekintélyû
Lövész-gyülekezet!

Hogy milyen hasznos a lövészek rendje egy Respublikában,2 mindezt hossza-
dalmasan, szabályok és példák által ki lehetne fejteni, de hogy csak néhány szóval
foglaljam össze, ez alkalommal így szólok: ez a mesterség

HONESTUS (TISZTES) ÉS NAGYON DICSÉRETES.

Mert a világ nagyjai, kikben különleges erény és tisztesség lakozik, becsben
tartják, a római jog kiváltságokat juttat neki, a birodalmi Hansa-városok és más,
szilárd szabadságuk miatt nagyra becsült városok elõnyökben részesítik. Továbbá
ez a mesterség:

UTILE (ÜDVÖS) ÉS NAGYON HASZNOS.

Ahogyan ugyanis a törvények a belülrõl támadt erõszak, azaz az igazságtalanság
belsõ erõszaka ellen viaskodnak, úgy védik a hûséges lövészek a várost a külsõ erõ-
szak, azaz a kívülrõl jövõ támadások ellen, és a lövész-barátokat, kiknek neve a vé-
delmezõktõl származik, méltán, alappal és joggal nevezik õket a város falainak és
bástyáinak,3 s egy polgár lõfegyver nélkül hasonlatos a nyelv nélküli haranghoz.
Laertiusnál azt olvashatjuk, hogy egykor a kiváló Diogenes elment egy lõtérre,4 ahol
egy ügyetlen céllövõvel találkozott a gyakorlaton, s amikor a lõállásba lépett, õ a fel-
állított táblához helyezkedett el, és amikor bizalmasan megkérdezték tõle, hogy miért
választotta ezt a veszélyes helyet, miközben a többi nézõ ettõl a kockázattól óvako-
dott, ezt válaszolta: Hogy el ne találhasson. Mert biztos volt abban, hogy a lövész
mindazt, ami mellette és körülötte van, sokkal elõbb eltalálhatja, mint a scopust,
más néven a céltábla közepét. Ez aztán minden mértéket meghaladó látványosság le-
hetett! Mi jó van tehát az ilyen ügyetlenkedésben és annak szidalmazásában? Erre
azt válaszolom: Ez a Tiszteletreméltó Felsõbbségtõl elrendelt, nagyon magasztalt gya-
korlat az összegyûlt lövész-barátokat oly mértékben ügyesíti, hogy egyetlen önfejû
Diogenesnek sem tanácsolhatnánk, hogy a céltábla közepéhez álljon, mert mint a ta-
pasztalat is bizonyítja majd: a mindenkire jellemzõ ügyesség miatt egy helyen sem
lenne az élete oly kevéssé biztonságban, mint itt. Végül ez a mesterség:

JUCUNDUS (VIDÁM) ÉS KELLEMETES.

Hivatkozom ez esetben a lövész urak tagadhatatlan tanúskodására, akik szíve-
sen kiállnak amellett, hogy a lövészetben nagy örömet találnak. Így bárki messze
hangzó szóval bizonyítaná, hogy a lövészet örvendetes felüdülés, ez azonban csak
annyit érne, mint ha azt akarná bizonyítani, hogy a nap délben süt a legfényeseb-
ben vagy azt, hogy a pénz valami hasznos lehet, mert mindkettõ a nélkül is magá-
tól értetõdik, és semmi további bizonyítást nem igényel. Nos, az itteni tiszteletremél-

12

2 Dobner Ferdinánd 1698–1699-ig és még kétszer volt városbíró. 1700 és 1721 között négy al-
kalommal pedig polgármester. A Respublika elnevezéssel arra utal, hogy Sopront város-köztársaság-
nak tartja.

3 Sopronban 1542 óta (Buda 1541. évi eleste után egy évvel) már mûködött lövészegylet.
4 Diogenes Laertios Krisztus elõtt a 3–2. században élt görög történész volt.



tó Városi Magistratus is mérlegelte, hogy ez egyszerre mennyi jóval jár, és a mosta-
ni cél-lövészetet, amennyire a sietség és a mostani idõk természete szerint lehetsé-
ges és megtehetõ volt, nagylelkûen engedélyezte és megrendezte, hogy a különbözõ
nagyra becsült vendégeket ide illendõ tiszteletadással meghívhassa. Kegyes megje-
lenésüket szívesen látjuk, és örömünkre szolgál. Éppen ezért tehát: Irányítsuk sze-
münket a célra! Szemünket szögezzük a kiválasztott céltáblára, és kívánjuk azt,
hogy ez a dicséretes szándék mindenki megelégedésére, szerencsésen és békesség-
gel valósuljon meg. Óh, igen!

Vivát, barátaink, szilaj lövész legények!
Ma még a haragos felek is térjenek meg!
Minden derék fiút, aki belép e helyre,
Kísérje Istenünk jóságos kegyelme!

AQUILAE SECURA SUBALIS5

„Bármi ellen törne rád
Ez a szárny oltalmat ád”
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5 A sas biztos védelme alatt. A sas gyakran használt emblematikus kép. Arthur Henkel–Albrecht
Schöne: Emblemata. Stuttgart, 1967: Bildregister 1941–1943. hasáb. A Habsburg család címerállata. A
szõlõrõl ld. Weinrebe Bildregister, 2024. hasáb. A szõlõvel koszorúzott városcímer Dobner önálló
emblematikus képe.



QUO FOECUNDIOR EO HUMILIOR 6

„Minél több édes fürtöt tartok,
Annál inkább a földre hajlok”

PRO HAC SUDAVI

„Izzadva tûrt –
Szebb lett a fürt!”

PRO VITÆ VITAM

„Édes szõlõm gyarapodj – 
Tolvaj kutya, takarodj!”
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6 Minél termékenyebb, annál jobban lehajlik. A földre hajló gyümölcsfa ága képet már Janus Pan-
nonius is használja!



ZÁRÓ- ÉS KÖSZÖNETMONDÓ BESZÉD

Nagyrabecsült, nagy és becses tekintélyû
lövész-rokonság!

METAS SIC BOTRUS ADORNAT
A CÉLTÁBLÁKAT SZÕLÕ DÍSZÍTSE!

Céltáblánknak fürt az éke – 
Gyõztesünknek lesz a bére!

Azt mondom én, szõlõ fonta be az összes kihelyezett lõtáblát, együtt a legjobbéval
(amelyen szõlõformájú kehely állt) a jelenlegi, a Felsõbbség kegyes beleegyezésével
rendezett, és immár, Istennek hála, szerencsésen végbevitt cél-lövészet alkalmával.
És én szívem mélyébõl kívánom, hogy bár azzal kedveskedhettünk volna drága ven-
dégeinknek, hogy olyan szõlõfürtöket helyezhettünk volna ki, melyekhez hasonlót
egyedülálló kincseskamrájában egykor Darius birtokolt, amelyen tömör aranyból
formált szõlõtõkén mindenféle nemes drágakõbõl készített, fényesen csillogó szõlõ-
fürtök függtek körös-körül. Mivel azonban a jövedelmünk lelke és a mi itteni legfõbb
táplálékunk nem arany- vagy ezüstbányákból, hanem csak a szõlõhegyekbõl szár-
mazik, ezért teljes tisztelettel azt kell kérnünk, hogy a jelenlevõ nemes vendégek ke-
gyeskedjenek a bennük lakozó jóságuk szerint mind az emblematikus, mind a mi
szõlõhegyeinken Isten kegyelmével, áldásával nõtt szõlõfürtöket kegyesen elfogadni.
Ezeknek leve egyébiránt egy szomorú szívet jobban megörvendeztethet, mint az ösz-
szes drágakõ királya, a gyémánt. Mi azonban nem azok közül valók vagyunk, kik arra
születtek, hogy a szõlõt elfogyasszák, azaz a szõlõfürtök termését csak kiélvezzék,
hanem az ilyen gyümölcsök védelmezõihez fordulunk. Inkább azt nézzük, hogy Isten
kegyelmébõl nyugodtan ülhessünk szõlõtöveink árnyékában, azt mondván: A véde-
lem Ausztriából jõ. És mi ennek a veleszületett jóságnak az útmutatását, hasonló-
képpen kötelességünket és tartozásunkat attól a fõ céltáblától akarjuk átvenni, mely
a soproni városi címert foglalja magában, amint azt az egykori dicsõséges királyok
annak teljes hatalmával és teljességével a szegény városnak, annak nagyobb és ki-
sebb titkos pecsétjein és középületein nyilvánosan és ünnepélyesen használni legke-
gyelmesebben engedélyezték. Ezek fölé a következõ feliratot helyezem:

SUB ALIS ET STELLIS
SZÁRNYAK ÉS CSILLAGOK ALATT!
A sas és a két csillag óvja és uralja

a három tornyot és a nyitott kaput, melyet a címeren látunk.

A legdrágább koronás sas szárnyai védelmének köszönhetjük, aki a mi menedé-
künk, természetesen Isten mellett (akit örökös dicsõség illet), hogy mi itt a szõlõ vá-
rosában a mostani cél- és szõlõlövészetet jó nyugalomban és csendben megünnepel-
hettük. Ez a sas méltó, hogy mindenki keblében egyként éljen, akinek egyedülvaló
keblében élünk mindnyájan, s miként a sas megfiatalítja önmagát, úgy újítsa meg a
Mindenható is (ezt kívánjuk szívünk egész mélyébõl) életéveit és erejét Isteni uralko-
dónknak, Õ Római Császári és Királyi Fenségének, a mi urunknak, a legkegyelme-
sebb királynak és úrnak, mert számomra kétségtelenül bizonyos, hogy a hûséges
szolgák és alattvalók azzal is megbékélnének, ha életéveikbõl valamennyit elvenné-
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nek, hogy ilyetén módon Isten életükbõl azt Õfelsége életéhez hozzáadná. Isten éke-
sítse az Õ szent fejét minden ragyogó gyõzelmi koronával, hatalmas védõ karjait pe-
dig hervadhatatlan béke-pálmával, a birodalom, az ország és az emberek üdvére és
javára, ellenségeinek rémületére és pusztulására! Akinek szent neve, I. LIPÓT (aki a
dicsõségre méltó L. I. betûkkel a címert, mint annak lelke, élõvé teszi, sõt Isten ujja
által régóta, kiolthatatlan betûkkel az egek magasára írva olvasható), ki ne hulljon
soha a mi és a mi utódaink emlékezetébõl! Az uralkodók mindenható Istene helyezze
mindnyájunkra, Õfelségével együtt, Õ Császári és Királyi Hitvesére, a mi legkegye-
sebb asszonyunkra, valamint a Felséges Fõhercegekre, mint az ország felbecsülhe-
tetlen ékességeire az igazi ájtatosság erénykoronáját, az evilági és az örökkévaló sze-
rencse bõségét, mert Õfelsége isteni adottságai olyan természetûek, hogy a föld min-
den századánál nagyobbak, s egyedül az örökkévalóságra méltók; ezért hagyja õket
Isten, amikor a jelenvaló idõben beteltek élettel, a túlvilági idõben a határtalan örök-
kévalóságig kiteljesedni!

VOX HÆC, VOX POPULI, SIT LEOPOLDE DEI!
A NÉP SZAVA ZENGI: LIPÓT, ISTENI LÉGY MAGAD IS!

Ez a mi kívánságunk, ez a mi szívünk forró óhaja. Ez legyen az oklevél és a pe-
csét: napi imánk és ámenünk. Igen, így van, ebben maradunk:

Fenséges, büszke sas, kitárult szárnya fénylik,
Éljen Ausztria – viruljon öröklétig!

Megpillantjuk továbbá ebben a városcímerben a két fényesen ragyogó csillagot
is. Ott, József álmában a csillagok Jákob fiait jelentik; én nem álmodom, hanem
egész biztonsággal tudom, hogy a két csillag a városcímerben, az elsõ és a harma-
dik torony felett, Õk a legkegyelmesebb császár-fiak, Õ Királyi Fensége I. JÓZSEF
úr, a mi legkegyelmesebb király urunk, a föld gyönyörûsége, kinek királyi arcára a
legalázatosabb hódolat, szeretet és csodálat nélkül senki rá nem tekinthet; valamint
Õkegyelmessége, Károly fõherceg, aki a mi legkegyelmesebb urunk vér és szellem
szerinti örököse, akinek Isten szerencsét és koronához méltó károlyi dicsõséget
(Felicitatem Gloriam Carolinam) kölcsönözzön mindenkor! E két csillag

MICANT INTER OMNES
RAGYOGJON, MINDENEK FELETT!

A természetben fénylõ csillagok napvilágnál az õket elsötétítõ napfény miatt nem
láthatók, noha Galilei feltalált egy távcsövet, mellyel nappal is megfigyelhetjük õket,
a most említett két csillagot, mint a tisztesség egének legfõbb tekintélyeit, azonban
nappal és éjjel egyaránt teljes pompájukban szemlélhetjük, megpillantásukhoz sem
Tycho, Copernicus vagy Galilei távcsöve nem szükséges. A valóságban a szegény
Sopron városának csillaga és szerencséje e két csillagtól függ; mert hiszen a vándor
is boldognak tartja magát, ha útját még a nap ragyogó fényénél járhatja meg, azon-
ban ha az lenyugszik, megvigasztalódik, ha csillagfényes éjszakában reménykedhet.
Óh, mi éppen azt óhajtjuk, testünk minden csepp vérével, engedje meg Isten, hogy a
mi legkegyelmesebb Világ-Napfényünk a török hold teljes elsötétedesére és a tisztes
kereszténység vigaszára még számtalan éven át hatalmasan és pompásan ragyogjon,
ha azonban végsõ nyugovójára térne, elhagyná a földet és az égen ragyogna majd, ak-
kor az egész világot elszomorító éjszakát a fent említett legfenségesebb két csillag úgy
világítsa majd meg, hogy az elsõ királyi csillag hamarosan a birodalom és az ország
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napja légyen, a másik pedig birodalmát és országát hercegi erényeivel mint fényes
hajnalcsillag ragyogja be. Óh, boldog várostornyok, melyeket a hatalmas sas és ily
kiválasztott csillagok védelmeznek és kormányoznak! De hogyan is hívják õket? En-
gedtessék meg nekem, hogy megnevezzem az elsõt:

TURRIM JUSTITIÆ
AZ IGAZSÁG TORNYÁT.

E toronynál mindenki, gazdag és szegény, hatalmas és jelentéktelen menedéket
találhat, jogot és igazságot nyerhet. Az igazság e tornyához tér vissza ma is minden
lövészbarát, mert itt igazságosan mindenkinek a magáét, amit éles szemmel, biztos
kézzel és megfelelõ lövésével e céllövészeten elnyert, felajánlják és átadják.

A következõ torony valamivel magasabb, és méltán áll középen, tekintélyével
minden jó emberi szándékot, amely sikerre érdemes, felemelhet és közvetíthet, s ha
nem lenne a tisztelt jelenlevõk ellenére, ezt én úgy nevezném, hogy

TURRIM CONCORDIÆ
AZ EGYETÉRTÉS TORNYA.

Mert e toronynak itt és mindenütt az egyházi, világi és az otthoni rendet kell megszi-
lárdítania. Ha ez, amitõl Isten óvjon, ingadozna, elsüllyedne vagy összeomlana, óh, úgy
ezt a várost nemcsak Pusztavárnak (Ödenburg) neveznék, de valóban pusztává is válna.

Ha a dicséretes lövész-gyakorlatra gondolok, mely miatt itt összegyûltünk, úgy
épp az egyetértés tornyának kell ezt megvédelmeznie; a bölcs férfiú a három legszebb
dolog közé számítja, ha a lövész-testvérek valójában egységben vannak, elnézéssel,
mértékletességgel és méltányossággal, ami minden ezügyben felmerülõ intézkedni-
valónak segítõ mértéket adhat, melyben egy morzsányi egyetértés többet elérhet,
mint egy mázsa méreg és civódás, mert jaj annak a lövész-társaságnak, ahol oly em-
berek gyûlnek össze, kiknek természetük olyan, mint a tûzkõ, és ha valaki õket szik-
rázó szóval csak kissé is gorombán megbántja, azonnal lángra lobbannak, és kö-
szönjük a Mindenhatónak, hogy az egyetértés tornyával e szabadlövészet kezdetét,
folytatását és végét megerõsítette. De mi akadályoz meg minket, hogy a harmadik
tornyot meg ne nevezzük:

TURRIM CONSTANTIÆ
AZ ÁLLHATATOSSÁG TORNYÁT.

Úgy legyen! Neveztessék így, mert hasonlatosan mint a mi tiszteletreméltó elõde-
ink, különösen az osztrák királyi és hercegi ház hûséges szolgája, doktor Lackner Kris-
tóf úr, egykori nagyérdemû polgármester, akinek emlékét nem feledhetjük, aki e sze-
gény városnak néhány más nevezetes hagyatékon kívül ezt a kertet is hagyta, melyet
imhol lõtérré alakítottuk, kötelességszerû legalázatosabb odaadással, rendíthetetlen
hûséggel és állhatatossággal tartoznak, nem is lennénk igazi soproniak, ha lábuk nyo-
mát nem igazi állhatatossággal követnénk, amikor ez okból a tiszteletreméltó városka-
pun található arany betûkre – A. E. I. O. U. – a legalázatosabb tisztelettel pillantunk, s
arra kötelezzük magunkat, együtt és külön-külön, hogy színét nem változtató lelki áll-
hatatossággal vérünkkel pecsételjük meg ez öt betû latin és német magyarázatát:

AUSTRIA ERIT IN ORBE ULTIMA!
AUSZTRIA ÖRÖK IDÕKRE FENNMARAD!

Aller Ehren Ist Oesterreich Voll!
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És éppen ez állhatatosság tornyának megbecsülése bírta arra az itteni tiszteletre-
méltó városi Magistratust, hogy ne csak az évenkénti rendszeres, hanem ezt a cél-lö-
vészetet is rendelje el, hogy az egész kedves polgárság, és más lövész-barátok hûségü-
ket és állhatatosságukat ne csak szóval bizonygassák, hanem ha a haza általános
szüksége követeli, tetteikkel is tanúsíthassák, és az ellenségeket löveggel és fegyverrel
ettõl a kimondhatatlanul hûséges várostól elkergethessék, ebben ügyesek és gyakor-
lottak legyenek.

Ez legyen pedig a három torony, de mielõtt abbahagyom a beszédet, azt kívá-
nom kedves szülõvárosomnak, melyben én legkegyelmesebb császárom és királyom
és a haza legkegyelmesebb atyja legkegyesebb védelmében születtem, nagyobbrészt
felnevelkedtem, és ahol, ha az isteni gondviselésnek nincs ellenére, meghalni is
óhajtok: Bõség legyen tornyaidban és palotáidban!

Kiválik végül a város címerén e három torony mellett, a legdrágább sasszárnyak
védelme és kormányzása alatt, a városcímerben ragyogva fénylõ csillagaival:

APERTA PORTA REVERENTIÆ
A TISZTELETADÁS NYITOTT KAPUJA.

A legalattvalóbb hódolat kapuja.
Mert valahányszor e városból kimegyünk, majd visszatérünk, gondoljunk a leg-

mélyebb tisztelettel a nemrég felépített elsõ városkapu feliratára:

AUGUSTISSIMO LEOPOLDO I.
PATRI PATRIÆ

PIO, IVSTO, BENIGNO.
EIUSQUE GNATO IOSEPHO I.

ORBIS ET URBIS SOPRONIENSIS SOLATIO
POSITA.

ÁLLÍTTATOTT
A LEGFENSÉGESEBB I. LIPÓTNAK,

A KEGYES, IGAZSÁGOS, JÓSÁGOS HAZAATTYÁNAK.
S SZÜLÖTTÉNEK, I. JÓZSEFNEK,

A VILÁG ÉS SOPRON VÁROS OLTALMÁNAK.

Mert ezáltal arra emlékeztetünk, hogy Istenen kívül a városkapuk megvédését
ezeknek a legkegyelmesebb és örök értékû uralkodóknak köszönhetjük.

Azt a nagy kegyet se feledjük el, melyet tizenhét évvel ezelõtt élveztünk [1681. má-
jus 22-én]; amikor Õ Császári és Királyi Fensége, a mi legkegyelmesebb királyurunk,
császári és királyi feleségével együtt pompával a legkegyesebben bevonulni méltózta-
tott e városkapukon át, mikor az itteni Magistratus akkoriban a városkulcsokkal
együtt mind a maga, mind a polgárok és lakosok hûségtõl áthatott szívét a legalatt-
valóibb alázattal átnyújtotta, adja meg a Mindenható kegyesen e városkapuknak azt
a dicsõséget, hogy rajtuk Õ Királyi Felsége I. JÓZSEF, a mi legkegyesebb királyunk,
urunk, mint a dicsõség és gyõzelem királya a legörömtelibb diadalmenettel a legke-
gyesebben bevonulhasson!

A sas és a csillagok ilyen hatalmas védelme alatt a külsõ városkapu és a lélek
belsõ kapuja illendõ tiszteletadással, hódolattal nyitva áll a mi nagytekintélyû szom-
szédos díszvendégeink számára, és könnyûszerrel kitalálható, hogy milyen köszö-
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netnyilvánításra vagyunk kötelezve, hogy velük találkoztunk, hogy õk oly figyelemre-
méltó sokassággal, dicséretes jelenlétükkel kegyeskedtek ezt a lõteret ékesíteni. És
miként az itteni „lövész-rokonság”, hasonlóképpen maga a dicséretes Magistratus
nagyértékû megjelenése a kegyes jószándék félreismerhetetlen jelét mutatja, ezért
együtt és egyenként azt kívánják, engedje meg az Isten, hogy elegendõ erejük terem-
tõdjön, hogy minden elkélpzelhetõ módon ezt az udvariasságot viszonozhassák, s azt
kérjük illendõ tisztelettel, hogy vendégeink tartsák meg jóindulatú emlékezetükben
ezt a várost, és különösen a dicséretes lövész-egyesülés tagjait.

Nos! A lényeg a díjakban van! És én nem vetem meg a becses lövész-barátokat,
ha szemükkel és gondolatukkal az elõttünk álló díjra és nem az én sürgõsen össze-
írt és gyatra beszédemre figyelnek, ezért nem is tartom fel õket tovább, zárom sza-
vaimat és azt mondom:

UVA CORONAT OPUS
SZÕLÕFÜRT KORONÁZZA A TELJESÍTMÉNYT!

Sopron szegény, s ha díjt ád, csak egy borágra futja,
De minden jó lövész áhít e koszorúra.

Ajánlom versenyünk vendégeinek kegyébe:
Köszönjük! Ez legyen a lövésztorna

VÉGE
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Der Königlichen Frey-Stadt
Oedenburg in Nieder-Ungarn

Frey-
Und

Trauben-Schiessen /
Durch 

Den WohlEdel-Gestrengen / Hoch- und Wohlweisen /
Hoch- und Wohlgelährten Herrn / 

Herrn Ferdinand Dobner /
Der Zeit in dieser seiner Geburth und Vatter-Stadt

wohl-meritierten Herrn Stadt-Richtern /
Bey hochansehnlicher Versammlung / der von umbligenden und

vornehmen Orten hieher gekommenen sowol als hiesigen Herren
Schützen

und Schieß-Freunden / den 14. Septembris in einer zierlichen
Einleitungs-

Den 17. ejusdem aber in einer wohlgestelleten
Danck- und Schluß-Rede /

Von tragenden Stadt-Richterlichen Ambts wegen in dem so genanten
Lacknerischen Garten / als der ordinari Schieß-Statt / vorgetragen.

So auf verschiedener deß Schiessens Liebhabern fremder Herren Verlangen /
schrifftlich / sammt denen

EMBLEMATIBUS,
von dem Schützenmeister allhier communiciret worden.

In dem 1698sten Heyl- und Frieden-Jahr.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Regenspurg / gedruckt bey Joh. Georg Hofmann.

[Titelblatt, unnumerierte Seite (1.)]
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FERDINAND DOBNER

FREY- UND TRAUBEN-SCHIESSEN



PRÆLIMINAR-Rede.

* * *

Großgeschätzte / Hoch- und Wohlansehnliche
Schützen-Versammlung.

Was das werthe Schützen-Wesen / in einer Republic, vor Ersprießlichkeit nach
sich ziehe / könte zwar weit-läuffig / p e r  P r a e c e p t a  &  E x e m p l a, vorstel-
lig gemacht werden; doch es nur mit wenigen zu c o n c e n t r iren / spreche ich
bey dieser O c c a s i o n: Diß E x e r c i t i u m ist

Honestum und gantz Löblich.

Denn die Hohen in der Welt / bey welchen sonderlich Tugend und Ehre wohnet /
a e s t i m i ren es / die Römische Rechte privilegiren es / die Reichs-Hansee / und
andere / wegen ihrer wolersessenen Freyheiten hochgepriesene Städte / secundie-
ren es. Es ist ferner dieses E x e r c i t i u m:

Utile und sehr Nützlich.

Gleichwie nehmlich die Gesetze / contra v i m  i n t e r n a m, wider den inner-
lichen Gewalt der Ungerechtigkeit streiten / also defendieren die theuren Schützen
eine Stadt / contra v i m e x t e r n a m, wider den äusserlichen Gewalt; und mögen
wol die Schützen-Freunde / (die den Nahmen von Beschützen überkommen /) mit
Grund der Wahrheit M o e n i a  &  P r o p u g n a c u l a  C i v i t a t i s, Stadt-Mauern
und Passteyen einer Stadt benahmset werden; und ist gleichsam ein Bürger ohne
Geschütz / wie eine Glocke ohne Schwengel. Man lieset beym L a e r t i o, daß eins-
mals der seltzame D i o g e n e s auf eine Schieß-Statt gerathen / und als er einen
ungeübten und dannenhero ungeschickten Schützen angetroffen / sich / da dersel-
be in Stand getretten / allernächst zum aufgegebenem C e n t r o l o g iret; und

da

[unnumerierte Seite (2)]

da man ihm / warum er sich an einen so unsichern Ort verfügte / vertraulich
befragte/ da doch andere Zuseher gern von dieser Gefährlichkeit entfernet seyen /
antwortete er: N e  m e  f e r i a t, damit er mich nicht treffen möge; glaubende /
daß derselbe Schütz / alles was er neben und um sich hat / viel eher als den
S c o p u m oder Zweck treffen werde. Diß mag ein über die massen schieches
S p e c t a c u l gewesen seyn! Was ist nun gut vor solche Ungeschicklichkeit und
Beschimpffung? Ich antworte : Diese von der Löbl. Obrigkeit angeordnete hochge-
priesene Ubung / welche die gesammte Schützen-Freunde dermassen q u a l i -
f i c irt gemacht / daß keinen eigensinnigen D i o g e n i zu rathen stünde / sich
nahe an das C e n t r u m zu machen ; denn er / wie es die Erfahrung bezeugen
wird / wegen der ohngemeinen Geschicklichkeit / an keinen Ort weniger / als da-
selbst / seines Lebens gesichert seyn würde. Endlich ist dieses E x e r c i t i u m
auch:
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Jucundum und Annehmlich

Und beruffe mich hierinnfalls auf der Herren Schützen unlaugbahres Gezeug-
nuß / die gern gesiehen werden, daß sie am Schiessen ein grosses Vergnügen haben;
und so jemand mit weitläufftigen Worten darthun würde / das Schiessen eine
erfreuliche R e c r e a t i o n seye / wäre eben soviel / als ob er beweisen wollte / daß
die Sonne am Mittag am hellesten scheine / oder / daß um das Geld etwas nützlich-
es seye / weilen beydes ohne dem außgemacht / und keines weitern Beweißthums
bedürfftig ist. Nun / dieser C o n c u r s u s  b o n o r u m, hat auch den allhiesigen
Löbl. Stadt-Magistrat bewogen / gegenwärtiges Frey-Schiessen / soviel in der Eyle /
auch jetziger Zeit Beschaffenheit nach / möglich und thuelich war / großgünstig zu
verwilligen und zu veranstalten / daß verschiedene hochtheuere Gäste hierzu / in
geziemender Ob s e r v a n t z / eingeladen werden mögen / Dero hochgeneigte
P r a e s e ntz / demselben höchst-willkommen und erfreulich fället. Derowegen
nun: O c u l o s  a d  m e t a m! Wir richten unsere Augen zu den abgezielten Zweck /
und wünschen / daß dieses löbliche Vorhaben / zu jedermans C o n t e n t o, glück-
lich und friedlich außschlagen möge! Ach ja!

Es leben alle wol / die wahren Schützen-Freunde!
Bekehren sollen sich die abgesagten Feinde!
All’ / die nur diesen Orth mit ihren Fuß beschreiten /
Die wolle GOttes Huld und Gnaden-Schutz begleiten.

Schluß
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[Auf der vierten unnumerierten Seite sind die Embleme]

Schluß- und Danck-Rede.
* * *

Großgeschätzte / Hoch- und Wohlansehnliche 
Schützen-Verwandte.

Metas sic botrus adornat!

Trauben zieren / werthe Gäste /
Uns’re Scheiben / und das Beste.

MIT Trauben / sage ich / sind alle aufgesteckte Scheiben / sammt dem Besten
(so in einem auf Trauben-Art f o r m i e rten Becherbestunde) bey gegenwärtig / auf
Obrigkeitliche großgünstige Verwilligung / angestellten und nunmehro / Gott Lob!
glücklich vollzogenen Frey-Schiessen / umgeben worden. Und ich möchte hertz-
gründlich wünschen / daß wir unsern werthesten Gästen / zu dero höchstver-
gönnten Vortheil und Ergötzlichkeit / solche Weintrauben hätten aufsetzen kön-
nen / dergleichen jenesmals D a r i u s, in seinem vortrefflichen C a b i n e t gehabt /
gestaltsam an einem auß gedichtem Golde bestandenen Weinstock / eitel hell-
gläntzende Trauben / von allerhand kostbahren Edelgesteinen / um und um voll
gehangen. Weilen aber a n i m a  p r o v e n t u u m, und unser allhiesig hauptsäch-
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liches Nahrungs-Mittel / nicht in Gold- oder Silber-Bergwercken / sondern nur in
Weinbergen bestehet; Als haben wir gantz dienstlich zu bitten / die anwesende
Edelste Gäste geruhen / nach dero beywohnenden Gütigkeit / sowol mit den E m b -
l e m a t i schen als auch in unsern Wein-Gebürgen / durch Göttlichen Gnaden-
Seegen gewachsenen Weintrauben (derer Safft gleichwol ein trauriges Hertz mehr /
als der König aller Edelgesteinen / der D i a m a n t selbst / aufheitern und erfreuen
kan /) hochgeneigt vor Willen zu nehmen; Doch wir sind nicht von denen / die da
u v a s  c o n s u m e r e  n a t i, nur die

Trauben
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B

Trauben geniessen / sondern wenden uns und sehen vielmehr auf den
Beschützer solcher Früchte / durch dessen Gnade wir unter unsern Weinstock
ruhig sitzen / sagende: A u x i l i u m a b  AUSTRO venit! und wollen die Anleitung /
zur Beobachtung dessen angebohrner Gütigkeit / wie auch unserer Pflicht und
Schuldigkeit / von der Haupt-Scheiben entlehnen / in welcher die Oedenburgi-
sche Stadt-Wapen enthalten / so die weyland Glorwürdigste Könige / nach dero
höchsten Macht und Vollkommenheit / der armen Stadt / in dero grössern und
kleinern S e c r e t-Insigeln / wie auch in P u b l i c-Gebäuden / öffentlich und s o -
l e n n i t e r zu führen / allergnädigt c o n f e r iret. Uber welche ich folgende Bey-
schrifft setze:

S u b  ALIS & STELLIS!
Der Adler und zwey Stern / beschirmen und regieren DreyThürn

und offnes Thor / so wir im Wapen führen.

Dem Schutz der theuersten gekrönten Adler-Flügel / zu welchem wir unsere
Zuflucht nehmen / haben wir es freylich / nechst Gott / (deme unsterblicher Ruhm
gebühret) zu dancken / daß wir in dieser Trauben-Stadt / gegenwärtiges Frey- und
Trauben-Schiessen / in guter Ruhe und Stille haben c e l e b r iren können.
In Wahrheit / D i g n a  h æ c e s t  A q u i l a ,  u t  i n  o m n i u m  p e c t o r i b u s
v i v a t u n a, c u j u s i n u n i u s p e c t o r e v i v i m u s o m n e s, wie der Ad-
ler sich verjüngert / so wolle der Höchste auch (wünschen wir von gantzem Seelen-
Grund) die Lebens-Jahr und Kräfften deß Göttlichen Monarchens / Ihro Röm.
Käyserl. und Königlichen Majest. unsers allergnädigsten Königs und Herrn Herrn
erneuen; denn ich bin allerdings versichert / es werden treue V a s a l l e n  und
Unterthanen hauptsächlich wol zufrieden seyn / wann gleich denenselben an ihren
Lebens-Jahren etwas abgehet / daferne nur sothane / von Gott / dem Leben ihres
Lebens / Ihro Majestät zugesetzet werden. GOtt schmücke Dero heilige Scheitel mit
immergläntzenden Sieges-Cronen / die mächtigsten Schutzhände aber mit unver-
welcklichen Freuden-Palmen / Dero Reich / Land und Leuten zu Heyl und Wolfahrt
denen Feinden aber zum Schröcken und Untergang! Dero heiliger Nahme LEO-
POLDUS I. (welcher mit den glorwürdigsten Buchstaben L.I. die Wapen / als dero
Seele / belebet / ja vorlängst durch den Göttlichen Finger / mit ohnaußlöschlichen
Buchstaben / im Himmel hoch angeschrieben stehet) komme nimmer auß unsern
noch unserer Nachkommen Gedächtnüß! Der allgewaltige Regenten-GOtt über-
schütte Dieselbe / sammt Ihro Majest. Dero Käyserl. und Königl. Gemahlin / unser-
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er allergnädigsten Frauen / der wahren Andacht- und Tugend-Crone / wie auch
denen Durchleuchtigsten Ertzhertzoginnen / als ohnschätzbahren

Landes-
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Landes-Kleynodien / mit dem Uberfluß zeitlicher und ewiger Glückseeligkeit /
mit ewiger Glückseeligkeit / spreche ich; denn Ihro Majestäten Göttliche Gaben
sind so beschaffen daß sie o m n i b u s  M u n d i  S e c u l i s  m a j o r a ,  &  s o l a
æ t e r n i t a t e  d i g n a, darumben lasse Sie GOtt / wann Dieselbe in dieser Zeit
Lebens-satt / jene Zeit / ohne Zeit / das ist / die graue Ewigkeit / außleben!

Vox hæc, vox populi, sit LEOPOLDE, DEI!

Dieser Wunsch / und heisse Hertz-Außschüttung / sey der Brief / das kräfftigste
S i g i l l hierzu aber wird unser aller tägliches Gebeth und Amen seyn. Ja / ja / es
bleibt darbey:

DEß ADLERS MAJESTÄT WIRD OHNVERWELKLICH BLEIBEN /
An Oestereich wird selbst die Ewigkeit bekleiben!

Wir erblicken aber ferner in dieser Stadt-Wapen die zwey helleuchtende Sterne.
Dorten bedeuten / im Traum Josephs / die Sterne / die Söhne Jacobs [Gen. 37. v.
10.]; mir traumet nicht / sondern ich weiß gantz wolbedächtig / daß die zwey
Sterne / welche sich über den ersten und dritten Thurn in der Stadt-Wapen p r æ -
s e n t iren / seyen die Allerdurchleuchtigsten Käysers-Söhne / Ihro Königl. Majestät
JOSEPHUS I. unser allergnädigster König und Herr Herr / der da ist: D e l i c i u m
o r b i s, dessen Königlich Angesicht niemand ohne allerunterthänigste D e v o t i o n,
Liebe und Verwunderung ansehen kan; wie auch Ihro Durchleuchtigkeit
Ertzhertzog C a r l / der so gütige Geblüths- und Gemüths-Erbe / unsers allergnä-
digsten Herrn / deme G O t t F e l i c i t a t e m  &  G l o r i a m  C a r o l i n a m [Co-
ronam dignam] in allweg verleyhe! Diese beyde Sterne

Micant inter omnes!

Die natürlichen Sterne werden bey Tage / wegen der sie verdunckelenden Son-
ne / nicht gesehen / wiewol G a l i l a e u s ein Fernglaß erfunden / wodurch man sel-
be auch am Tage außnehmen kan; die jetzt angeführten zwey Sterne aber werden
sowol bey Tage als bey Nacht an der höchsten Potentaten Ehren-Himmel im vollen
Pracht o b s e r v iret / und zu derer Erblickung ist kein Schauglaß T y c h o n i s,
C o p e r n i c i, noch G a l i l a e i vonnöthen. In Wahrheit / der armen Stadt Oeden-
burg Stern und Glück hänget an diesen beyden Sternen; denn freylich schätzet sich
ein Wandersmann glückseelig / wann er seine Reise noch bey scheinendem Sonnen-
Liecht verrichten kan; gehet dieselbe aber unter / tröstet er sich doch / wann er eine
Sternen-liechte Nacht zu hoffen hat. Ach wir wünschen eben / nach allen in unserm
Leib wohnenden Bluts-Tropffen / GOtt lasse unsere Allerdurchleuchtigste Welt-
Sonne / zu gäntzlicher Verfinsterung deß Türckischen Mondes / zu Trost aber der
werthen Christenheit

noch
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noch ohnzählbare Jahre mächtig und prächtig scheinen; Solle dieselbe ja
endlichen zu Ruhe gehen / die Erde verlassen / und den Himmel erleuchten / würde
doch die der gantzen Welt betrübte Nacht / durch allerhöchst gedachte beyde
Sterne / so sehr i l l u m i n irt / daß der erste Königliche Stern gleich alsobald zur
Reichs- und Landes-Sonnen wird / der andere aber seinen Reich und Landen / mit
Fürstlichen Tugenden / als ein heller Morgenstern vorleuchtet. O glückseelige Stadt-
Thürne! Welche der mächtigste Adler und so außerwählte Sterne beschirmen und
regieren! Wie heissen aber solche? Ists mir vergönnet / nenne ich den Ersten:

TURRIM JUSTITIÆ,
Den Thurn der Gerechtigkeit.

Zu diesem Thurn können und sollen alle und jede / Arme und Reiche / Mächtige
und Geringe / ihre Zuflucht nehmen / und Recht und Gerechtigkeit erlangen. Zu
diesem Thurn der Gerechtigkeit r e t i riren sich auch heute alle Schützen-
Freunde / gestaltsam derselbe / s e c u n d u m  J u s t i t i a m  d i s t r i b u t i v a m,
s u u m cuiq; einem jeden seinen Preiß und Vortheil / wie er ihn mit scharffem
Auge / stäter Hand und a c c o m o d a blen Geschoß auf diesem Frey-Schiessen
erobert / zueignen und übergeben wird.

Der folgende Thurn ist etwas höher / und stehet billich in der Mitten / in An-
sehen er alles menschliche – Vorhaben / soll es anderst wol gelingen / erhöhen und
vermitteln kan: wäre es Ihnen / wertheste Anwesende / nicht zuwider / nennete
ich denselben:

TURRIM CONCORDIÆ,
Den Thurn der Einträchtigkeit.

Denn dieser Thurn muß hier und überall den geistlich-weltlich- und häußlichen
Stand s t a b i l iren. Sollte selbter / da GOtt vor sey / allhier wancken / sincken /
oder fallen / O so würde diese Stadt nicht nur Oedenburg heissen / sondern in der
That öde werden.

Dencke ich an das löbliche Schützen-E x e r c i t i u m, weßwegen wir hier ver-
sammlet sind / muß eben der Thurn der Einträchtigkeit solches beschützen;
inmassen der weise Mann unter die drey schöne Dinge zehlet / wann Brüder (in
Warheit auch Schützen-Brüder) eins sind / und mit Glimpff / M o d e r a t i o n und
Schiedlichkeit / allen hierinnfalls vorkommenden Verrichtungen / abhelffliche
Masse geben / als bey welchen ein Gran Einträchtigkeit mehr als ein Zentner Zorn
und Zanck außrichten kan; denn wehe derjenigen Schützen-Gesellschaft / wo sich
Leute einfinden / die Feuersteins-Natur an sich haben / und wenn man sie nur mit
einem überzwerchen Wort etwas unsanfft anstösset / alsobald Funcken schlagen;
und wir dancken auch dem Höchsten / daß derselbe Anfang /

Mittel
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Mittel und Ende dieses Frey-Schiessen / durch diesen Thurn der Einträchtigkeit
befestiget hat. Doch was hindert uns / daß wir den dritten Thurn nicht nennen soll-
ten:

TURRIM CONSTANTIÆ,
Den Thurn der Beständigkeit.

Fiat! Er heisse so; denn gleichwie unsere liebwertheste Vorfahren / besonders
der gar getreue Diener deß Hochlöbl. Ertzhertzogl. Hauses Oestereich / Herr Doctor
Christophorus Lackner / weyl. gewester hochverdienter Burgermeister allhier /
ohnvergeßlichen Andenckens / (welcher / diese arme Stadt / neben andern nahm-
hafften Vermächtnüssen / auch mit gegenwärtigen Garten / der nunmehro zur
Schieß-Statt a p p l i c iret worden / betreuet hat) nach obligender allerunterthänig-
ster D e v o t i o n, dem Durchleuchtigsten Hauß Oestereich / mit ohnverruckter
Treue und Standhafftigkeit zugethan waren / so wären wir keine rechte Oeden-
burger / wann wir nicht in ihre Fußstapffen der ohnverfälschten Standhafftigkeit
tretten; so offt wir derowegen die auf jenem höchstansehnlichen P o r t a l befindliche
goldene V o c a l e s, A. E. I. O. U. mit allerunterthänigstem R e s p e c t erblicken
werden / verpflichten wir uns / sammt und sonders / mit ohngefärbter Hertzens-
Beständigkeit / die sowol Lateinisch als Teutsche Erklärung dieser fünff Buch-
staben / mit unserem Blute zu versiegeln:

Austria Erit In Orbe Ultima!
Aller Ehren Ist Oestereich Voll!

Und eben die Æ s t i m e von diesem Thurn der Beständigkeit / hat den all-
hiesigen Löblichen Stadt-M a g i s t r a t bewogen / nicht allein die alljährliche
O r d i n a r i – sondern auch dieses Frey-Schiessen anzuordnen / damit die liebe
Burgerschafft / und andere Schützen-Verwandte / ihre Treue und Standhafftigkeit
nicht nur etwa mit dem Munde / sondern wenn es die allgemeine Noth deß Vatter-
lands erheischet / auch in der That selbst c o n t e s t iren / und die Feinde mit
Geschütz und Waffen von dieser unaußsetzlich-getreuen Stadt / nachdrücklich
abzutreiben / geschickt und beflissen seyn mögen.

Diese wären zwar die drey Thürne; doch ehe ich sie verlasse / wünsche ich
meiner lieben Vatter-Stadt / in welcher ich / unter Ihro Majestät / meines allergnä-
digsten Käysers / Königs und allergütigsten Landes-Vatter / allergnädigsten Schutz
gebohren / meists erzogen / und wann es der Göttlichen Außersehung nicht zuwi-
der / auch zu sterben mir außbitte. S i t  a b u n d a n t i a  i n  TURRIBUS Tuis! Es
sey Uberfluß in deinen Thürnen und Palästen! 

Bene-
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Benebenst diesen dreyen Thürnen thut sich auch endlich / unter Beschirmung
und Regierung der theuresten Adlers-Flügel und helleuchtenden Sternen / in der
Stadt-Wapen hervor:
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Aperta PORTA Reverentiæ,
Das offene Thor der allerunterthänigsten Ehrerbiethigkeit.

Denn so offt wir in dieser Stadt auß- und eingehen / sollen wir / in allertief-
fester R e v e r e ntz / an die I n s c r i p t i o n deß jüngsthin neu erbaueten vordern
Stadt-Thors gedencken:

A V G V S T I S S I M O  L E O P O L D O I.
P A T R I P A T R I Æ

P I O, I V S T O, B E N I G N O.
E I V S Q V E  G N A T O  I O S E P H O  I.

O R B I S  E T  V R B I S  S O P R O N I E N S I S  S O L A T I O
P O S I T A .

Denn hierdurch werden wir erinnert / daß wir nächst GOtt die Beschützung
der Stadt-Thore dieser unserer allergnädigsten und ewig werthesten Herrschaft zu
dancken haben.

Wir sollen auch nicht vergessen die grosse Gnade / die wir vor jenen siebenze-
hen Jahren genossen; da Ihro Käyserliche und königliche Majestät / unser allergnä-
digster König und Herr Herr / sammt Dero Käyserlich- und Königlichen Gemahlin /
Ihren prächtigen Einzug durch hiesige Stadt-Thore zu halten / Sich allergnädigst
gefallen lassen [Anno 1681. d. 22. Maji]; und wie Deroselben der allhiesige M a -
g i s t r a t damalen mit denen Stadt-Schlüsseln zugleich auch ihre und ihrer Burger
und Inwohner treu-ergebenste Hertzen / in allerunterthänigster S u b m i s s i o n
übergeben / so verleyhe der Höchste auß Gnaden diesen Stadt-Thoren die Glück-
seeligkeit / daß durch dieselbe auch Ihro Königliche Majestät JOSEPHUS I. unser
allergnädigster König und Herr Herr / als R e x  G l o r i æ & V i c t o r i æ, mit höch-
sterfreulichen Triumph allergnädigst einziehen möge!

Unter eben dieser gewaltigen Adlers- und Stern-Beschirmung / ist auch sowol
das äusserliche Stadt-Thor / als das innere Gemüths-Thor geziemender Ehrer-
biethung / offen gestanden / unsern Hoch- und Wohl-ansehnlichen benachbahrten
Ehren-Gästen / und ist leichtlich zu erachten / mit was schuldiger Danck-Lieferung
wir denenselben zu begegnen o b l igiret sind / daß sie in so n o t a bler F r e -
q u e ntz diese Schieß-Statt mit ihrer

löblichen
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löblichen Gegenwart c o n d e c o r iren wollen. Und gleichwie diese hoch-
schätzbahre Erscheinung die allhiesigen Schützen-Verwandte / ja der löbliche M a -
g i s t r a t selbsten / nicht anders als ein augenscheinliches und ohnfehlbahres
Kennzeichen dero Gunst- Gewogenheit außlegen / als wünschen sie sammt und
sonders: GOtt wolle ihnen hinlängliche Kräfften und Gelegenheit zuwachsen
lassen / auf alle nur ersinnliche Weise / sothane Höfflichkeit zu beschulden; sich in
geziemender O b s e r v a ntz außbittende / dieselbe geruhen diese Stadt / und son-
derlich dero Mitglieder und löbliche Schützen-Innung / auch abwesend / in dero
hochgeneigten A ndencken zu erhalten.

Nun / A n i m u s  e s t  i n  P r æ m i i s! Und ich verdencke die werthen Schüt-
zen-Freunde nicht / wenn sie ihre Augen und Gedancken vielmehr auf den vor uns

40



stehenden Preiß / als auf meine eilfertige und elende Rede richten; halte sie dem-
nach nicht länger auf / sondern schliesse und spreche:

U v a  c o r o n a t  o p u s!

Das arme Oedenburg den Fleiß mit Trauben krönet /
Nach welchen jeder Schütz sich inniglich gesehnet.

Ich sprech / indem ich mich zu unsern Gästen wende:
Der Danck sey dieses Frey- und Trauben-Schiessens

ENDE
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SOPRON KÖRNYÉKI SZÕLÕS PECSÉTEK 1.



„Dobner Ferdinánd úrtól, 
aki akkoriban városunk megválasztott, érdemes polgármester ura volt,

õáltala iratott a dal”1

1.

Ausztriát a Sors kegyelje mindörökké!
Babérnak mint vihar s villám nem ártanak,
Úgy császárunk fejét viszály ne sújtsa többé –,
Jóságos Istenünk, vigyázz rá napra nap!

2.

Egek Királya, Te, õrizd a fejedelmet
Mindenható Atyánk, öleld szívedre õt –
A pártütõ gazok akárhogy’is perelnek,
Dühük ne érje föl a felkent, büszke fõt!

3.

Az Isten véle van, s hatalmát megmutatja:
Lipótunk szétveri az ellenség hadát –
Keggyel hozzáhajol a mindenségnek atyja,
És nem tagadja meg egyetlen óhaját.

4.

Fenséges fényü Sas, akár a nap világa,
Másik nap nincs, amely véle versenyre kel –
Örök, idõtlen üdv, az vár Ausztriára,
Míg ellenségei hirtelen vesznek el.
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5.

Ámbár akiknek itt a leghívebb barátnak
Kellene lenniök, õk lettek hitszegõk,
A császár mégse fél, a trónja is szilárdabb,
Az ég vezérli és Isten segíti õt.

5.

Ámbár azok, kiknek illõképpen a legjobbaknak,
Kellene lenniük a hûségben, a hûtlenségben részesek,
Maga az Ég erõsíti meg a császár trónját
És feléje indul, áldással, szerencsével és üdvvel.

6.

Oh, Sopron, õsi vár, maradj méltó magadhoz,
Szeresd Ausztriát, hûséged fel ne add;
Töröknél gonoszabb hordák gyûltek faladhoz,
Az ósi Ház iránt örökre hû maradj!

7.

Õrködj a vár fokán, az ágyú készen álljon,
Te oltalomra lelsz a vén falak között;
Halomra hullanak a támadók a sáncon,
Ha bástyáid fokán az ágyú mennydörög.

8.

Úton van már a hõs, ki Heister névre hallgat,
Vigaszt hoz, biztató szavára jól figyelj,
Mellészegõdnek a mennyei hatalmak,
Oh, Sopronom, ne félj, a Császár nem hagy el!

(Sarkady Sándor fordítása)

M

Johann Georg Ritter Soproni krónikájában2

„Az itt következõ rímeket ebben az idõben Weitersheim komponálta, és ezeket
Vak Bottyán szidalmára és csúfságára alkalmazták”.
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2 Johann Georg Ritter’s Oedenburger Chronik. Szerk. Páur Iván. Oedenburg, 1874, 84–85. l. alapján.



Thaly Kálmán 1875-ös szövegkiadásában3

„Ez idõben még a következõ rímeket komponálták és ezeket Vak Bottyán szidal-
mára és csúfságára alkalmazták”.

„Vak Bottyán te sátánfajzat –
Mit ugatsz, te véreb? 
Isten õrzi városunkat,
Kiebrudal téged.
A pokolba hordd el magad,
Ott várd el a jutalmadat, 
Ördög büdös fattya!”

(Sarkady Sándor fordítása)

„Van más is, amiket gyártottak, ezeket hátul lehet megtalálni”.4

M

Csányi János krónikája. 1704. június 21.5

„Ezekben a hetekben a császári szoldateszkától húsz ember átugrott a falon, át-
ment az ellenséghez, Keresztúrra, de rögtön õrizetbe is vették õket, mivel az Arm-
bruster, aki a kurucok óbestere Keresztúron nem bízott bennük, azt vélte, hogy ké-
mek, a húsz ember között akadt egy diák, ez a következõ rigmusokat írta fel az õr-
bódéra, ahol õrködött:

Linzben szült anyám engemet,
Sopronban majd’kimúltam, emberek.
Egész nap én, a bú fia,
Vizet vedeltem, mint a vadliba.

Minden nap, mint egy kóbor eb,
Rágtam a száraz, komisz kenyeret;
Muskéták, puskák, elmegyek,
Agyõ, helyettem ti õrködjetek!”

(Sarkady Sándor fordítása)

M
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3 Thaly Kálmán: Történelmi naplók. 1663–1719. Budapest, 1875 /Monumenta Hungariæ Historica
XXVII. köt./, 501. l. alapján.

4 Thaly Kálmán megjegyzése a Páur-féle kiadásban megjelent fenti mondathoz: „Nincsenek hát-
rább sem feljegyezve, – egyébiránt a föntebbi nyomorúságos verselménybõl következtetve, nem is nagy
kár, hogy elmaradtak.”

5 Hanns Tschány’s Ungrische Chronik. Szerk. Páur Iván. Budapest, 1858, 206. l. alapján.



SOPRONYI Piros TYUKMONY 6

Mellyben
A Római apostoli Pápisták
igaz öröme,
és Reménsége bé-rekeszttetnek […]
Egy új Jubileomi öröm Enek ellen melly […]
A Sopronyi Ekklesia imádságos házában,
Német élõ nyelvvel, 1717-ben, Mind-Szent Havának
31-dik napján énekeltetett, és
RATISBONÁBAN ki-is nyomtattatott.
KASSÁN, az Akadémiai Betûkkel, 1719.

Dobner Ferdinánd: 
Milyen régi Luther tana?7

Hány esztendõs lehet – kétszáz? – Luther tana?
Ne hidd, õsibb – az Úr alkotta ezt maga!
Hithû apostolok írása hagyta rád
A keresztyén tanok õsrégi igazát.

A szegletkõ ma is, mint régen, Krisztus úr,
A katekizmus hat pontjában mi van új?
Õsi a miatyánk s a tízparancsolat,
Az apostoli hit õsinek megmaradt.

Õsi a keresztség és az urvacsora,
Nem mai keletû a törvények sora,
Legyen hát bizonyos lelked, atyámfia,
Õsi Luther tana, akár a Biblia.

Ha nem Isten beszél, sok hiú szavadat
Mondhatod õsinek, attól még új marad;
Nem kell a fa, amit nem Isten ültetett,
Tépd ki a gyökerét, harmat se mentse meg!

Az egyház õsi és örökre fennmarad,
A Krisztus hét sebe a megtartó alap;
Mindkét szentségben, oh, az üdvösség lakik,
Azt hisszük egyedül, amit Isten tanít.
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6 Ferdinand Dobner fia, Aegydius Abraham Dobner névtelenül megjelent vitairatának (Kassa,
1719) címoldala. (OSZK, 323.669)

7 A német kiadás alapján: Oedenburgerisches Rothes Ay. Wien, 1718. (OSZK, 309.403)



Dicsérünk tégedet, a mindenség urát,
Igéddel magyarázd az egek Kapuját!
Az igaz út fölött ragyog az égi jel,
Ki tégedet követ, az nem tévedhet el.

Vezesse szellemed, ki Szentírást tanít,
Parancsaid szerint hirdesse tanaid;
Hitünk legyen szilárd; s amig dobogva ver,
E vallástól szívünk ne tántoruljon el.

Ember, repesve zengd a hálaéneket
Hogy ez a jeles ég, ím, elkövetkezett;
Az Isten adta volt e kedves ünnepet:
Atyaként õrködött törvényei felett.

Mivel a szent parancs hû szolgálatra int,
Szolgálni kell Urunk igaz hitünk szerint,
S mert õutána a Császár legdicsõbb,
Õt is szolgálni kell, s híven szeretni õt.

Imádkozz szüntelen, s imádban áldva áldd
A császár trónusát, hol leng a pálmaág,
Járja át szívedet a boldog, büszke láz:
Éljen jó Károlyunk s a nagy Császári Ház!

(Sarkady Sándor fordítása)

M

Dobner Ferdinánd sírkövének felirata8

A Császár híve volt, polgárok közt: barát,
A bölcs Tanács esze, családja aranyága,
Az Erény volt maga, félt tõle a galád,
Elárvult városa búsan sohajt utána.
Urunk, fogadd be õt, a legnemesebb Dobnert,
Istenfélõ fiad, a tiszta, igaz embert.

(Sarkady Sándor fordítása)
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8 Payr Sándor: A régi evangélikus temetõ. Sopron, 1917, 35. l. alapján.
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„Herrn Ferdinand Dobners, gemachtes Liedt, der Zeit Wohl Bestellter
und meritirten Herrn Bürger Meisters“1

1.

Ess lebe Österreich in Ewigkeit beglücket,
Und wie der Lorber bleibt, von Blitz und Donner frey,
So unserss Kaysserss Hauptt, kein Ungemach berücket:
Die Gütte Gottess, ist ihm alle Morgen neu.

2.

Der Himmlische Monarch, bewachet den Monarchen
Und Gottess Allmacht nehm, den Kaysser in den Schoss.
Der Feinde Frefel Mueth, ihr Wüetten, pellen Schnarchen,
Schatt den Gesalbten nicht, macht seinen Nahmen gross.

3.

Wie Goth die Majestät beschützt, dess That selbst Zeiget,
Wenn unser Leopold, die Feind mit Füessen tritt.
Wie Er zu aller Zeit, sich gnädig zu ihm neiget,
Und seiner Frömmigkeit, versaget keine Bitt.

4.

Des Adlerss Majestett, wird bey der Sonnen bleiben,
Der anderer Sonnen Glanz, wird nicht vor ihm bestehen,
Ess wind die Ewigkeit, an Österreich bekleiben,
Wann seiner Feinde Macht, in Huy wird untergehen.

5.

Ob schon die Jenigen, die billich ja die besten,
An treue sollten seyn, an Untrey haben theil,
Wird doch der Himmel selbst, dess Kayssers Thron befesten,
Und ihm entgegen gehen, mit Seegen, Glück und Heyl.
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1 Hanns Tschány’s Ungrische Chronik. Herausgegeben von Iván Páur. Budapest, 1858, S. 209–211.



6.

Drumb Ödenburg behalte Gewissen, Ehr und Nahmen,
Bleib Ewiglich getrey, den Erz-Hauss Österreich.
Wie du bist hergewessen, wie die Verfluchten kammen,
Die ihrer Bossheit nach, sind Türk und Tartern gleich.

7.

Bewahre deine Maur, lass deine Stucke knallen,
Die Schanze schüze dich, die dein Beschüzer macht.
Ess wird bald hier, bald dar, ein loser Bube fallen,
Wenn dein Geschoss mit Grimm, von der Basteynen kracht.

8.

Der Held ist auff den Weg, und fragst du mich wie Heister.
Ich sprich, der ists, mit dem sich selbst die Himmelgeister
Gesellen, der dir offt, so gnad alss Trost zuspricht
Glaubss nur mein Ödenburg, dich last der Kaysser nicht.

M

Johann Georg Ritter: Beschreibung und Geschichte der Königlich Freien
Stadt Oedenburg (1701–1719)

„Es sind auch noch folgende Reimen zu dieser Zeit componiret und den Vak-
Bottyán zum Schimpf und Spott aufgesezt worden“.

Paúr Iván: Hans Georg Ritter’s Oedenburger Chronik
(Oedenburg, 1874)2

„Es sind auch nachfolgende von Weitersheim Reimen zu dieser Zeit componiert,
und dem Vak Bottján zum Schimpf und Spott aufgesetzt worden:

Vak-Bottyán, du Teufelsbrutt –
Dein Thun ist Gott zuwider!
Er hat die Stadt in seiner Hut,
Und stürzet dich darnieder.
Drum pack und trolle dich davon,
So hast du den verdienten Lohn:
Dein Nahm wird ewig stinken.“

„Andere noch mehr, so gemacht worden, welche hinten hernach zu finden sind.“3
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2 Der Textausschnitt der Chronik stammt aus dem Soproner Archivs „Annales de obsidione Civi-
tatis Sopron per Rákoczianos“ (Lad. XIII et N Fasc. IV. No. 168. Repos. VII. infra).

3 Kálmán Thaly: Történelmi naplók. 1663–1719. Budapest, 1875 /Monumenta Hungariæ Historica
XXVII. Band/, S. 501.



Hanns Tschánys’s Ungrische Chronik4

„Ess sind auch diese Wochen, von der Kay. Soldatesca 20 Mann über die Mauren
aussgesprungen, und zum Feind übergangen, gen Creuz, allwo sie auch gleich in
Verhafft genohmen wurden, in deme ihnen der Armbruster, alls der Gruzen ihr Ob-
rister zu Creuz, ihnen nicht trauete, vermeinend sie wären Spionen, unter disen 20
Mann, aber war ein Student, der schrieb nachfolgenden Reim in das Schillter häussl,
allwo er Wacht hielt, und also lautet:

Zu Linz wurde Ich geboren.
Zu Ödenburg bin ich schir gar verdorben 
Hab alle Tag auff der Schanz,
Wasser sauffen müssen wie eine Ganss.

Und alle Tag wie ein Hund.
Von Comis Brod nur bekomen Ein Pfund.
Derowegen Adieu guete Nacht 
Musqueten, Flinken, halt für mich Schilwacht.“

M

Oedenburgerisches Rothes Ay5

In
Welchem die wahre Freud und
Hoffnung der Ur-alt-Catholischen Christen eingeschlossen
Das ist: Katholische Anmerckungen
Uber das Lutherische Lied /
So
Von denen Uncatholischen an ihrem
so genannten
Jubl-Fest /
ANNO 1717. den 31. October /
Zu Oedenburg feyerlich in ihrem Oratorio gesungen /
und nachmahls zu Regenspurg
offentlich
gedrucket worden
Zusammen getragen […] von
Denen Catholischen Ständen zu gemeldten Oedenburg
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4 Hanns Tschánys’s Ungrische Chronik. Herausgegeben von Iván Páur. Budapest, 1858, S. 206.
5 Aegydius Abraham Dobners anonym erscheinene Debattenschrift: Oedenburgerisches Rothes Ay.

Wien, 1718. (OSZK, 309.403)



Ferdinand Dobner: 
Wie alt ist Luthers Lehr?6

§. I.
Erstes Gesetzel

Wie alt ist Luthers Lehr? Vielleicht 200. Jahr?
Nein. Weil in Gottes Wort sie längst gegründet war /
auff der Propheten und Apostel-Schrifft vorher /
bleibt sie mit Wahrheits-Grund die Ur-Alt-Christlich Lehr [S. 3.]

§. II.
Andertes Gesetzel

Ihr Eckstein Christus ist / mein Christ nim zu Sinn /
sechs Catechismus Stuck / was ist neues darinn?
Die zehen Gebott seynd alt / das Vatter unser auch /
alt der Apostel Glaub / alt ist die Schlüssel Brauch [S. 56.]

§. III.
Drittes Gesetzel

Die Tauff ist alt/ alt ist des HErn Abendmahl
nichts neues findet man in der Artickl Zahl;
drum du in deiner Seel gewiß versichert bist:
So alt ist Luthers Lehr/ so alt die Bibel ist [S. 149.]

§. IV.
Vierdtes Gesetzel

Was ausser GOttes Wort man glaubt / lehrt und bekennt /
ist wahrlich nagelneu / ob mans gleich uralt nennt.
All Pflantzen die nicht selbst der Vatter hat gesetzt /
die werden außgereut / kein Himmels-Thau sie netzt. [S. 167.]

§. V.
Fünfftes Gesetzel

Die Kirch ist alt genug / die einig ist erbaut /
auff Jesu Blut / und Todt / die seiner Rede traut;
und beyde Sacrament nach Christi Stifftung ehrt /
bleibt unbeweglich stehn / glaubt nichts / als was GOtt lehrt. [S. 178.]
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§. VI.
Sechstes Gesetzel

Herr GOtt dich loben wir / daß du auch disem Orth 
dein theures Wort geschenckt / und uns zur Himmel-Pfort 
den rechten Weeg gezeigt: diß ist das helle Liecht /
wer seinem Glantze folgt / glaubt recht/ und irret nicht. [S. 193.]

§. VII.
Siebendes Gesetzel

ERhalte diesen Schatz / den Lehrern gib den Geist /
auff das sie lehren das, was du sie lehren heist:
gib uns Beständigkeit / laß uns abweichen nicht /
von der uralten Lehr / biß Hertz und Leben bricht. [S. 194.]

§. VIII.
Achtes Gesetzel

Last uns auch fröhlich seyn von gantzen Seelen-Grund
In diesem J u b e l-Jahr / laß sprechen Hertz und Mund:
Diß ist der wehrte Tag / den selbst der HERR gemacht /
der vor sein Ehr / und Lehr so Vätterlich gewacht. [S. 197–198.]

§. IX.
Neun- und zehendes Gesetzel

Und weil die Lehr uns zeigt der Unterthanen Pflicht
und wie man ehren soll das Göttlich Angesicht
des grösten in der Welt / und daß man schuldig sey
auff Kindes Kind zu seyn / GOtt und dem Kayser treu.

So bett ohn Unterlaß / mein Betthauß / vor das Glück
des Kayserlichen Throns / daß GOtt mit Palmen schmück
glorreich die Majestät / Hertz-gründlich wünsch zugleich:
Es lebe CAROLUS, und sein Hauß Oesterreich [S. 199.]

M

Ferdinand Dobners Grabstein Inschrift7

Dess Kaysers treuer Knecht, der Bürger gutter Freund,
Dess weisen Rathes Ehr und seines Stammes Zierde,
Der Tugend Inbegriff, der Ungerechten Feind,
Um das erblasste Haupt des Volk seufzt mit Begierde.
Herr, achte ale Dobner noth der Edelsten Geschlechte
Der Gottesfürchtigen, der Taussende Gerechte.
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A CÉLLÖVÉSZET RENDJE NÉMET NYELVÛ KÉZIRATÁNAK (1577) ELSÕ OLDALA
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A céllövészet rendje, melyet a polgármester úr, a városbíró és a tanács, számos
nyomós ok alapján néhány polgárunk kérelmére és szorgalmas kérésükre szabály-
ba foglalt még az ezerötszáznegyvenkettedik évben, és amit most ez újra megerõsít
az ezerötszáz hetvenhetedik esztendõben azoknak, akik szívesen hódoltak a puskás
lovagi lövészversenynek.

Elõször, minden egyes lövész jöjjön tizenkét órára a lõtérre, és legyen saját fegy-
vere, ok nélkül senki más puskájával ne lõjön (mint ezt a következõkben részlete-
sen meghatározzuk). Tilos a veszélyokozás és elõnyszerzés minden formája is.

Másodszor, minden lövész kizárólag szabad karral lõjön, a puskát se a könyö-
kéhez, se oldalt a csípõjéhez ne szorítsa. A céllövõ, miközben lövését leadja, a vál-
lával se érintse fegyverét.

Harmadszor, ha a céltáblára lõnek, minden puskás lövész fizesse le a foglalót [1.
lap], mert csak így érvényes a lövése. Ha valaki az elsõ lövést leadta, de két lövésére
akarja a pénzt lerakni, ezt is megteheti. Ha úgy esne, hogy pénzét a lövéshez elõre le-
fizeti, és az elsõ lövése talált, akkor mindhárom lövész leadhatja lövését, de õ addig
jöjjön a helyére, míg a harmadik lövést leadják. Ha nem tér vissza, pénzét a lövõ el-
vesztette. Ez a pénz kerüljön a ládába.

Ha valaki a lövését nem jelenti be, mielõtt a másik kiérkezik és lõne, úgy szá-
mítson ez téves lövésnek, ha pedig nem jelenti be a téves lövését, és a másik tüzel
a fegyverével, büntetésbõl fizessen be két garast a ládába, és minden lövész marad-
jon állva a lõvonalnál, amíg be nem írják a nevét.

Negyedszer, így egy lövésznek sincsen joga, hogy pénzt tegyen le a másik he-
lyett, tizenkét pfennig büntetés mellett, kivéve a tûzmestert.

Ötödször, így minden lövész a leadott lövés után oltsa el, vagy tapossa el az izzó tap-
lót, és égõ állapotban ne vigye be a lõállásba, ha mégis: ezért egy krajcár büntetés jár.

Hatodszor, a nadráganyaggal, amit a városi tanács urai a maguk jó szántából
ajánlanak fel, a következõ módon kell eljárni; az a nadráganyag ugyanis nem jár
egyetlen lövésznek sem, ha nem polgár, vagy nincs felruházva polgári szabadságok-
kal, még akkor sem, ha [2. lap] lövése beletalál a céltáblába, s így õ lenne a nyertes.
Nadráganyag tehát csak azoknak jár, akik polgárok, vagy akik polgári jogokkal ren-
delkeznek. Ha õk gyõznek, õk minden további nélkül megkaphatják a nadráganyagot
is. Ennek fejében engedelmeskedniük kell a tiszteletreméltó tanácsnak, mindenütt,
ahová a város közössége rendeli õket. Egy polgár, illetve aki polgárjoggal rendelkezik,
csak egy nadrágra való anyagot kaphat nyereményként. És ha már korábban nyert
volna, most az következzék, akinek lövése nem volt rosszabb az övénél. Az a polgár,
akinek a lövése a legjobban sikerült, illetve az a lövész, aki nem polgár ugyan, de a lö-
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vés árát már lefizette s a nadrág anyagát már korábban elnyerte, adja oda nyeremé-
nyét a következõ gyõztesnek. Az olyan napon, amikor lövészet folyik ugyan, de senki
sem nyerte el a nadráganyagot, az összegyûlt pénzbõl vásároljanak egy díjat ajándék-
ba (történjék mindez az illendõség szerint). Ilyenképpen a lövészek közül, akár polgár
legyen, akár nem, ha a foglalóját lefizette, senkit ne zárjanak ki a nyertesek sorából.

Hetedszer, legyen tilos minden nemtelen elõnyszerzés, egy lövész se lõjön két go-
lyóval, se feltollazott vagy élesre reszelt golyóval, hanem csak kerek és gömbölyû go-
lyóval lõjön. (Aki ezt megszegné, [3. lap])

Akit ilyen elõnyszerzésben érnének, attól vegyék el lõfegyverét. Az illetõ tegyen
a ládába egy fél magyar aranyat feltétel nélkül. A lõállást még nem kell elhagynia,
ha azonban a harmadik alkalommal is elkövetné a vétket, s ez bebizonyosodik és
büntessék meg, és tiltsák ki a lõállásból.

Nyolcadszor, egyetlen céllövõ se tüzeljen többször a céltáblára azon a napon,
amikor a díjat, és a jutalmat osztják. Jól jegyezzék ezt meg! Aki ezt megszegné, an-
nak fegyverét vegyék el, s azt csak a már az említett módon válthassa vissza.

Egyetlen lövész se próbálkozzon meg azzal, hogy szombaton a várfalra lõjön,
sem más ünnep estéjén, így az esti istentisztelet után vasárnapig. Ünnepnapon meg
kell tartóztatnia magát az embernek, s ha mégis kimegy a lõtérre, akkor se kezdjen
próbalövéshez, mert tizenkét pfennig lesz a büntetése.

Kilencedszer, ha egy lövészeten megtörténne, hogy valakinek az utolsó lövésnél
felrobbanna a fegyvere, az illetõ még lõhessen más puskájával, de csak a tûzmester
engedélyével.

Ha az öreg céllövõk lõnek célba, egyetlen fiatal lövész se lõjön velük együtt. Ami-
kor azonban nadráganyagért versengenek, vagy más céhek lövészete folyik, joga van
az ifjú lövésznek, hogy velük együtt lõjön. [4. lap]

Tizedszer, egyetlen egy lövész vagy tûzmester se szóljon rágalmazó hamis szóval
vagy kivetni való beszéddel; se a lövés helyén, a lõállásban, se a céltábla elõtt ne kia-
báljon, semmilyen módon közbe ne szóljon, mert az haragot vagy ellenérzést kelthet.
Aki ezt áthágja, az fizessen büntetésbõl hat pfenniget a perselybe. Aki pedig a hat
pfenniget nem adja meg, az nem jogosult a lövésre, akár lövése következne, akár nem.

Tizenegyedszer, ha kivetni való pimaszság, szabálysértés vagy rendbontás ke-
letkezne a lövés helyén, a lõállásban vagy a céltábla elõtt, bármi is legyen ez a do-
log, ilyen esetben a tûzmester jusson egyességre a többi lövésztárssal, és válasszák
ki a legjobb megoldást. Ha azonban a civakodók közt ez nem vezetne eredményre,
és egyesség nem születne meg, úgy a cselekményt és a személyt illetõleg a tisztelet-
reméltó tanács a városbíró úr elõtt teremtsen törvényes egyességet, szabjon ki bün-
tetést a civakodókkal szemben, és szerezzen is érvényt annak.

Tizenkettedszer, egyetlen lövész sem vihet tüzet a lövõ állásba [5. lap]. A tûzmester
engedélye nélkül nem szaladhat ki a céltáblákhoz, ha mégis, fizessen egy krajcár bünte-
téspénzt. Ha azt kívánja, hogy maga nézhesse meg a lövését, mert nem akar hinni a táb-
la ellenõrének, sem a tûzmesternek, kaphat erre engedélyt egy krajcár lefizetése után.

Ha valaki kételkedik abban, hogy talált-e, és meg akarja nézetni, az fizessen be
egy garast. Ha önmaga akarja megtekinteni más kirendelt lövészekkel együtt, köte-
les adni két garast a ládába.

Tizenharmadszor, minden lövész maga felel puskája megtöltéséért, azért, hogy
fegyverét az elõírások szerint tökéletesen töltse meg puskaporral és golyóval. Ha
azonban csak puskaporral és tehát golyó nélkül tüzel, az is lövésnek számít, mint-
ha már golyóra töltött volna. Hasonló megítélés alá esik, ha csak golyóra töltött,
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puskapor nélkül. Ilyenképpen fegyverét háromszor töltheti meg. Ha valaki úgy men-
ne lõállásba, hogy nem töltött se lõport, se golyót, lövési jogát elvesztette.

Tizennegyedszer, egyetlen egy vitatható lövés se legyen érvényes. Az sem, ha a go-
lyó nem üti át a céltáblát, vagy ha egy puska csütörtököt mond, vagy ha a lövész kilép
a lõvonalról. Az is szabálytalanságnak számít, ha más helyett áll a lõvonalra. Ha három-
szor hibáz, vagy a lövésnél [6. lap] a puskája meghibásodik, akkor is elveszett a lövése.

Tizenötödször, a tûzmester és a táblaellenõr senkinek nem engedélyezheti, hogy
kifusson. Aki ki akarna futni, azt szólítsák fel, hogy álljon meg. Ha valaki lövészet köz-
ben akár a céltáblákhoz, akár a várfalhoz kiszaladna – legyen lövész, vagy csak nézõ –
az minden elnézés és vitatkozás nélkül fizessen tizenkét pfennig büntetéspénzt a per-
selybe. Ha valaki nem oda tartozó, és fõként, ha tisztában van tettével, amiatt rákiál-
tással felszólítást is kapott, hasonlóképpen köteles tizenkét pfenniget a perselybe befi-
zetni. Ha valaki vonakodna ezt megtenni, azt a tûzmester és a lövésztársak zálogvétel-
lel büntessék. A zálogot adják át a városbíró úrnak, aki majd büntetést ró ki a vétkesre.

Tizenhatodszor, állíthat egy tûzmester másvalakit is maga helyett, polgárt és lö-
vészt is, az azonban úgy járjon el, mint fentebb már leíratott.

Mindez csak hízóökrökre vonatkozik, és ne legyen érvényes a szarvasmarhákra.
Egy lövész (elõtt) egy másik helyett nem állhat ki. Vagyis minden lövész csak a

saját nevében lõhet. [7. lap]
Tizenhetedszer, ha véget ér a lövészet, mindenki egymás után távozzék, ha azon-

ban valaki maradni szeretne, otthagyhatja puskáját a lõállásban, és ajánlja fel, hogy
távozzon más helyette. Ha mégis távozásra került a sor, az kapja a jutalmat, aki a leg-
jobban lõtt. De a nadráganyagnál a szabályt tartsák be (úgy, ahogy fent olvasható).
Kivéve leginkább a másik jogosult, aki azután következik. Mindenki a nadrág anya-
gát tizenkét pfenniggel, illetve minden font cint három pfenniggel váltson meg.

Tizennyolcadszor, ha lefizették a lövés árát, az ajándékot abból vásárolják meg,
még pedig annyiért, amennyire a pénzbõl futja. Körülbelül tíz pfennigért, vagy ti-
zenkettõért vásároljanak.

Minden lövésztõl, öregtõl éppúgy, mint fiataltól elvárható, hogy a céltáblák kar-
ban tartására tegyenek be tartalékpénzt a ládába.

Tizenkilencedszer és végül, a tûzmesterek minden évben, Szent Márton napja
táján a többi lövész legénnyel tegyenek számadást az egyik lövészettõl a másikig ter-
jedõ idõszak minden kiadásról. [8. lap]

A lövészek rendezzenek zászlólövészetet, az elõkelõbb céhek, nevezetesen az
Urak Céhe, a Károsultak Céhe [GYÁSZOLÓK CÉHE?] (Schiedungs Zech), a Szenthá-
romság Céhe, a Mi Asszonyunk Megtisztulása Céhe, A Nyomorultak Céhe, a Lövé-
szek Céhe, a Halászok Céhe és a Kalmárok Céhe számára.

A fent leírt rendeletnek a tiszteletreméltó tanács érvényt kíván szerezni, és akik
nem eszerint viselkednének, vagy a tûzmesternek nem lennének hajlandók engedel-
meskedni, azok nevét be kell jelenteni a felsõbbségnek; a vétkesek lássák be hibáikat
illendõ módon, mindenekelõtt tartsák be ezt a rendeletet anélkül, hogy a szabályok
számát kénye-kedvükre gyérítenék, vagy szaporítanák. Mindent jól meggondolva és
szabályozva, a bennfoglaltak igaz bizonyságaképpen mindez elrendeltetett és a város
kisebb [pecsétjével] megerõsítve kiállíttatott [az ezerötszázhetvenhetedik évben.]

Bármelyik lövész, legyen ifjú vagy idõs, mikor a tûzmester fejére helyezi a koszo-
rút, vagy azt hazaküldi számára, tizennégy napon belül, vagy legkésõbb három hé-
ten belül lövészetét tartsa meg. Ha pedig ezt nem tenné, fizessen két tallért bünteté-
sül, helyezze azt a ládába, és ezután lövészetét hamarosan tartsa meg. [9. lap]
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Schützen Ordnung welche auf anhalten vnnd vleissig bitten etlicher aus der Bür-
gerschafft so lust zu der Ritterlichen Schützweil des Püchsen schüessens gehabt, noch
im Aintausent Fünfhundert vnnd Zwayundviertzigisten Jar, Durch die Herrn Bürger-
maister, Richter vnnd Rath, vmb viller erheblicher vrsach willen aufgericht vnnd Jetzt
von newen Confirmirt werden, Im Aintausent Fünfhundert Sibenvndsibentzigen

Jar

Erstlichen, Soll ain Jeder Schütz vmb Zwelf Vhr auf die Zillstat kommen, Vnnd
sein Aigene Pücksen haben Vnnd ohn Vrsach aber keinen annderen Püchsen
schüessen auch sollen alle gefarlichhaidt Vnnd Vorttail, Wie her: nach Zum Thail
außdrückhlich begriffen. Verbotten sein

Zum Anndern, Soll ain Jeder Püchsenschütz mit freiem Armb schüessen, also
das er den Ellpogen nit aufsetz weder auf die huf, noch auf die Seitten, Es soll auch
der Püchsenschütz Wann der Schütz anschlecht, die Achßl nicht berüeren,

Zum Dritten, Wann man auf die Tartschen schiest, so soll ain Jeder Puchsen-
schütz sein gelt legen, dieweil [so?] [S. 1.]

Schuß Wert. So aber der erst schueß auß ist, welicher dann auf Zwen schuß
einlegen will, der mag es thuen. Wäre aber sach das er sein gelt hinauß schickht
dieweil der erst schueß wert so soll er seine schüeß alle drey Thuen, doch daz er
khombt Eh das man den dritten schuß anhebt. Khombt er dann nicht, so ist Ime
das schüeß gelt Verloren. Vnnd in die Püchsen verfallen.

Wan einer seinen Schuß nicht ansagt, ehe der ander khombt Vnd schiest. derselb
sol für ein failschuß gerechnet werden sagt er aber seinen Failschuß auch nicht an,
und der Ander herricht seinen Schuß sol 2 grl Zue Straff in die Lad erlegen, es sol
auch ein jeder Schütz biß Zueinschreibung des Schuß bey der Zol stehen bleiben,

Zum Viertten So khain Schütz im Stanndt für den anndern legen, ausgenomen
die Schützenmaister, bey ainer Peen Zwelf pfenig.

Zum Fünfften, So ain Jeder Schutz nach Verbrachtem Schuß den gluenden
Schwamen leschen, oder gar abwerffe, Vnnd in gluender in die Schüeßhütten bey
straf aines Khreytzers nicht trag,

Zum sechsten Soll es mit den Hoß tuechern, so wol gemelte Herren von
Oedenburg Von gemainer Stat, darumb Zu schiessen frey aufgeben, nach uolgen-
dermassenn gehalten werden, Nämblichen das khainen Schützenn der nicht ain
Burger, oder mit Burgerlichen Freyhaitten alhie begabt, an solchen Hoß tuechern,
ob Jemand gleich der [S. 2.]
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Nägst mit seinen schüessen in der Targen were, nichts erfolgenn, noch daran
gewunnen haben solle, sundern denn Burgern, vnnd denen so mitburger sein, wer-
den solliche Hoßtuecher frey Zu gewinnen gegeben. Derhalben Sy dann ainem
Ersamen Rath bey Tag Vnnd nacht,wohin sy Zu notturfft gemainer Stat erfordert wer-
den, gehorsamb sein sollen, Es soll auch khainem Burger, oder Mitburger, mehr dann
ain Hoßtuech Zu gewinnen Zugeben sein, Vnnd ob ainer so vormals aines gewunnen,
eben der nägst mit seinen schiessen were nichts weniger soll das Hoß:tuech dem
Burger so die Pesten schüeß nach ine hat, Vnd dem, so vormals das Hoßtuech gewun-
nen, oder den Ihenigen, so nit burger, Vnnd d[as] [Ih]r gelt erlegt ,das nägst gewinnent
darnach geben were- aber an ainem Tag daran man schüeßen wurdet, Vnnd kain frey
Hoßtuech beuor gegeben sunder vmb ain zusamen erlegt gelt khlainater erkhaufft
wurden, sollen weder burger noch ander. woher die khommen Vnnd Ir gelt, [wie sich
gebiert.] erlegen in khainem gewinnendem außgeschlossen sein

.
Zum Sibenden Sollen auch all gefärliche Vorttail verpotten sein, Vnd khain

Schütz soll Zwo khügl ainß schüß, auch khain gefietterte, odere gespitzte Khugl,
sunder Sie well Vnd Rundt Khugln schüessen. Welicher das Vbertrit, vnd mit [S. 3.]

solichem Vorttail begriffen, desselben schüeß Zeug ist verfallen. Also, das er Ine
vmb ainen halben gulden Hungerisch Vnableßlich. in die Püchsen Zu legen, erledi-
gen solle. Doch ohn ainiche verwarung der Zillstat, allain er würde Zum dritten mal
hierin verprechen, erfaren, Vnnd gestrafft, Alsdann soll Ime die Zillstat gentzlich
verpotten sein,

Zum Achten Soll ain Jeder Püchsenschütz nit mehr schueß Zu der tartschen
thuen, dann auf den selben tag Vmb die gab oder Clainat, darumben man schaut,
bestimbt werdenn, wer solches überf[ühre?]r ist verfallen seinen SchießZeug, doch
soll Ime derselb obgemelter massen Zulösen geben werdenn,

Es soll auch khain Schütz sich versuechen. oder schüessen Zu der Mauer am
Sambstag, noch an anndern Feyrabenten, nach der Vesper Zeit bis am Sontag. Oder
Feyrtag, daran man scheut, Vnd an die Zillstat khombt, Vnnd dann auch khainen
Versuechschueß auf der Zylstat thun. Bey der Pueß Zwelf pfenning.

Zum Neundten Ob ainem Puxen schützen Zeug Zerrunne auf den lesten
Schueß, in was schüessen das beschähe, so mag er wol aus ainer andern Puxen
schüessen, doch mit gunst des Schutzenmaisters

Wan die Alten Schüzen ain schießen haben, sol khein Junger schütz nicht mit
schießen, es sey den das er sich hab von den Jungen Weck geschoßen oder aber wan
die Hoßtüecher, oder auß gen Zechen schießen gehalten Werden, sol ein JungerSchûz
mit Zuschießen macht haben, [S. 4.]

Zum Zehendten Soll auch khain schutz oder Schutzenmaister ainer den anndern,
weder auf der Zylstat . in der schüeßhuetl am Stanndt, noch bey der Tartschen onge-
farlich Verunleumbt Lugstraffen . oder Verpotne Wort geben, auch nit schreien, noch
einreden in khain weise . dann Zorn .Vnnd wider willen darauß enntsteen machten,
Welicher das Vberfertt, der soll geben in die Puxen Sechs pfennig. Vnnd dieweil er die
Sechs pfenning nicht gibt. So soll er Vngeschossen sein, Er sey in den schiessen . oder
nicht,

Zum Aindlifften Ob sich ain Vnbilliche Frävel, Irrweg oder aufrüer in der Schieß-
huetten, auf der Zillstat, oder Vor der Tartschen begäbe was dann die Sach wäre,
solich handlung sollen die Schützenmaister, Zu sambt den anndern Schüeßgesellen
verainen,vnnd besten hinlegen, wo es aber bey den Parteyen nit verfängkhlich . Vnd
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khainer Ainigkhait volgen wolt. So soll ainem Ersamen Rath oder noch gelegenhait
der Handlung Vnd Person, dem Herrn Riechter solche Hanndlung gerichtlich
Zuuergleichen, Vnnd gegen den partheyen mit Straf Zuuerfaren, beuor stehen, Vnnd
vorbehalten sein,

Zum Zwelfften, Soll auch khain Schütz feur in die huetten [S. 5.]
tragen, Auch on erlaubnus des Schützenmaisters hinauß Zu der Tartschen nit

lauffen, bey der Pueß aines Khreytzers, begert er aber seinen schuß selbst Zu
schawen, Vnndt dem Ziller noch Schutzenmaister nit trawen will, So soll es Ime
gegen einlegung aines Khreytzer in die Puechsen vergönnstigt werden.

Wan einer Zweiffelt er hab getroffen, vnd will darüber erschauen lassen derselb
sol ain Groschen erlegen, will er in über selbsten Neben den Andern Verordneten
Schützen beschauen, sol er 2 Groschel in die Püchßn Zugeben schuldig sein

Zum Dreitzehendenn, Soll ain Jeder Püchsenschütz sich fuerstehen mit seiner
Ladung, also das er sein Puxen Volkhommentlich lade, mit Puluer . Vnnd Khugl, wie
dann dar zue gehört, liede er aber Puluer Vnnd khain khugl, vnd zundt darüber an,
so hat er geschossen, als wer ain khugl darin gewesen, deßgleichen Liedt er ain
Khugl. Vnnd khain Puluer darhinden. So mag er woll dreymal eineinraumen, Vnnd
nit mehr. Ob ainer nichts einliedt, weder Puluer noch Khugl, Vnd an Stanndt, so ist
der schueß auch verloren,

Zum Viertzehenden Soll khain geel schueß nicht gelten. Noch ainer der nit
durch bricht on Vrsach, Vnnd ob ain ain Puchsen versagt. Vnnd vom Stanndt trit.
Vnnd wider gericht ist, so mag er für ainen Jeden fürtretten. So sy Im aber drey-
mal versagt, so ist er Vmb den Schueß, geet [S. 6.]

Inn Die Püechsen ab, dieweill er am Stanndt steet, so ist er vmb dann Schueß,
Zum Funftzehenden, Soll der Schützenmaister Vnd Zieller niemandt lassen

vnderlauffen, sunder die, so Vnnderlaufft wellen, anreden, Vnnd so über solches
Jemanndt vnnder die Schueß der Püechsen, auch vnnder die Tartschen oder maur
lieffe, er sey ain Schütz oder nicht, So soll der Schütz gebenn Zwelf Pfening Zu Pueß
in die Püchsen, an alle gnad Vnnd Widerredt. Ob aber ain frembder Vnnd sunderlich
ainer der des wissen hette, oder derhalben wer angeredt Vnnd beschrien werde in
[die]zem[?] begriffen [müsse?] derselb sol gleichermassen Zwelf Pfenning in die
Puchsen Zulegen schuldig sein. Wo sich aber Jemandt dessen waigernn wuerde
[der?] selb mag durch den Schutzenmaister vunnd Schießgesellen ge[straft?]
Pfenndt werden. Wellich pfanndt alßdann dem Herrn Richter soll Vberantwort wer-
den, alda er sein straf haben wierdt,

Zum Sechtzehenden, Mag am Schützenmaister woll ainer anndren an sein stat
stellen, der Burger, vnnd ain Schutz ist, derselb soll es auch halten wie oben
geschriebenn,

Diß geh so alle den Ochsen[?] mesten daz[wo?] nit die Rinder seyn
Vnd Solt Auch Aller dings Kein Schitz (Vor) einer Vor den Andern Schiessen.

Sondern ein ieter Schitz solt Selber Schiessen. [S. 7.]
Zum Sibentzehenden, Wann das schüeßen auß ist, so soll man nacheinander

schieden, Wo aber ainer nit so lanng Verziehen mecht, soll er sein Püchsen auf der
Zillstat lassen, Vnnd ain Anndern schützen an seiner stat Zu schieden erbietten.
Vnd so nun gar geschieden ist, so sollen dem, der die maisten Schueß hat, das besst
Clainat. Doch die Hoßtuecher. damit es. (wie ob steet.) gehalten werden solle, Auß-
genomen, Vnnd dem anndern maisten, daz nagst darnach. Von ainem biß auf den
anndern, Vnntzt daz die Clainat gar außgetailt . geben werde, Es soll auch ain Jeder
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vom Hoßtuech Zwelf pfennig. Vnnd von ainen Jeden pfundt Zyn, drey Pfenning zu-
lösen geben,

Zum Achtzehendenn, So man schieß gelt legt. So soll man Clainat darumben
khauffen als weit das wert. Vngefärlich biß an Zehen. Oder Zwelf pfenning,

Soll von einer Jeden schiessen, so wol bey Alten Als Jung wegen Wahrung der
scheibn ein Leggelt in die Ladt genombern Werden,

Zum NeundZehenden vnd lessten, Sollen auch die Schutzenmaister alle Jar Jär-
lich. vmb Sanndt Merttenstag denn annderen Schießgesellen, alles Einnemen, Vnnd
Auß gebens. Von ainem Schiessen Aufs Annder Raittung thuenn etc [S. 8.]

Soll denen Schüzn Jährlichen Auß den fûrnembsten Zechen ein Fahnen schießn
gehalten werden Alß Hern Zöch Schidung Zech, 1 Heilige 3 Faltigkheit Zech, Frauen
Rainigung Zech „ellenden Zech”, Schüzn Zech, Fischer Zech Kramer Zech

An Obbeschribner Ordnung, will ain Ersamer Rath hanndthalten Vnnd Welliche
sich derselben nicht gemäß Verhalten: oder den Schützenmaistern nicht gehorsamb
sein wollten, Dieselben, sollen der obrigkhait angezaigt werden, die weil gebuerlich
einsehung thuen, Vnnd behelt Ir Hiemit beuor, diße Ordnung. Zu mindern, Zu meh-
rern. als offt sie gelust. Vnd guet bedunckh, Oneguerde, zur warer Gezeugnuß.
haben Sy Ir Vnnd gemainer Stat Cliennere [Petschaft?] undten Zu stellen Verordnet
Actum [Im Aintausent funfhundert Sibenundsibentzigen Jar?]

Soll ain Iedtwedter Schütz Jung oder Alt, Wan ihme der Schüzenmaister das
Kränzl Aufsezt, oder Anheimb schickht, Innerhalb 14 Tagn oder auf das Lengest in 3
Wochen sein schießn halten, wo er dasselbige nicht thuen wirdt. Soll er 2 Taller Zur
Straff in die Ladt Zu Erlegen schuldig sein, Vnd Also balt sein schießn darauf halten
sol, [S. 9.]

62



1542.

„A kapuõrséget, a toronyõrséget és a tûzõrséget, a polgárok felfegyverzését a vá-
rosban és a jobbágyokét a falvakban az általános biztonság és az elõvigyázatosság
okából elrendeljük”. „Emellett a Tiszteletreméltó Tanácsnak gondja legyen arra, hogy
a polgárok és a jobbágyok a falvakban mindenkor jó fegyverrel rendelkezzenek, és
szûnjék meg a kölcsönzött fegyverek használata.”1

1543.

„A mostani körülmények azt követelik meg, hogy éjszaka a kapu elõtt éberebben
õrködjenek, mint az utóbbi idõben történt, lássák el feladatukat alaposabban, a hu-
szonnégy külvárosi tanácsos és a tanácsos urak nemhiába nehezményezték a dolgot,
és a közjó miatt sem tûrhetõ el, hogy a huszonnégyesek közül egyvalaki csak egy má-
sik kijelölt polgárral lássa el az éjszakai õrséget. Ezért a Tiszteletreméltó Belsõ Ta-
nács helyesnek tartja, hogy éjszakánként a huszonnégyes mellett erõsítsék meg az
õrséget két polgárral is, ez több hasznot hozna az egész városnak, mint most a vár-
árokban a gyakran elálmosodó õrség.”2

Anno 1581.

„A város közönsége céllövészetet rendezett egy ökörért, és emellett sok másféle
szórakozás folyt, számos idegen lövész jött távoli vidékrõl, két kiváló tréfamester
Linzbõl, és két kötéltáncos. Az egyik azokat a fiúkat, akik a zászlókat és a nyertese-
ket a lövõhelyre hozták, a saját emlékezetére az abc szerint rímbe szedve tréfásan
megénekelte, s ez mûvészien és amellett mulatságosan is hangzott. Ezért a Tisztelet-
reméltó Tanács tekintélyes borravalóval ajándékozta meg.”3

1616. július 21.

„A lövészek a lövészünnepi szórakozáshoz támogatást kértek. Engedélyeztünk
nekik tizenkét forintot, meghívják az egész polgárságot, valamint a falusiakat is, de
azzal a feltétellel, hogy a parasztok, ha a legjobb lövést érnék is el, ne az számítson
a legjobbnak, s csak az utána következõ helyet kapják meg.”4

63

FEGYVERFOGÓ POLGÁROK

Feljegyzések a lövészekrõl

1 Póda Endre: Sopron sz. kir. város monographiája. I. köt. Sopron, 1890, 24. l. alapján.
2 Póda Endre: Sopron sz. kir. város monographiája. I. köt. Sopron, 1890, 25. l. alapján.
3 Faut Márk és Klein Menyhért krónikája. 1526–1616. Sopron–Eisenstadt, 1995, 110. l. alapján.
4 Póda Endre: Sopron sz. kir. város monographiája. II. köt. Sopron, 1896, 301. l. alapján.



1678.

„Szeptember 25-én, 26-án és 27-én megrendezték a lövészünnepet, a legjobb lö-
vésznek ajándékoztak egy 50 lat súlyú, kívül-belül aranyozott kelyhet egy kendõvel,
valamint felajánlottak egy kisebbet is koszorúval; emellett trombitaszóval lovagot is
avattak, s ezt elõre mindenhol, minden városon közhírré adták.”5

1688.

„Item ebben az évben a Szent Mihály-kapu elõtti lövõhelyet megszüntették, oda-
hagyták a céllövõk, és a Tiszteletreméltó Tanács engedélyével ezt a külvárosba, a
Lackner-féle majorba (Lacknerischen Mayrhoff) helyezték át, és Húsvét ünnepén elõ-
ször rendeztek itt lövészünnepet”.6

1688.

„1688-ban tavasszal a Szent Mihály-kapun kívül fekvõ lövõhelyet megszüntet-
ték, áthelyezték a Lackner-majorba (Lacknerischen Meierhof), és elõször a húsvéti
ünnepek idején kezdték el itt a lövészünnepet.”7
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1542.

„Die Thorwache, Thurmwache und Feuerwache, ebenso die Bewaffnung der
Bürgerschaft in der Stadt und der Holden auf den Dorfschaften, wird als ständige
Sicherheits und Vorsichtsmassregel gehandhabt.“ „Daneben soll Ein Ehrsamer
Rath Einsehung thun, damit die Bürgerschaft, auch die Holden auf den Dörfern all-
weg mit guter Wehr gefasst seien, und die Lehne-Wehr abgestellt werde“.1

1543.

„Die jetzigen Läufte erfordern, dass die Nachtwache vor dem Thor, mehr denn
ein zeitlang beschehen, soll besetzt seyn, derohalben achten die Vierundzwanziger in
der Vorstadt zusammt der Gemeinde beschwerlich, und gemeiner Wohlfahrt nicht
zuträglich, dass ein Vierundzwanziger allein selb ander angezeigte Nachtwacht ver-
richten solle. Sieht hierauf Eine Ehrsame Gemeinde für gut an, dass nächtlich einem
Vierundzwanziger zwei Bürger zu der Nachtwacht zugegeben werden, das mehr zu
Nutz gemeiner Stadt gereichen mag, als zum Theil die schläfrige Wacht im Stadt-
graben“.2

A[nn]o 1581.

„Ist von G[emeiner] Stadt alhie ein freÿschiessen gehalten worden vmb ein
Ochssen vnd darnebenst allerleÿ kurzweil dabei zubracht, seint viel frembde Schutzen
von Weitten ortten herzukommen vnd 2 furnembe Prütschenmeister vonn Linz, zwenn
Sailler, der eine hat die Knaben, so die Fenlein vnd gewinnende auf die Schißstadt
getragen, zu seiner gedechtnuß [nach] reimbweiß nach dem A.b.c. geprutscht vnd
gesungen, welches ganz kunstlich, darnebens lecherlich anzuhören gewesen ist. Ist
Ihme destwegen von einen E[rsamen] Rath ein Ehrlich Trinckhgeldt geben worden
[6v]“.3

1616.
Den 21. Juli

„Die Schützen angehalten umb eine ergözlichkheit zum Schiessen. Ist 12 Fl.
verwilligt und die gantze Burgerschafft so wol die Dörffer herein zuladen, doch mit
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dieser condition, dass die Bauern, ob sie schon den Besten schuss, nicht das Bes-
te, sondern das nägste hernach haben sollen.“4

1678.

„Den 25. 26. 27 Septembris Anno 1678 Ist alhier ein Freÿschiessen gehalten
worden, sein zum besten auffgeben worden Ain Becher mit 50ig Loth sambt einen
Tückhel, in vnd außwendig Verguldt, wie auch noch Ain klienerer in Kranz benebens
zum Ritter Ain Schallen Ist also Vberall auff alle Stett geschriben worten zu komen“.5

1688.

„Item ist auch Heyr die Schiess Stathvor dem Michaelsthor von den Schützen ver-
lassen vndt aufgeben worten, vndt mith Verwilligung E. E. Rath solche In den Lack-
nerischen Mayrhoff In die Vorstath her kommen, vndt In oster feyrtag zum Erstenmall
alda geschossen worden“.6

1688.

„1688 dieses frühjahr ist die Schiess-stätte ausser dem Michaelisthor aufge-
hoben und in den Lacknerischen Meierhof verlegt worden, wo in den Osterfeiertagen
zum erstenmal zum schiessen ist angefangen worden“.7
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„Január 17-én Ocskay idejött ötszáz kuruccal, és megadásra szólította fel a vá-
rost, de ebbõl ezen a napon semmi sem lett. Elõtte azonban beküldte Talliánt Pá-
páról, estefelé, úgy három óra körül, emiatt hamarjában nagy nyugtalan csoportok-
ban összegyûltek az emberek. Tallián úr pedig lóháton jött a városházához, néhány
nemes magyar úrral, akik fegyveresen õrködtek a városháza elõtt. Ocskay azonban
még ezen az éjszakán katonáival Kópházán tanyázott, és csak másnap, a rákövet-
kezõ 18-án jött be néhány úrral a városba. De nem volt akkora bátorsága, hogy a
belvárosban szálljon meg, hanem éjszakára vendéglõkben háltak; jómaga meg sem
jelent a városházán, hanem értésére adta a Tanácsnak: válaszoljanak a megadásra
igennel vagy nemmel, neki minden mindegy, nem sokat törõdik ezzel. Kerserschiz
úr azonban, aki bátor, egyenes jellemû úr, ki mindenkor hûséges volt a városhoz,
kedélyesen válaszolt és azt mondta: Ilyen fontos ügyben nem szükséges ekkora si-
etség. Ocskay legyen türelemmel még holnapig, addig is fontolja meg, hogy Õfelsé-
ge, a mi legkegyelmesebb királyunk és urunk; egy ilyen õsrégi szabad királyi város-
ban sem tehetünk mindent hirtelen tönkre, és ez a város Magyarországon – a Du-
nán innen – sokat segíthet, de sok kárt is okozhat. Ez megfontolásra bírta, és itt
maradt a következõ napig, 19-ig, azonban a mi veszedelmünkre, mert azzal fenye-
getõzött, ha bármi rossz éri, azt a városon bosszulja meg, úgy szétvereti, hogy kõ
kövön nem marad. Ám még ezen az éjszakán bement a belvárosba, egy bizonyos
helyre, ahol veszettül táncolt, aztán körbe szánkázott, az õrségnek az elülsõ és a
hátsó kapunál nagy borravalót adott, úgy, hogy hagyták ki- és bejárkálni.

Ezen a napon, 19-én az urak malmaik védelmére menleveleket vásároltak Ocs-
kaytól, egy ilyen levélért négy császári forintot fizettek, a menlevelet nekik kellett ma-
gyarul megíratniuk, õ rányomta a pecsétjé, és rákövetkezõ vasárnap elutazott innen.

A rákövetkezõ január 21-én a város két urat küldött Károlyihoz, mégpedig Koa-
sitz (Kovachich) urat, a Belsõ Tanács tagját és Reichenhaller urat.

Január 26-án korareggel négyszáz német katona érkezett a városba, ismét nagy
csõdület keletkezett, mert odajöttek a kurucok is, és nézték, hogyan vonulnak be a
császáriak, ami igencsak nem tetszett nekik, mert már biztosak voltak abban, hogy
Sopron is meghódol nekik. A négyszáz német katonát két fõtiszt vezette, egyikük
von Blumberg báró volt, a másik Priquiz úr, a térparancsnok.

Itt az is feljegyzésre méltó, hogy a város Dobner Ferdinánd urat Bécsbe küldte, Õ
Császári Felségéhez, hogy tanácsot kérjenek, mihez tartsuk magunkat, mert azt sem
tudtuk, mit tegyünk. Körülöttünk már minden helység meghódolt, mégpedig Kõszeg,
Ruszt és Kismarton, a palatinus minden birtoka, kivéve Fraknót és Lándzsért. Mikor
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aztán küldött uraink megérkeztek a császári udvarba, ugyancsak rosszul fogadták
õket. Már mindenrõl tudtak: mely helységek adták meg magukat a kurucoknak, még
azt sem hitték el, hogy mi még hûségesek vagyunk a császárhoz, mivel azt is jól tud-
ták, hogy Ocskaynak néhány vég posztót és száz pár csizmát ajándékoztunk. Azt is
tudták továbbá, hogy megnyittatta a fegyvertárat, ami valóban így is történt. Midõn
hosszú elõadás után megértették, mi a helyzetünk, hogy mi nem fogtunk össze a ku-
rucokkal, csak azután kapott Dobner úr audienciát a császárnál. Mindenrõl élõszó-
val tájékoztatta, hogy mi is történt valójában, meg is esküdött elõtte, hogy mit csele-
kedett a polgárság, az egész tanács a városházán, [közölte] minden szavunk tartal-
mát, hogy mindenki hûséges Õfelségéhez, és addig védekezik az ellenséggel szemben,
amíg egyetlen ér dobog a testében: ennek Õfelsége igen megörült, azonnal megígérte,
hogy a várost sohasem hagyja magára, hanem segítségünkre kél, amikor csak tud és
megteheti, azt is megígérte, olyan szabadságot ajándékoz a városnak, ami bizonyára
segíteni fog. Azt a négyszázat még ezen a napon a belvárosban szállásolták el, a vá-
rosparancsnok a Braun-féle házban kapott szállást, a térparancsnok azonban Leo-
pold Nätl házában. A városparancsnok úr ifjú, de bölcs úr volt, aki a hadtudományt
meglehetõsen értette, a Szent Mihály-kaput, a Balfi utcai kaput és az Újteleki-kaput
földdel betemettette és palánksorral lezárta, erõs õrséget helyezett el a kapuknál,
eközben a kurucok egyre inkább a város körül kóboroltak, ám egymás után lelõtték
õket.”

„Május 17-én, szombaton, Szentháromság ünnepe elõtt a városparancsnok úr
az egész Tiszteletreméltó Képviseletet ismét figyelmeztette, hûségre intette a város-
házán, maradjanak Õfelsége hívei, ezért semmitõl se féljenek, hanem bízzák magu-
kat bizalommal a császár kegyelmére és segítségére. Erre a Tiszteletreméltó Képvi-
selet újból megesküdött, hogy életüket és vérüket, minden birtokukat és vagyonu-
kat Õfelsége kezébe ajánlják és a védelmére bízzák. A városparancsnok úr ezután
berendelte sáncmunkára minden falunk lakóját bírójával együtt, és a bírónak min-
den egyes vasárnapon kora reggel munkára készen kellett állnia embereivel a Fõté-
ren. A város minden házából a lakóknak is a sáncon kellett dolgoznia, e napon több
mint háromezer személy munkálkodott a sáncárokban. Bottyán emberei között ha-
marosan nagy félelem keletkezett, és mivel május 19-én, egy hétfõi napon senkit
sem engedtek ki dolgozni a szõlõkbe, ezért Bottyán legtöbb katonája elhagyta a vá-
rost, attól féltek, hogy õket is kirendelik a sáncra.”
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„Den 17 Jenner, war angekommen der Ocskay mit 500 Gruzen, vnd hat die Stadt
auffgefordert, worauss aber nichts worden disen tag, Er schickte aber zu vor herein
den Tallian von Papa, gegen den Abend vmb 3 Vhr, da entstundt alssdan ein gross-
er Aufflauff vnter den Leuten. Er aber hr. Tallian kamme gerittener herein auff das
Rathhauss, sambt etlichen Ungarischen Hr. von Adel, welchen man das Gewöhr
praesentirte unter dem Rathhauss, der Ocskay aber ist diese Nacht noch mit seinen
Völckern zu Kolmhoff liegen blieben, vnd kame erst den andern tag alss den 18 dito,
darauff mit wenig Hr. herein In die Stadt. trauete sich aber nicht in der Einvendigen
Stadt zu logiren, sondern blieb, die Nacht heraust in Wierthss häusern; Erschien
aber nicht auff den Rathhauss, sondern liess den Rath andeuten; Sie sollen nur Ja
oder Nein sagen wegen der Huldigung, ess wär ihm alles einss, vnd sey ihme nicht
will daran gelegen; Herr Kerserschiz aber, alss ein wakerer auffrichtiger Herr, der ess
noch allezeit. Trey gemeinet hat. mit der Stadt, führte ihme zu gemüth, vnd sagte.
Ess liese sich nicht gleich eilen mit einer solchen wichtigen sache. Er wolle doch ver-
warten, noch biss auff morgen, in deme er Ocskay, auch wohl dencken soll, dass
Ihro May. vnser gnädtigster König vnd Herr, eine solche Uralte Königl. Freystadt
auch nicht wird gleich auff einmall zu grundt gehen lassen, vndt dise Stadt dem
Vngerland disseitss der Donau auch vill helffen. Zugleich auch Schaden kan,
worüber er den beweget worden, vnd noch verblieben biss auff den 19 Dito. alleine
aber auff vnser Gefahr, den er drohete, wo fern ihme wass sollte begegnen, so wolte
er ess an der Stadt rächen, vnd es also zerschlopffen lassen, dass kein stein auff den
andern bleiben wird. Er gieng aber noch dise Nacht in die Stadt hinein, an ein ge-
wisses Orth, allwo er waker danzete, vnd darauff in schlitten vmbher fuhr, der Wacht
aber beym hintern vnd vordern thor hat Er ein guetes Trinkgeldt gespendieret, dass
sie ihme haben auss vnd Ein lassen.

Den 19 Dito. Kaufften vnsre Herrn Protectionales. auff ihre Müllen, von Ocskay,
vnd Kostete ein solcher Brieff 4 fl. Kays. sie haben den Brieff selber schreiben
müssen lassen ungerisch, vndt Er hat sein Pettschafft darunter getrucket, vnd ist
den Sontag darauff weg geraist von hier.

Den 21 Jenner darauff schickte die Stadt Zwen Herrn zum Károly, alss den Hr.
Koaschiz dess Innern Rathss vnd den Herrn Reichenhaller.

Den 26 Jenner, Kammen in der Frühe 400 teutsche Völcker zu vnss her in die
Stadt. da wurd auch widerum ein grosser Aufflauff, den die Gruzen kamen auch her-
bey, vnd schaueten wie die Kayserl. eingezogen sind, welches ihnen nicht gar woll
gefallen, den sie vermeinten, sie würden Ödenburg auch woll noch unter ihre Hul-
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digung bringen. Unter disen 400 Teutschen Man, waren zwen Hauptman, davon
einer alls Herr Baron von Blumberg, Commendant wurde, der andere Herr Priquiz,
Plazmajor.

Hierbey ist auch zu mercken, dass die Stadt auch den Herrn Ferdinand Dobner
geschickt hat nach Vien, an ihro Kay. May. allda sich rathss zu erhollen, wie wir vnss
halten möchten, denn wier wüsten nicht, wass wier thun sollten. ess war alless vnb
vnss her schon gehuldiget, alss nemlich Günss Rust vnd Eisenstadt, ja der Palatinus
selbsten mit allen seinen Güettern, ausser Forchtenstein vnd Landsee. alss nun
vnssere Deputirte Herrn an Kay. Hoffe kommen waren, haben sie gar schlechte
Autienz bekommen, den sie wusten alless schon, welche Örter sich gehuldiget hät-
ten den Gruzen, glaubten ess auch nicht, dass wir noch Kayserl. seyn solten, in
deme sie alles woll wusten, dass wier auch den Ocskay etliche Stuck Tuech vnd 100
baar Zischman, geben hätten, ja sogar, dass Er auch das Zeig Hauss begehret hätte
zu öffnen,welchess auch nicht anderst war, alss sie aber nach langer Relation ver-
nohmen hatten. dass ess dem also seye, vnd wier noch nicht mit den Gruzen hielten,
so hat Herr Dobner Audienz bekommen bey Ihro May. den Kaysser, welchen Er alles
mündlich referirte. wie ess zu gangen wäre, hat ihm auch geleistet den Eydschwur,
welchen die Bürgerschafft vnd der ganze Rath gelestet hat auff den Rathhauss, dess
Innhaltss, dass nemlich ein ieder getreu verbleiben wolle Ihro May. vnd sich gegen
den Feinden wehren, so lange er ein ader rühren mag in seinem Leibe: Worüber sich
Ihro May. sehr erfreuet hat, vnd zugleich versprochen, Er wolle die Stadt nicht ver-
lassen, sondern vnss helffen, alss er immer kan vnd mag versprach auch, die Stadt
mit solchen Freiheiten zu begaben, die gewisslich helffen werden. diese 400 Mann
hat mann noch diesen tag in der vor vnd Einwendigen Stadt einquartiret. der
Commendant lag in Braunischen Hauss zu Quartir. der Plazmajor in Leopold Nät-
lichen; der Herr Commendant war ein Junger aber gar gescheydter Herr, der das
Kriegsswesen Zimlicher massen verstundt. er lies gleich das Michelss Thor, Schli-
perthor vnd Neustifft thor verschütten und verpalesadnen vnd sezte scharffe Wach-
ten drauff, vnterdessen aber streiffeten die Gruzen merzu an vnsre Stadt, wurden
aber einer nach der andern erschossen.“

„Den 17 May, alss am Sambstag vor den Fest der heil. Drey faltigkeit, ist die
Zeitung ankommen, wie dass der Ragoczy und der Graff Forgács mit ihren Völkern
schon widerum bey Raab stundten.

Diesen Tag hat der herr Commendant Eine ganze Ehrsahme Gemein widerumen
auff den Rathhauss Erinnert, vnd ermahnet. Ihro May. getrey zu verbleiben, man
solte sich nur nichts förchten, sondern soll sich gewiss verlassen, auff des Kayserss
Gnade und Hülffe, Worüber E. E. Gemein wiederum auffs Neue geschworen, Ihr Leib
vnd Leben, Hab vnd Gutt, neben Ihro May. auffzusezen, vnd zu wagen. Darauff hat
gleich der Herr Commendant allen Richtern auff unsern Dörffern einsagen lassen, in
die Schanz, und hat ein jeder Richter seine Leute von einen jeglichen Dorff am Son-
tag frühe auff den Plaz schon haben müssen in der Bereitschafft. In der Stadt aber.
hat man von Hauss zu Hauss müssen auch gehen in die Schanz, Vnd sind diesen
Tag über 3000 Perssonen in den Schanzgraben gewest, da ist alssdan ein grosser
Forcht unter den Butyanischen Leuten, so in der Arbeit da waren entstundten; und
hat man den 19 May, alss an einen Montag Niemand nicht aussgelassen gen
Weingarten, aber zwischen 8 vnd 9 Uhr vormittag sind die meisten Buttyanischen
leut weg von der Stadt, vermeindten sie würden auch Schanzen müssen.“
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1705. december 22-én mindenfelõl megbízható hírek érkeztek, hogy a lázadók
jelentõs lovas és gyalogos haderõvel, emellett néhány erõs ágyúval és minden tar-
tozékukkal együtt egyre jobban megközelítik ezt a várost, azzal a szándékkal, hogy
teljes erõvel meg is támadják. Ezen a helyen ugyancsak megtörténtek a szükséges
ellenintézkedések, majd azután a mai napon a fegyvert fogó legénységi állományt
újonnan összeírták, és õk, akiket semmilyen polgári eskü nem kötelezett arra, hogy
Õ Császári Felségéért szükség esetén egységesen életüket és vérüket áldozzák, azt
kérelmezték, hogy egységesen felesküdhessenek. Csekély kártérítésként a több na-
pon át tartó alkalmatlanságokért a várfalaknál, bort osztottak ki a polgároknak, az
itt lakóknak és a katonáknak a városi képviselet pincéjébõl.

E hónap 23-án szorgalmasan folytatták a külsõ városkapuk elsáncolását: hogy
azonban adódó alkalommal kirohanhassanak, az úgynevezett Bécsi-kapunál felhúz-
ható hidat építettek. Egyidejûleg kijavítottak minden lõállást a falak és a lövegek kö-
rül, és ahol még szükséges volt, lövegeket helyeztek el, a kapások és az iparos legé-
nyek között fegyvert és lõszert osztottak ki, s báró von Weitersheim ezredes és Fer-
dinand Dobner polgármester úr még több más jó intézkedést vezetett be, amelyek
éjjel-nappal dicséretesen meg is valósultak.

E hónap 24-én délelõtt 11 óra tájban a rebellisek minden oldalról a falakig lo-
vagoltak és az úgynevezett Hutbüglnél tábort vertek, közülük hét zászlóalj négy
ágyúval és két mozsárágyúval az úgynevezett Szent Lénárd-hegyen, ahol egy koráb-
ban létesített kõhíd s több nagy árok és mélyedés található; itt azonnal nagyon elõ-
nyösen elhelyezkedtek. Minden elõzetes figyelmeztetés nélkül elkezdték a játszado-
zásukat, be-beröpítettek egy-egy tüzes golyót és bombát a városba, melyekbõl ezen
a napon az utóbbiból mintegy harmincat lõttek be, melyek ugyan kárt okoztak az
épületekben, de az emberéletben nem. Eregették a tüzes golyókat, egyiket a másik
után, s ezzel a vaktában lövöldözéssel azt érték el, hogy a külvárosban egyszerre há-
rom különbözõ utcában is fellobbant a tûz, a házak az ott felhalmozott gabonával,
szénával és szalmával együtt hamuvá váltak. Jóllehet, a falakon fegyverben álló pol-
gárság ezt a nagy vesztességet saját szemével nézte végig, egyetlen egy sem akadt
közülük, aki a legkisebb hajlandóságát is mutatta volna, hogy javai megvédéséért a
lángokba rohanjon. Hogy a nagyobb bajokat megelõzzék, a belvárosban a polgárok
egyidejûleg elkezdték saját kezükkel a háztetõk leszedését; néhány átszökõ elmon-
dása szerint a rebelliseket meghökkentette, hogy így összefogtak a legteljesebb vé-
dekezésre. Hanem hamarosan megjött a válasz a hasznos elhatározásra; a folyama-
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tosan belõtt tüzes golyóktól a beköszöntõ éjszakában egyszerre három helyen is fel-
lobbant a tûz: egy a Hosszú soron, egy az Újteleki utcában és egy az Ógabona téren,
és a lángok ezekben a városrészekben elpusztították az emberek és a jószágok táp-
lálékát. A belvárosban egy tüzes golyó becsapódott a szénapadlásra, és felgyújtott
egy házat a hússzékeknél, amitõl a mindkét oldalon álló házakkal együtt a negye-
dik ház is hamuvá vált. Sajnos ilyen keserves állapotban töltötték el a Szentestét és
a rákövetkezõ Karácsony-napját, s mivel reggel táján ellenséges roham fenyegetett,
egyetlenegy várvédõ polgár sem hagyta el a falakat, hanem mindenki fegyverrel a
kézben állt a vártán. Eközben a rebellisek számára, akik a tüzet elõidézték, egész
éjszakán át nagyobb volt a világosság, mint nappal, ami elõnyükre is szolgált, mert
így egész éjszakán át úgy folytathatták a tüzes golyók belövését, mint nappal. Ugyan-
akkor nem szüntették be sem a nagyobb, sem a kisebb lövegekkel való tüzelést, s
ezen a napon a rebellisek közül egyként estek el tisztek és közkatonák: többek kö-
zött egy tüzér mindkét lábát ellõtték, közülünk azonban senki sem sebesült meg,
senkit nem ért halálos lövés.

25-én reggel a rebellisek ismét folytatták ezt a játékot, sok bombát és tüzes go-
lyót lõttek be a városba, ezzel azonban a világon semmit el nem értek, mivelhogy a
legtöbb pajta már elpusztult, a belvárosban pedig leszedték a tetõket, s különben is,
ahol még itt-ott megmaradt, jól felkészültek a tüzes golyók eloltására. Ezután déltáj-
ban egy paraszt Vak Bottyán felszólító levelét hozta be a városparancsnok úrnak, az-
zal az ígérettel, hogy szabad elvonulást biztosít számára a legénységgel együtt. Ab-
ban az esetben, ha nem adják meg magukat, a várost teljesen elpusztítják. Ezután a
levelet a Belsõ Tanácsban megfontolták, és a következõképpen válaszoltak: A pa-
rancsnok urat azért helyezték ide, hogy a várost Õ Császári Felsége ellenségeivel
szemben megvédje. Mivel Vak Bottyán elégségesen megbizonyította, hogy õ ilyen el-
lenség, ezért a parancsnok úr a továbbra is úgy védekezik vele szemben, ahogy azt Õ
Császári Felségének, az õ legkegyelmesebb urának szolgálata megköveteli. Ezután a
rebellisek újra elkezdték szórni a bombákat és a tüzes golyókat, melyek közül a leg-
utóbbiak meglehetõs károkat okoztak az épületekben. Az elsõ lövedékek azonban a
fent felsorolt okok miatt eredménytelek maradtak. Ezzel szemben a mi nagyobb és
kisebb lövegeink meglehetõsen megzavarták állásaikban a rebelliseket, és ahogy két
szökevény, aki ezen az estén szökött át, elmesélte, bánatukra nagyon sok embert le-
lõttünk. Éppen ezek az átszökõk tájékoztattak, hogy az ellenség a támadások alatt
állataik biztosítására fedezéket épített mintegy száz ló számára, amit az úgynevezett
Natl-malomban létesítettek, és hogy ezen a délutánon Vak Bottyán is fél órát az
ágyúállások mellett tartózkodott, megfigyelte a várost, s hogy nagy bombából már
nincs több tizenhat darabnál, és már lövedékeik nagy részét is elpuffogtatták.

E hónap 26-án korán, két óra tájban, miután végsõ próbálkozásként még há-
rom bombát behajítottak, elhagyták állásaikat és a tábort, a náluk lévõ ágyúkkal és
mozsarakkal az innen egyórányi járásra lévõ Harkára, katonáikkal pedig a közeli
falvakba szállásoltak be, s a következõ napon csendben pihentek, egyidejûleg azon-
ban tekintélyesen megerõsödtek legénységgel és lövegekkel, hogy aztán

1706. január 1-jén hatezer gyalogos és kétezer lovas vonuljon be elõzõ táboruk-
ba; maga Vak Bottyán nem messze a várostól, az úgynevezett Natl-malomban fog-
lalt szállást, ide vitette az összes löveget és mozsárágyút, s ezen a napon itt is ma-
radt. Az éjszaka folyamán a rebellisek ismételten az úgynevezett Szent Lénárd-he-
gyen erõs állást építettek, ez a munka az egész éjszaka folyamán és a következõ na-
pon is eltartott.
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E hónap 2-án, nem törõdve a mi szüntelenül folytatott erõs ágyúzásunkkal, egy
meglehetõsen erõs ágyúállást és lövész-katlant építettek ki, majd az éjszaka során
odatelepítették a lövegeiket és a mozsárágyúkat, ezután

e hónap 3-án napkeltekor nyolc ágyúból és hat mozsárágyúból tüzelésbe kezd-
tek, s ez kitartott az egész nap folyamán, és kevés kivételtõl eltekintve nemcsak a
külváros megmaradt házát gyújtották fel, hanem a hetven behajított bombával a vá-
ros csaknem minden házát megrongálták, s ezzel az ingóságokban is nagy kár kelet-
kezett, a nap folyamán. Ezen a napon két ember halt meg, többen megsebesültek; az
asszonyok és a gyerekek, és a védekezõk és a pincékbõl feljövõk a veszélyessé vált ut-
cákon és tereken gyakran a földre feküdtek, így óvva magukat, a rebellisek azonban
nem hagytak fel a bombák sorozatos belövésével, szünet nélkül keresztbe lõtt tüzes
golyókkal támadtak, így az éjszaka során és a következõ napon,

e hónap 4-én itt-ott a néhány még megmaradt ház lángba borult, e napon még
inkább, mint máskor láncos golyókat (Carcasse) dobtak be, különösen oda, ahol em-
bereink a falaknál õrködtek, ezek azonban vagy túl korán robbantak fel, vagy külö-
nösebb hatás nélkül hullottak le. A tartós hideg miatt elkezdõdött a barakkok kiépí-
tése a falak mellett köröskörül õrködõ legénység számára, a polgárok, a kapások és
a katonaság részére a város itteni pincéjébõl bort osztottak ki. Az ember nem lehetett
biztos abban, hogy a rebellisek mikor, milyen idõszakban kísérlik meg az ostromot,
ezért a falat mindenütt védeni kellett, és ez ilyen hidegben rendkívül megterhelõ volt,
a szolgálat immár a harmadik hete tartott minden leváltás nélkül, de szerencsére a
rebellisek ezen az éjszakán a megszokott tüzes golyók és bombák behajításán kívül
semmi mással nem próbálkoztak, ezt aztán

e hónap 5-én is folytatták, s idõnként felgyújtottak és elpusztítottak egy-egy há-
zat. Estefelé aknát fúrtak, mintha az ostromot abba akarnák hagyni, miközben a
Szent Lénárd-hegyen elhelyezett egységet részben visszavonták, emellett a Hutbüge-
len elhelyezetteket is valamelyest csökkentették, csupán

e hónap 6-án korán, 5 órakor lehetett észrevenni, hogy a rebellisek az éjszaka vé-
delme alatt három igen elõnyös ponton, az úgynevezett Kramer-malomnál, a Mélyút-
nál és legközelebb a Soreichhauser-malomnál az Ispotályréten az árokban hatezer
gyalogossal és kétezer lovassal letáboroztak, ott állást foglaltak, és a kezdõdõ napon
háromszoros – kívülrõl megfújt – trombitaszóra kezdetként két bombát lõttek be a
városba, és mintegy száz lövedék bevetése után végül a náluk lévõ ostromlétrákkal
egyszerre és egyidõben rohamra indultak, a Balfi-kapu közelében a Balogh-kertben
az egyik felhányt sáncnál, ahol a támadásnál ott volt maga Vak Bottyán is, továbbá
az úgynevezett Éles saroknál, a rondellánál, a Fodor-háznál, ahol a támadást egy is-
meretlen rebellis ezredes vezette, végül a Bécsi-kapunál borzalmas csatakiáltások-
kal és számtalan kézigránáttal maga Ocskay támadott, mégpedig olyan erõvel és el-
szántsággal, hogy hirtelen egy-két helyen feljutottak a várfalakra, az Éles saroknál
egy rebellis zászlót is kitûztek a várfalra, de az említett helyeken a fegyvert fogott pol-
gárság sem a rohamozók tömegétõl, sem a rebellisek által birtokolt nagy elõny miatt
sem vesztette el a bátorságát. Gyakran letaszították, leverték azokat, akiket a létrá-
kon, a falaknál találtak, és szüntelenül tüzeltek a rohamozott állásoknál a rebellisek
támadó seregére, köztük ezért nagy vesztességek jelentkeztek, úgy hogy végül az ele-
gendõ és a kemény és reményük ellenére tapasztalt ellenállás miatt ugyanebben az
idõben és órában mindhárom helyen abbahagyták a támadásukat. Miután ennél a
rohamnál néhányszázan elestek és megsebesültek anélkül, hogy a lefolyt támadás-
nál a remélt sikert elérték volna, úgy hogy a szállongó hírek szerint a következõ na-
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pon lefolytatott seregszámla szerint több mint ezer embert vesztettek el: a fõtisztek
sorából nagyon sokan, többek között egy ezredes is, akit nagyon sajnáltak, elesett. A
mi oldalunkon csak nyolc halottunk volt és néhány sebesült. Ezután a szerencsével
és Isten kegyelmével levert roham után a rebellisek ismét elõzõ táborukba és állásaik-
ba húzódtak vissza, az ágyúzást újra elkezdték, és bombákat hajítottak be. 10 óra tá-
ján délelõtt, egy születése szerint savoyai tüzér szökött át hozzánk, s arról tudósított,
hogy a rebelliseket ez a visszavert roham nagyon megrendítette, különösen azonban
az elvesztett fõtiszteket gyászolták el. Nagyon kevés a lõszerük, már csak tizennégy
ágyúgolyóval rendelkeznek, összes lövegük nyolc ágyú és hat mozsárágyú, minden
löveghez volt száz ágyúgolyójuk és mintegy háromszáz bombájuk, sok láncos golyó-
juk (Carcasse), nagy tömeg kézi gránátjuk, de ez már mind elveszett. Estefelé nagy ri-
billió támadt, amit egy kapitány okozott, aki adott szóra a Balfi-kapu közelébe lova-
golt, s azt jelentette, hogy Beretzeny (Bercsényi) ma megérkezett Rusztra, és igaz
szívbõl sajnálja a károkat, melyeket a város az õ szándéka ellenére elszenvedett, és
õrizetbe vette azokat, akik ezt okozták, megparancsolta a tüzéreknek, hogy ezen az
éjszakán hagyjanak fel a tüzeléssel, a többit a holnapi napon megírja. De nem sokat
foglalkoztunk vele, hagytuk, hogy felelet nélkül távozzon el, ezt a várost jó védelem
õrizte, nem kevésbé a következõ napon,

e hónap 7-én, amikor Beretzény (Bercsényi) névaláírásával és pecsétjével leve-
let hoztak Rusztról, miszerint a várost ért károk az õ akarata ellenére történtek, de
rögtön emlékeztetett arra is, hogy a város adja meg magát, ellenkezõ esetben min-
dent a maga makacsságának tulajdonítson, ha majd több ágyú és lõszer érkezik,
bekövetkezik a város végsõ pusztulása. Azonban sem a hízelgõ szavak, sem hozzá-
fûzött fenyegetések nem segítettek, mert a város ragaszkodott egyszer eldöntött ha-
tározatához, hogy ezután is Õ Császári Felsége szolgálatában áldozza fel életét és
kiomlott maradék vérét a sáncoknál. Ezt aztán Beretzényivel (Bercsényivel) is kö-
zölték néhány soros válaszban. Eközben a rebellisek e napon sem nagyobb, sem ki-
sebb lövegbõl nem lõtték a várost.

E hónap 9-én hasonlóképpen, egészen délutánig, amikor az úgynevezett So-
reichhauser-malmot, ezt a fedezéket – ami a rebelliseknek különlegesen jó menedék-
ként szolgált – egy kapitány és tizenöt gránátos védelme alá beosztott ácsok el akar-
ták pusztítani, a rebellisek azonnal elkezdték ágyúikkal a tüzelést, a munkától elza-
varták õket, majd az említett malom is leégett. Ez után este, sõt az egész éjszakán át
is minden csendes volt.

E hónap 10-én reggel azonban ismételten levél érkezett a városba Beretzényitõl
(Bercsényitõl) a hozzáfûzött fenyegetésekkel együtt, melyben a mi nyakasságunkat
hibáztatta, és azt akarta, hogy két napon belül a város néhány képviselõje jelenjen
meg elõtte. A Belsõ és a Külsõ Tanács elhatározta, hogy semmit sem válaszolnak és
senkit sem küldenek Rusztra. Délelõtt 10 óra felé a rebellisek megszüntették az ost-
romot, felgyújtották a tábort és a közelben fekvõ falvakba helyezték át szállásukat.
A fõhadiszállást azonban Ruszton rendezték be, miután itt

e hónap 12-ig hiába várakozott a város küldötteire, Ocskay vele együtt indult
el, s útjuk a Dunántúlra vezetett. E várost azonban a rebellisek közelsége miatt,
hogy le ne rohanják, e napon – és még a következõ napokban is – mindig éberen ol-
talmazták, az egész polgárság szakadatlanul õrségben állt a falaknál, míg végül is
a kemény fagy beállta miatt tartalékõrséget szerveztek, s õket a falakhoz közel fek-
võ házakban helyezték el.
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Nachdeme den 22. Decembr. 1705. von allen Orten sichere Kundschafften ein-
geloffen / wie daß die Rebellen dieser Stadt zimlich starck zu Fuß und zu Pferd /
nebst einigem groben Geschütz / mit aller Zugehör versehen / je mehr und mehr sich
annäherten / deß Willens uns mit allem Ernst anzugreiffen; Als hatte man hiesigen
Orts an behörigen Gegen-Anstalten gleichfalls nichts ermanglen lassen / wie dann
heutiges Tags die wehrhaffte Mannschafft aufs neue beschrieben / und die / so mit
keinem Burgerlichen Eyd verpflichtet / ein Cörperlicher / Ihro Käyserlichen Majestät
treu zu verbleiben / auch im Fall der Noth Leib und Leben daran zu wagen / zuschwe-
ren angehalten. Zu etwelcher Ergötzlichkeit aber / wegen bereits so viel Tag hindurch
bey den Mauern außgestandener Beschwerlichkeit / von hiesig gemeiner Stadt Kell-
nerey unter die Burger / Innwohner und Soldaten Wein außgetheilet wurde.

Den 23. dito ware mit dem äussern Thör-Verschantzen eyfferig fortgefahren /
und solche Arbeit anheute zu Ende gebracht; damit man aber gleichwol / bey sich
ereignender Gelegenheit außfallen könne / an dem so genannten Wiener-Thor eine
Aufzieh-Brucken verfertiget. Imgleichen wurden alle Banqueten rings um die Mauern
und Batterien außgebessert / und / wo es vonnöthen / Stücke aufgeführet / auch
unter die Hauer und Handwercks-Bursch Gewehr und Munition außgetheilet / und
sonst noch andere gute Anstalten vom Herrn Obristen / B a r o n  von Weitersheim /
und Herrn Burgermeistern / Ferdinand Dobner / vorgekehret / auch damit so Tag
als Nacht lobwürdig angehalten / biß

Den 24. dito Mittags gegen 11. Uhr die Rebellen von allen Seiten angeruckt /
und hinter dem so genannten Hutbügl sich gelagert / von denen 7. Fahnen mit 4.
Stücken und 2. Mörsern auf dem so genannten Leonhards-Berg / woselbsten sich
wegen ehedem allda gemachten Stein-Brüchen verschiedene grosse Gräben und
Tieffe befunden / alsogleich sich sehr vortheilhafftig postirt / und so fortan ohn wei-
ters vorhergehendes Auffordern / in die Stadt Creutzweiß mit glüenden Kugeln zu
spielen / und Bomben einzuwerffen angefangen hatten; wovon die letztere / deren
diesen Tag biß 30. eingeworffen worden / zwar an denen Gebäuen / aber an keinem
Menschen Schaden gethan; die feurige Kugeln jedoch hatten gleich nach ein und
anderem vergeblich gethanem Schuß verursachet / daß auf einmal in drey ver-
schiedenen Gas- [unnumerierte Seite (2)]

Gassen in der Vorstadt das Feuer aufgegangen / selbe gäntzlich sammt allem
darin gewesenen Vorrath von Körnern / Heu und Stroh in die Asche gelegt. Ohner-
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achtet um die an denen Mauern im Gewehr gestandene Burgerschafft diesen ihren
grossen Verlust mit Augen angesehen; so ware doch nicht ein einiger zu finden / wel-
cher nur das geringste Verlangen gezeiget / den Seinigen in der Flamme beyzusprin-
gen. In der Inneren Stadt hatte man auch zu gleicher Zeit / einem grössern Unheil
vorzubeugen / mit gesammter Hand angefangen die Dächer abzudecken / worüber
die Rebellen / deren Uberläuffer Außsage nach / nicht allein gestutzet und eine äuss-
erste Gegenwehr geschlossen; sondern es hatte sich auch die Würckung dieses heyl-
samen Entschlusses bald hernach gezeiget / indeme durch unablässig eingeworf-
fene feurige Kugeln / bey anbrechender Nacht / zu gleicher Zeit 3. Feuer in der lan-
gen Zeil / eines in der Neustifft / und eines auf dem Kornmarck aufgegangen /
welche selbige Gegend mit allen allda vor Menschen und Vieh befindlichen Lebens-
Mitteln aufgezehret; So ware auch eine feurige Kugel in der innern Stadt auf einen
Heu-Boden gefallen / und ein Hauß nahe bey den Fleisch-Bäncken angezündet /
wordurch die 4. von beeden Seiten benachbarte Häuser gleichfalls in die Asche ge-
legt worden. In so erbärmlichem Zustand nun hatte man diesen H. Abend / und darauf
folgende Christnacht leider! zugebracht / und weilen man sich gegen dem Morgen
eines feindlichen Sturms befürchtet / als ware niemand wehrhafft von den Mauern
gewichen / sondern jederman in den Waffen verblieben; da indessen die Rebellen /
welche sich der Flamme / gestalten es die gantze Nacht hindurch heller / als am
Tage ware / zu ihrem Vortheil bedienet / und mit Feuer-Kugeln einwerffen / gleich-
wie des Tags / also auch die gantze Nacht hindurch unaußsetzlich angehalten / wor-
gegen man auch sowol auß groben als kleinem Geschütz zu antworten nicht unter-
lassen / und waren diesen Tag hindurch verschiedene Officierers als Gemeine Re-
bellen geblieben / unter andern aber einem Constabler beede Füsse abgeschossen /
von uns aber ware niemand verletzt noch todt geschossen worden.

Den 25. dito zwischen 7. und 8. Uhr Morgens fingen die Rebellen abermahls an
mit Einwerffung vieler Bomber und Feuer-Kugeln in die Stadt zu spielen / konten
aber damit soviel als nichts außrichten; immassen die meiste Städel allbereits hin-
weg / die innere Stadt abgedeckt / auch sonsten [unnumerierte Seite (3)]

sten hin und wieder / wo noch Dächer waren / gute Anstalten zur Löschung der
Feuer-Kugeln gemacht worden. Worauf gegen Mittag ein Bauer von dem Vak Bottyan
an Herrn Commendanten ein Aufforderungs-Schreiben überbracht / mit dem Ver-
sprechen / ihme sammt der Besatzung freyen Abzug zu gestatten / im fall man sich
aber nicht ergeben wollte / die Stadt völlig zu verheeren; worauf der Brieff mit dem
Rath überlegt / und folgender massen beantwortet wurde: Herr Commendant seye
hieher gesetzt / die Stadt gegen Ihro Käyserl. Majest. Feinde zu beschützen; weilen er
Vak Bottyan nun ein solcher zu seyn sich genugsam bezeuge / als würde Herr Com-
mendant gegen ihm weiter vollführen / was Ihro Käyserl. Majest. seines allergnädig-
sten Herrn Dienst erfordere. Hierauf hatten die Rebellen wiederum Feuer-Kugeln
und Bomben einzuwerffen angefangen / wovon die letzten in dene Gebäuen zim-
lichen Schaden gethan / die erstern aber/ aus obangeführter Ursach fruchtloß
abgelauffen / dahingegen von unserm sowol grob-als kleinem Geschütz die Rebellen
in ihrem Posto zimlichen beunruhiget / und wie die / diesen Abend / hereingekomme-
ne zwey Uberläuffer erzehlet / sehr viel Leute zu Schanden geschossen worden. Eben
diese Uberläuffer sagten aus / wie sie allzeit währenden Angriffs / zu Versicherung
ihres Posto / eine Bedeckung von etlich 100. Pferden bey der so genanten Natlischen
Mühl gehabt / und seye diesen Nachmittag der Vak Bottyan selbst bey einer halben
Stund auf der Batterie gewest / habe die Stadt besehen; von Bomben hätten sie
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nicht mehr / dann noch 16. bey sich / und die Munition bereits meistentheils ver-
schossen.

Den 26. dito frühe um 2. Uhr hatten die Rebellen/ nachdeme dieselbe noch zu
guter Letzt 3. Bomben eingeworffen / ihren Posto und Lager verlassen / und mit
denen bey sich gehabten Stück und Mörsern zwar nach Harckau / eine Stund von
hier / mit der Mannschafft aber sich in die nächst umligende Dörffer einlogiret / und
daselbste folgende Täge hindurch still gelegen / auch biß Ende dieses Monaths
außgeruhet / indessen zugleich eine ansehliche Verstärckung an Mannschafft und
Geschütz an sich gezogen; so dann

Den 1. Jenner 1706. mit 6000. zu Fuß / und 2000. zu Pferde in ihr voriges Lager
eingeruckt; Der Vak Bottyan aber hatte sich vor seine Person in die so genannte
Natlische Mühl ohnweit der Stadt einlogiret / auch dahin alle Stücke / Mörser und
anders einführen lassen / wobey es also diesen Tag verblieben. In der Nacht aber
hatten sich die Rebellen abermahlen auf den [unnumerierte Seite (4)]

den so genannten Leonhards-Berg fest gesetzt / sich daselbst die gantze Nacht
hindurch verarbeitet / und folgenden Tags / als

Den 2. dito damit / ungeacht unsers dahin unaußsetzlich beschehenen starck-
en Canonirens unaufhörlich angehalten / eine zimlich weitläuffige Batterie und
Kessel verfertiget / folgends in der Nacht die Stücke und Mörser gepflantzet; Hierauf

Den 3.dito mit anbrechendem Tag aus acht Stücken und sechs Mörsern den
Anfang gemacht / und damit den gantzen Tag dergestalten angehalten / daß hier-
durch nicht allein die noch übrige Häuser in der Vorstadt / biß auf etwas weniges /
in den Brand gerathen / sondern auch durch so häuffig / und bey 70. diesen Tag
über eingeworffene Bomben fast alle Häuser in der Stadt darinnen beschädiget /
auch ein sehr grosser Schaden an Mobilien verursacht worden / an Menschen aber
waren diesen Tag durch die Bomben nicht mehr als zwey getödet / und verschiede-
ne verletzt worden; Inmassen Weib und Kinder / und was sonst noch wehrhafft /
sich in denen Kellern aufgehalten / mithin vor diesem schädlichen Geschoß / so auch
auf den Gassen und Plätzen hier und dar häuffig niedergefallen / sich verwahret /
die Rebellen aber hatten nicht nachgelassen / auch die Nacht hindurch / öffters
Bomben einzuwerffen / und unaufhörlich mit feurigen Kugeln Creutzweiß herein zu
spielen / wordurch in der Nacht und auch folgenden Tag / als

Den 4. dito dann und wann einig überbliebene Häuser im Feuer aufgangen /
auch hatten sie heut mehr als sonsten von Carcassen / sonderlich in die Gegend /
wo die Leute rings um der Mauern postirt waren /eingeworffen / welche aber meist-
ens entweder zu frühe gesprungen / oder ohne recht gethane Würckung gefallen.
Wegen so sehr anhaltender Kälte aber hatte man heut angefangen rings der Mauern
vor die an derselben postirte Mannschafft Paraquen zu verfertigen / und ware unter
die Burger- und Hauerschafft / nicht weniger unter die Soldatesca aus hiesiger
Stadt Kellerey Wein ausgetheilet worden. Weil man auch nicht versichert ware /
wann und zu welcher Zeit die Rebellen etwann einen Sturm wagen möchten / als
verbliebe alles / so wehrhafft / bey denen Mauern und in Wachsamkeit / welches
bey dieser Kälte eine höchst-beschwerliche Sache gewesen / und nunmehro in die
dritte Wochen / ohne Ablösung / gedauert; es hatten aber die Rebellen diese Nacht /
ausser dem gewöhnlichen Feuer- Kugel- und Bomben-Einwerffen / nichts weiters
vorgenommen / wormit sie auch Den [unnumerierte Seite (5)]

Den 5. dito fortgefahren / mithin dann und wann ein Hauß angezündet und
verheeret. Gegen den Abend aber hatten die Rebellen Mine gemacht / als ob sie die
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Belagerung aufheben wollten / indeme sich die auf dem Leonhards-Berg postirte
Fahnen in etwas zuruck gezogen / nebst dem die in grosser Menge auf dem Hut-
Bügel gehabte Feuer in etwas kleiner gemacht / allein es hat sich

Den 6. dito frühe nach 5. Uhr bald geäussert / indem die Rebellen/ durch Be-
hülff der Nacht / an drey sehr vortheilhafftige Orte / als in die sogenannte Krame-
rische-Mühl / im tieffen Weg / und nächst der Soreichhauserischen Mühl auf die
Spitel-Wiesen im Graben / mit 6000. Mann zu Fuß und 2000. zu Pferde/so abgestiege /
postirt / und bey anbrechendem Tag / nach von aussen beschehenen dreyfachen
Trompeten-Stoß und darauf zur Losung in die Stadt geworffenen zweyen Bomben /
mit Anwerffung bey 100. zu dem End bey sich gehabten Sturm-Leitern auf einmal
und zu gleicher Zeit an drey verschiedenen Orten / als nahe am Schlipper-Thor /
bey der einen am Balogoischen Garten aufgeworffenen Schantz / welchen Angriff der
V a k  B o t t y á n  selbsten / mehr an dem sogenannten scharffen Eck oder Rundel
am Fodorischen Hauß / den ein unbekanter Rebellischer Obrister / und dann am
Eck-Rundel / nächst dem Wienner-Thor / so der Oczkay angeführet / mit erschröck-
lichem Geschrey und Einwerffung unzählicher Hand-Granaten/ zu stürmen ange-
fangen / und zwar mit solchem Gewalt und Eyffer / daß bereits an ein- und anderem
Orte die Mauern erstiegen / auch am scharffen Eck würcklich ein Rebellischer Fahn
auf der Mauer aufgestecket ware; es hatte aber weder vor der Menge der Stür-
menden / noch auch wegen des von denen Rebellen bereits gehabten grossen Vor-
theil / die an sothanen Orten im Gewehr stehende Burgerschafft den Muth der Ur-
sachen halber nicht sincken lassen / sondern mit grosser Hertz- und Standhaff-
tigkeit die Rebellen / so sich an denen Leitern und Mauern befunden / häuffig
hinunter geworffen und geschlagen / da indessen von allen Orten und denen nächst
am Sturm gelegenen Posten auf den Rebellisch im Angriff begriffen gewesten
Schwarm unaufhörlich Feuer gegeben wurde / wodurch denen Rebellen ziemlicher
Schaden verursachet / so daß dieselbe endlich nach genugsam und wider ihr Ver-
muthen gefundenen Widerstand / gleichwie sie zu gleicher Zeit und Stund angefan-
gen / also auch alle drey Posten und Angriffe zugleich hinwiederum / nach ausgestan-
denen nen [unnumerierte Seite (6)]

nen halb-stündigen Feuer / verlassen / nachdem derselben in solchem Sturm
etliche hundert getödet und verwundet worden / ohne was sich in währendem
Angriff / bey ersehener Gelegenheit / verlauffen hatte; wie dann/ der eingebrachten
Kundschafft nach / bey der den andern Tag darauf vorgenommenen Musterung
mehr dann 1000. Mann abgegangen; von Ober-Officierern sollen sehr viel / und
unter anderen ein Obrister / den sie sehr bedauerten / geblieben seyn. Wir unsers
Orts hatten nur 8. Todte und einige Beschädigte bekommen. Nach diesem so glück-
lich / durch GOttes Gnaden / abgeschlagenen Sturm / hatten die Rebellen sich wie-
derum in ihr voriges Lager und Postirungen gezogen / und darauf abermalen zu
c a n o n iren / auch Bomben einzuwerffen angefangen. Gegen 10. Uhr Vormittags
aber ware ein Constabler / der Geburt nach ein Savoyard / zu uns über gelauffen /
welcher berichtete / daß die Rebellen wegen dieses abgeschlagenen Sturms sehr
bestürtzet / insonderheit aber den darbey eingebüsten Obristen nicht wenig
bedauerten. Von Munition hätten sie sehr wenig / und seyen nur noch 14. Bomben
übrig; ihr Geschütz bestehe in 8. Stücken und 6. Mörsern / zu jedem Stuck hätten
sie 100. Kugeln und bey 300. Bomben / auch viele Carcassen und eine grosse Menge
Hand-Granaten gehabt / welches alles nun darauf gegangen. Gegen Abend aber
ware ein Rebell / so sich vor einen Capitain-Lieutenant ausgegeben / nahe an das
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Schlipper-Thor / auf Parole / angeritten / so vermeldet / es seye der Beretzeny heut
in Rust angekommen / und bedaure von Hertzen den Schaden / in welchen die
Stadt / wider seinen Willen / gesetzet worden / er habe auch bereits die / so daran
Ursach / in Verhafft nehmen / nebst dem denen Constablern anbefehlen lassen / daß
sie diese Nacht mit schiessen einhalten sollten / morgendes Tags würde er das
Weitere schon schreiben. Man kehrte sich aber hieran nicht viel / liesse ihn wieder
ohne weiteren Bescheid davon / und ware hiesiges Orts auf guter Hut / nichts de-
stoweniger kame folgende Tags / als

Den 7. dito unter des Beretzeny Namens / Unterschrifft und Pettschafft aus
Rust ein Brieff herein / mit sonderbar schmeichlenden Worten angefüllet / daß nem-
lich der Stadt zugefügte Schaden wider seinen Willen geschehen /erinnerte aber
zugleich die Stadt sich zu ergeben / widrigen Falls / sie ihr es selbst zuzuschreiben
hätte / wann nach Ankunfft eines mehreren Geschützes und Munition / der end-
liche Untergang der Stadt erfolgen möchte. Es wolten aber weder die schmeichlende
Worte / noch beygefügte Bedrohungen etwas helffen / [unnumerierte Seite (7)]

helffen / sondern die Stadt bliebe bey dem einmal festgestellten Schluß / nach
bereits in die Schantz geschlagenen Gut / auch das übrige Blut Ihro Käys. Majest.
zu Diensten aufzuopfferen; welches auch ihme / Beretzeny / mit wenig Zeilen in
Antwort erfolget. Indessen hatten die Rebellen diesen gantzen Tag hindurch weder
aus grossem noch kleinen Geschütz herein gefeuert /

Den 9. dito ingleichem / biß Nachmittag/ da man die sogenannte Sorreich-
hauserische Mühl / welche den Rebellen der Zeit zu ihrem sonderlichen Vortheil
gedienet / unter Bedeckung eines Lieutenants und 15. Granadiers durch die darzu
behörigen Zimmer-Leute abbrechen wollen / die Rebellen sogleich mit Stucken auf
selbe loßgefeuret / und von der Arbeit abgetrieben / auch gedachte Mühl abge-
brannt. Nach diesem des Abends und die gantze Nacht hindurch ware übrigens
alles still gewest.

Den 10. dito früh aber kam ein abermaliges Schreiben vom Beretzeny an die
Stadt / worinnen er unsere Hartnäckigkeit tadelte / mit angefügten Bedrohungen /
daß er zwar vor dißmal auf einige Tage / damit wir Zeit hätten sich zu bedencken /
verlassen / innerhalb zwey Tagen aber einiger Abgeordneten von der Stadt in Rust
gewärtig seyn wolte. Rath und Gemeine beschlossen hierauf weder zu antworten /
noch jemanden nacher Rust abzuordnen. Gegen 10 Uhr Vormittag aber huben die
Rebelle die Belagerung auf / und zündeten das Lager an / logirten sich sofort in die
nächst hieran gelegene Dorffschafften. Das Haupt-Quartier aber wurde in Rust
gemacht / von welchem Ort auch der Beretzeny / nachdeme er daselbst biß

Den 12. dito auf der Stadt Abgeordnete / wiewol umsonst gewartet / samt dem
Oczkay aufgebrochen / und seinen Weg über die Donau genommen. Hiesiges Orts
aber ware man wegen Nähe deren Rebellen / um von denselben nicht überfallen zu
werden / diese und folgende Täge noch immer auf guter Hut / und die gesamte
Burgerschafft unabläßlich bey den Mauren gestanden / biß endlichen / nach allzu-
grosser eingefallenen Kälte / man solches C a m p i ren in gemachte R e s e r v en /
in den nächst an den Mauren gelegenen Häusern verändert. [unnumerierte Seite (8)]
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17. SZÁZADI LÖVÉSZÁBRÁZOLÁSOK



E hó 10-én beszéltem azzal a soproni futárral, aki a levelet Bécsbe, a császári
udvarhoz vitte. Ez aztán elmesélte nekem, hogy mi minden történt az utolsó ostrom
során. Az ugyanis, hogy a szegény várost az ellenség háromszor is megostromolta,
de minden alkalommal sok halottat hátrahagyva ismételten el kellett vonulnia; az
ellenség már-már kitûzte vérvörös színû zászlaját, a mieink azonban nyomban le-
tépték a nyelérõl, úgy, hogy a zászló hozzánk esett le és azt azonnal magunkhoz ra-
gadtuk; hogy az akkori vezénylõ-tisztet eszeveszett indulatukban felkoncolták; hat
szekéren szállították el a halottakat és a sebesülteket, és az utolsó ostromnál mint-
egy hétszázhatvanan hevertek holtan szanaszét, akiket aztán Sopron városa temet-
tetett el. Brisemann [Prisomann?] úr szõlõkapása egy elõkelõ tiszttõl szép süveget
kapott, amit toll díszített, arannyal volt kiverve, drágakövekkel és rávarrott coboly-
prémmel ékesítve. Az ostrom során a mieink közül néhányan háromszáz gránátot,
sok pisztolyt, flintákat és szablyákat zsákmányoltak. Két francia tüzér szökött át a
soproniakhoz, akiket éjszakára vasra vertek, napközben pedig a lövegek mellett kel-
lett állniuk. Az elõkelõségek egy pincében rejtõzködtek, és az ostrom alatt térdre bo-
rulva buzgón imádkoztak Istenhez a gyõzelemért. Amikor elkezdõdött az ostrom, az
asszonyok felragadták hagyományos fegyvereiket, s ahányan csak voltak pecsenye-
sütõ-nyárssal, piszkavassal, kétágú villákkal s kapával rohantak a falakra, ahol
nem minden helyre jutott már férfiember, és ott iszonyú ordításba fogtak, de ez nem
sírás volt és nem jajveszékelés. A legkülönfélébb szidalmakat szórták az ellenségre,
szinte azon kellett csodálkozni, honnan tudtak kitalálni ilyen szavakat; többen azt
állítják, arra is képesek lettek volna, hogy a bástyafokra álljanak, és mindenkit
megöljenek, s ha valamennyiük férje ott pusztul is, õk akkor is tovább védekeznek
az utolsó csepp vérükig, magyar késeiket és villáikat döfik támadóik testébe; mert
más urat nem ismertek, mint az õ császárukat, érte az életüket is feláldozták vol-
na, városuk és házaik már úgy is rommá lettek. Berezényi (Bercsényi) azt üzente a
várparancsnoknak, adják meg magukat saját jószántukból, különben kegyetlenül
megbünteti a helyõrséget és a lakosságot. A várparancsnok azonban azt válaszolta,
õ készen áll, csak jöjjenek, ágyúkkal és más fegyverekkel fogadja õket, s mond ne-
kik egy jó napot stb. Tegnap a hûséges futár visszaérkezett Bécsbõl az Udvartól és
beszámolt nekem, hogyan intézte ott a rábízott dolgokat A szegény ördög ragyogott
az örömtõl, míg elmesélte nekem, hogyan is adta át a várparancsnok úr és a pol-
gármester úr parancsára a leveleket, amelyeket a Haditanács elnökhelyettese vett
át, aki az õ jelenlétében rögtön felnyitotta és elolvasta azokat; mivel abban egy Õ
Császári Felségéhez címzett levél is érkezett, azt mondta a Haditanács elnökhelyet-
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tese: ezt a levelet magának a császárnak kell átadnod; tájékoztatta õt, mit kell mon-
dania, hogyan kell viselkednie, s azt is meghagyta, várja ki azt az idõt, amikor a csá-
szár személyesen látni akarja. Midõn negyedóra múlva Õ Császári Felsége hintaján
visszaérkezett a templomból, és a lovagterembe jött, a küldönc térden állva átadta
a levelet. Õ Császári Felsége negyedórán át csendben állt, felnyitotta a levelet, min-
denrõl kikérdezte a szegény fickót, és azt mondta neki: Gyermekeim, fájlaljuk az ál-
lapototokat, imádkozzatok szorgalmasan, Sopront nem hagyom elveszni; azzal pén-
zes zacskójába nyúlt, kivett belõle öt dupla dukátot, átadta a levél hozójának, s bár
azt parancsolta, hogy legkésõbb egy órán belül bocsássák el, mégis ismét maga elé
kérette a hírhozót, saját kezûleg nyújtotta át a levelet, s számos fõnemes jelenlété-
ben úgy rendelkezett, adjanak a szegény fickónak harminc birodalmi tallér jutal-
mat: a dán követ úr pedig még további birodalmi tallérokat ajándékozott, és azt pa-
rancsolta, hogy a lelkipásztor urak a szegény, tûzkárt szenvedett polgárok között
osszanak ki háromszáz forintot, s õ azt visszafizeti. A szegény küldönc életét is koc-
káztatva kémjelentést hozott be a városba, tudatva, hogy az ellenséges táborban hat
mozsárágyú, nyolc löveg és mintegy tízezer ember van. Karácsony éjszakája óta az
ellenség ezerhétszáz katonát vesztett, nem számítva a sebesülteket. Azt mondják, a
Berezényi (Bercsényi) az elvonulás ellen emelt szót, mindenáron meg akarta hódí-
tani Sopront. Isten könyörüljön meg a szegény embereken, s mentse ki õket a bõsz
ellenség karmaiból!
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Vergangenen 10 dito redete ich mit dem Oedenburgischen Bothen / so einen
Brieff nach den Kaiserl. Hof überbrachte / der mir dann erzehlete / wie es alldorten
bey wehrender letzter Belagerung her- und zugegangen ist / daß nemlichen die arme
Stadt drey mahlen von denen Feinden gestürmet worden / aber allezeit mit Verlust
vieler Todten wiederumb abziehen müssen / der Feind hätte schon die rothe Blut-
Fahnen auff die Mauern gestecket gehabt / da die Unsrige aber ihme gleich wiede-
rumb die Stangen dergestallt abgehauen haben / daß die Fahne herein zu uns gefall-
en / auch dem jenigen zugleich mit erhascht / so damahlen c o m m a n dirt ge-
habt / und in der F u r i e  niedergemacht/ 6. Wagen mit Todten und Blessirten sind
weggeführet worden / und bey dem letzten Sturm noch bey 760. liegen blieben / so
die Stadt Oedenburg begraben lassen; des Herrn Briseman-Weinhauer hätte eine
schöne Mützen von einen vornehmen Officier mit einer Feder mit Gold beschlagen /
und Edelgesteinen auch spannhoch mit Zobel gebrämt / im Sturm bekommen. Auch
haben ihrer etliche der Unserigen 300. Granaten / viele Pistolen / Flinten und Säbe-
len erbeuthet. Zwey Frantzösische C o n s t a b l e r  wären zu den Oedenburgern
übergangen / welche des Nachts in Eisen / des Tages aber bey dasigen Stücken seyn
müsten. Von der N o b l e s s e wäre alles in währenden Stürmen beysammen in einen
Keller gewesen / und hätten auf den Knien GOtt eifferig um Sieg gebeten. Die Weiber
hätten sich auch mit ihren o r d i n a r i  Waffen wohl gehalten / und als der Sturm
angegangen / wären sie alle mit Bradt-Spiessen / Ofen-Gabeln / Kreulen und Hauen
auf die Mauren gelauffen / welche von denen Männern nicht [unnumerierte Seite (2)]
nicht könten völlig besetzt werden / und hätten dieselbe ein erbärmliches Geschrey
angefangen / so jedoch weder geweint noch geheult ware. Sie hätten mit allerhand
erdenklichen Schmäh-Worten hinauß zum Feind geschrien, daß man sich hätte ver-
wundern müssen / wo sie nur solche Wort hatten erfinden können / unter andern
hätten sie sich verlauten lassen / sie solten sich nur unterstehen / über die Mauren
zu steigen / sie wolten keinem einigen das Leben lassen / wann auch ihre Männer
alle todt wären / so wolten sie sich dennoch wehren biß auf den letzten Bluts-
Tropffen / und ihnen ihre Ungarische Messer und Gabeln zu letzt noch in ihren Leib
stossen; sie wolten keinen andern Herrn als ihren Kayser haben / und solten sie
auch alle drüber das Leben verliehren müssen / ihre Stadt und Häuser wären ohne
dem schon r u i n i rt. Der Berezeny hätte den C o m m e n d a n ten sagen lassen /
er solte sich doch einmal in der Güte ergeben / oder er wolte erschröcklich mit jhme/
der Garnison und denen Inwohnern umbhen/ wann er hinein käme. Der C o m -
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m e n d a n t  aber hätte ihm darauf antworten lassen / er wäre schon bereit / und
solte er nur kommen / er wolte ihn mit Stücken und andern empfangen und bewill-
kommen etc. Gestern ist der getreue Both wieder von Wien von Hof zurück kom-
men / so mir auch erzehlet / wie er seine Sachen alda ausgerichtet hätte / der arme
Tropff war voller Freuden / und erzehlte mir / wie er nemlich seine Brieff auf Befehl
des Herrn C o m m e n d a n ten und Burgermeisters / den V i c e-Kriegs-Praesiden-
ten selbsten in Wien überantwortet hätte/ welcher derselbe in Beyseyn seiner gleich
eröffnet und gelesen / und weilen darinnen ein Brieff an Ihro Kayserl. Majest.
eingeschlossen gewesen / sagte der V i c e-Kriegs-Praesident, diesen Brieff müst ihr
dem Kayser selbsten geben / und hätte ihn i n f o r m i ret / wie er sagen und sich
aufführen solte / auch anbefohlen die Zeit zu erwarten / biß er den Kayser selbsten
sehen würde. Als nun eine ¼ Stund darauff Ihro Kayserl. Maytt. aus der Kirchen
fuhren / und auf den Ritter-Saal kamen / gab Deroselben der Both auf den Knien
[unnumerierte Seite (3)] Knien seinen Brieff über; Ihro Kayserl. Maytt. stunden bey
einer ¼ Stund lang still / und eröffneten den Brieff / fragten auch den armen Tropf-
fen alles auß / und sprachen zu ihm: Meine Kinder es ist Uns leid umb euren Zu-
stand / bettet fleissig ich will Oedenburg nicht lassen / griffen darauff im Sack/ und
zogen 5. doppelte Ducaten heraus / und gaben sie dem Bothen / mit Befehl densel-
ben längstens in einer Stunde abzufertigen / jedoch hätten Sie den Bothen noch-
mahls zu sich kommen lassen / und ihm den Brieff selbst mit eigener Hand zugestel-
let / auch in Beyseyn vieler C a v a l l i e rs befohlen / man solte dem armen Kerl 30.
Rsthl. Gnaden-Geld geben: der Dähnische Herr Abgesandte hätte ihm auch 8.
S p e c i e  Rsthl. geschencket und O r d r e  gestellet / daß die Herrn Geistlichen
unter die arme abgebrante Leuthe 300. fl. austheilen solten / er wolle es wieder er-
statten. Der arme Both hat sein Leben zimlich wagen müssen / und in die Stadt Kund-
schafft eingebracht / daß der Feind im Lager 6. Mörser / 8. Stück und bey 10000.
Mann hätte. Seith der Christ-Nacht wären in allen vom Feind todt geblieben 1700.
Mann / ohne die Blessirte; der B e r e z e n y  soll sich bey dem Abmarsch haben ver-
lauten lassen/ er müste Oedenburg haben / es koste auch was es wolle. GOtt er-
barme sich ferner der armen Leuthe / und helffe ihnen aus ihrer grimmigen Feinde
Klauen. Etc. [unnumerierte Seite (4)]
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Az utolsó nehéz ostromnap: 1706. jan. 10.

„E hónap 10-én már korán észrevettük, hogy közülük többen elvonulnak. Ké-
sõbb azt láttuk, hogy felgyújtják a szállásukat. Majd a tábort otthagyva rendben el-
vonultak. A gyalogság az akasztófánál és ott, ahol õrségük volt, felgyújtotta a tábo-
rát, majd elvonult. Ám a legtöbb a közeli falvakban ismét tábort ütött. Így mégis
körbe zárva maradtunk. Nap mint nap a város körül grasszáltak, így hát senki nem
volt biztonságban.

Az egész ostrom idején rendkívül nyájas, meleg volt az idõ, egészen az utolsó
napig. Éppen elvonulásuk elõtt megjött a hideg idõ. Talán ez is siettette, hogy eltá-
vozzanak.

Rögtön ezután kivezényelték a kõmûveseket és az ácsokat, hogy dúlják fel és
pusztítsák el a kurucok sáncait A Jóisten harmadszor is segített abban, hogy kiáll-
juk az ostromot. Nem nehéz elképzelni, micsoda nyomorban, gyötrelemben és féle-
lemben éltünk éjjel-nappal a várfalaknál. Senki nem tudott hazamenni, vagy meg
sem látogathatta az övéit, még kevésbé pihenhetett vagy alhatott otthon. Nem fekhe-
tett senki a saját ágyában 8–10 vagy még több héten át, ameddig az ostrom alatt vagy
azután veszély fenyegetett bennünket. Az Isten igen megerõsítette és felbátorította a
polgárokat és a lakosokat, nem törõdtek már sem a nyomorúsággal, sem a veszéllyel,
ami a szemük elõtt játszódott le, az sem riasztotta meg õket, akkor sem váltak ki-
csiny hitûvé, amikor a tûzvész csaknem mindenütt felégette a házakat és magának
a várparancsnoknak is inába szállt a bátorsága, akinek mint svábnak, mondhatni, a
szíve is csak sváb szív volt. Készenlétben állt a tarisznyájával minden katonája a vá-
roskapunál, csak a parancsot várták, hogy elvonuljanak, és magukra hagyják a pol-
gárokat. Maga a várparancsnok is odalovagolt a Pócsi-kapuhoz, ahol a kapu mellett
három vagy négy kisebb löveg állt. Megparancsolta, hogy szögezzék be és dobják le a
bástyáról az ágyúcsöveket, s hordják el, vagy ássák el a lõszert. Azt mondta, most
már úgy is mindennek vége. A polgárok azonban keményen válaszoltak. Azt kérdez-
ték tõle, illik-e ez egy parancsnokhoz? Inkább erõt öntsön a polgárságba. Biztassa
õket állhatatosságra és védekezésre. Ne tartsa vissza õket a védekezéstõl, és ne akar-
jon elmenekülni! Tudja meg, hogy a polgárok állhatatosak, és utolsó leheletükig vé-
dekezni akarnak. A vagyonukat már elvesztették, de feláldozzák a vérüket is. Ekkor
azonban megszólalt maga a polgármester, méltóságos Dobner Ferdinánd úr, aki ott
állt, és hallotta mindezt: Nos, kedves polgárok, Ti helyesen döntöttetek úgy, hogy to-
vábbra is hûségesek és állhatatosak maradtok. Én is veletek akarok maradni. Az éle-
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temet veletek együtt feláldozom, ameddig egy csepp vérem marad. Ilyen módon a pa-
rancsnok szíve is felbátorodott, és velük együtt tovább védekezett.

Azonban ezt a vészt már az elején el lehetett volna kerülni. Sõt, segíteni is lehe-
tett volna rajta. Meg akartam korábban jegyezni, hogy mielõtt a kurucok felvonultak
az ostromhoz, már Harkáról levelet küldtek a városnak, melyben figyelmeztettek a
sarcolásra. Ha kapnak bizonyos pénzösszeget, akkor szívesen elvonulnak, és a vá-
rost is háborítatlanul hagyják. Jól lehetett tudni, hogy ez a rabló csõcselék mást sem
akar, mint a javainkat, pénzünket és a fosztogatást. Ha tehát elegendõ pénzt kapnak,
akkor szívesen el is vonulnak. Ha minden polgárnak csak néhány aranyat kellett vol-
na lefizetnie, azt könnyebben odaadtuk és elszenvedtük volna, minthogy azt lássuk:
felégetik a házat és a majorságot az összes terménnyel együtt. De nem hittek nekik,
sõt kinevették õket. Azt mondták: mit kezdhetnek velünk, nincs ágyújuk, és így to-
vább, aztán megtapasztalhattuk; Isten bocsássa meg annak, aki ebben hibázott,
mert semmit nem hoztak a polgárság tudtára.

Persze, a polgárokat a tûzvész idején vigasztalták, hagyjátok csak égni a háza-
kat, hadd égjen, kedves polgárok! Mindent duplán pótolunk és megtérítünk nektek!
Olyan szabadságokat kaptok, hogy még az unokáitok is azt fogják mondani: hát ter-
mészetes! Mit mondhatnának, amikor már mi is azt tapasztaljuk, hogy az adók és
a porciók évrõl évre növekednek, és a régi idõkbõl mindent elfelejtettek.

Item. Az ostrom elõtt megérkezett Sziléziából, Jägerndorfból Riemerné, akit koráb-
ban Mitlachernénak hívtak, hogy nyolc szekérrel bort vásároljon, de az a szerencsét-
lenség érte, hogy velünk együtt minden kocsiját körbezárták, így ezek a jó emberek né-
hány héten át a mieinkkel együtt sokat szenvedtek. A lovaknak annyira hiányzott a
zab, hogy egyik ló szinte felfalta a másikat. Az emberek olykor-olykor kaptak ezt-azt a
polgároktól, a várostól pedig eleséget, ennek fejében ott kellett a falaknál õrködniük
fegyverrel, mint a többieknek.”
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Der letzte schwere Tag der Belagerung Oedenburgs:
der 10. Januar 1706

„Den 10. dto früh hat man schon vermerket, daß einige von denselben
abmarschiren; drauf hat man gesehen daß ihr Lager angezündet, und nachdeme
aus ihren Lager und Abroschen ordentlich abgezogen, die Infanterie auch bey dem
Gericht und wo sie ihre Feldwachten gehabt ihr Lager angezündet, und abmar-
schiret, und sich überall auf die nahen Dörfer herum geleget, damit sie uns gleich-
wohl eingesperret hielten, wie sie denn täglich herum grassirt, daß also Niemand
sicher war.

Unter dieser Zeit der Belagerung, war überaus schöne warme Zeit, bis auf den
letzten Tag ehe sie abgezogen, da ist es erst kalt worden, und hat vieleicht auch zur
Beförderung des Abzugs geholfen.

Drauf wurden gleich Maurer und Zimmerleut in die Krutzische Schanzen com-
mandirt dieselben zu zerstören und zu verwüsten. Hat uns also Gott zum drittenmal
die Belagerung überwinden helfen, in was für Drangsal, Kummer und Angst wir
gewesen, ist leicht zu erachten. Tag und Nacht bey den Mauern, in großer Kält, daß
Niemand zu den Seynigen heim durfte oder konnt gehen, ja nur essen, vielweniger
zu Hause ruhen oder schlaffen, daß man in 8, 10, oder mehr Wochen nicht in seinem
Beth zu Hause gelegen, so lang vor und nach der Belagerung die Gefahr gewesen, hat
Gott die Bürger und Inwohner recht gestärket, und muthig gemacht, ungeacht alle
Noth und Gefahr, so sie vor Augen sahen, sie nicht abschreckete, oder kleinmüthig
machte, da daß Feuer fast allenthalben die Häuser verzehrete, und der Commendant
selbst hierüber den Muth sinken ließe und so zu sagen als ein Schwab ein
Schwabenherz hatte, seine Soldaten stunden schon alle bei dem Stadtthor mit ihren
Ranzen bereit in Erwartung auf die Ordre, wann sie von hinnen maschiren sollten,
und die Bürger zu verlassen; er selbst der Commendant kame zu dem Potschethor
geritten, alwo neben dem Thor drey oder vier Stückl stunden befohlen dieselben zu
vernageln, und von der Bastey herunter zu werfen, die Munition weg zu tragen, oder
zu vergraben, und gesagt, es ist nunmehr aus, aber die Burger haben ihm hernach
zimmlich geantwortet, und gesagt, ob das einen Commendanten zustehe, er solle
vielmehr die Burgerschaft anfrischen, und ermahnen zur Beständigkeit um sich zu
wehren, so hält ers nicht allein ab, sondern will selbst auch von ihnen weichen,
allein er soll wissen, daß sie beständig seyn, und sich wehren wollen, so lange ein
Odem in ihnen ist, weil sie fast das Gut zu sagen verlohren haben, also wollen sie
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auch ihr Blut drann setzen, Als aber der Burgermeister Titulirter Herr Ferdinand
Dobner so mit da geweseu solches angehöret; sprach er: nun ihr lieben Bürger, ihr
thut recht daran, daß ihr beständig bleibt, und euch noch ferner treu erzeigen wol-
let, Ich will bey euch bleiben, und mein Leben auch mit eurem dran setzen, so lange
ein Blutstropfen in mir ist und auf solche Weise hat der Commendant auch selbst
wiederum müssen ein Herz fassen, und sich mit ihnen wehren.

Daß aber diesem Unheil gleich Anfangs hätte können vorgebeuget oder gar abge-
holfen werden, habe ich auch wollen anmerken, dann ehe die Krutzen angezogen
sind, haben sie von Harkau herein geschrieben an die Stadt, dieselbe um eine
Brandschätzung ermahnet, und so man ihnen ein Stuck Geld gebe, wollen sie gern
abziehen, und die Stadt unturbirter lassen, denn daß hat man wohl gewußt, daß es
dem rauberisches Gesind um nichts zu thun ist, als nur um Gut, Geld, Raub und
Blünderung, also wann man ihnen ein Stuck Geld geben, sie gar gern abgezogen
wären, und wenn auch auf einen Burger etliche Gulden kommen wären, hätte das
leichter geben und verschmerzen können, als hernach Haus und Hof sammt allen
Victualien verbrennet angesehen. Aber man hatte ihnen keinen Glauben gegeben,
sondern nur ausgelachet, und gesagt, was werden sie uns nur thun sie haben kein
Stuck bey sich und so ferner, aber man hat schon hernach in der That erfahren, und
Gott verzeihe es dem, der dran schuldig ist, denn der Bürgerschaft ist von dem allen
nichts entdecket worden.

Man hat die Burger freylich getröstet im wehrenden Feuer, laßt nur brennen ihr
lieben Bürger! laßt brennen! es wird euch alles doppelt ersetzet und bezahlt werden;
ihr werdet solche Freyheiten bekommen, daß eure Kindeskinder werden davon zu
sagen haben: Ja freylich! werden sie zu sagen haben, und wir erfahrens selbst wohl
schon, daß die Gaben und Portionen von Jahr zu Jahr größer werden, und des Vori-
gen alles vergessen wird.

Item ist vor der Belagerung die Frau Riemerin aus Jägerndorf in Schlesien, her-
nach Mitlacherin genannt mit 8 Wägen angekommen Wein weg zu führen, aber das
Unglück hat sie getroffen, daß sie auch sammt den Wägen mit uns ist eingesperret
worden, und die guten Leute etliche Wochen sammt uns viel leiden mußten, abson-
derlich mit den Pferden wegen der Fuderaschi daß schir ein Pferd das andere ge-
fressen, doch haben sie dann und wann etwas von der Burgerschaft bekommen, wie
auch von der Stadt an Proviant, und mußten eben auch mit dem Gewehr bey den
Mauern seyn.“
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„Azt a nagy kegyet se feledjük el”
Dobner Ferdinánd, 1698

„Item. Az 1681-es év május 22-én, mely nap a Szent Pünkösd vasárnapja elõtti
hétre esett, Õ Császári és Királyi Felsége ünnepélyesen bevonult ide az országgyûlés-
re feleségével; Bécsújhely felõl érkeztek Márcfalván át, ott ebédeltek, Márcfalváról
Somfalvára mentek, onnan érkezett meg Lipót hitvesével együtt a Virágrétre, ahol a
magyar grófok nagy pompával várták, és a Szélmalom-kapuig kísérték el õket; ott a
polgármester úr a Belsõ Tanács tagjaival köszöntötte, a város kulcsait akarták a ke-
zébe adni. Õfelsége azonban náluk hagyta a kulcsokat, mondván: »Ezután is legye-
tek jó gazdák.« A polgárok puskával és kézifegyverrel kezükben várták az uralkodót.
A bevonulás lantornás lámpák fénye mellett folyt a Szélmalom utcai kaputól egészen
a fõtérig, onnan a Hátsó-kapuig, majd a kapun túl, a Szent György utcán át, tovább
a kolostorig, Nätl Lipót úr házáig. Õfelsége ebben a házban szállt meg, itt lakozott az
országgyûlés alatt. Díszlövések dördültek el a bevonulás közben a bástyákról és a
falszorosok lövegeibõl és a mozsárágyúkból.

Item. Õfelsége a rákövetkezõ pénteken pihent, de szombaton már megjelenhet-
tek elõtte kihallgatáson a magyar rendek. Pünkösdvasárnap Õfelsége a Szent Mi-
hály-templomba hajtatott, udvari papja beszélt a szószékrõl, e prédikáció nyomta-
tásban is megjelent. Úrnapján és pünkösdvasárnap után Õfelsége megtekintette a
belvárost.

Item. Június 3-án Õfelsége a püspöknél vendégeskedett Fertõrákoson, megte-
kintette a tavat is.

Item. Június 4-én Õfelsége Bánfalvára hajtatott, hogy a kolostort megtekintse.
Item. Június10-én Õfelsége hintón Keresztúrra, a kastélyba látogatott. Itt Õfel-

sége Esterházy Pálnál vendégeskedett.
Item. Június 13-án Esterházy Pál grófot nádorrá választották.
Item. Június 17-én Õfelsége elutazott Bécsújhely felé feleségével együtt, a Szélma-

lom utcai kapun át. Ebédre ismét Márcfalván álltak meg. Eközben legrangosabb mi-
nisztereit azonban jórészt itt hagyta, akiknek az országgyûlésen részt kellett venniük [...]

Item. Ezen [16]81-es év augusztus 18-án Õ Császári és Királyi Felsége hitvesé-
vel együtt ismét az országgyûlésre látogatott. Bécsújhelyrõl indult, Kismartonon át,
a palatinus elsüttette az ágyúkat tiszteletére és gondoskodott a legpompásabb fo-
gadásról, az udvari ebédre a kastélyban került sor, s csak estefelé vonultak be a vá-
rosba. Azután szeptember 9-ig itt maradtak.
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Item. Mária születésnapján feleségével együtt vesperásra látogattak Bánfalvára
a kolostorba. Másnap [augusztus19-én] Õfelsége fogolyvadászatra lovagolt a Mély-
út dûlõbe, ahol a dûlõ szõlõcsõsze néhány fürt szõlõvel kínálta meg, amiért is egy
dukátot kapott ajándékba.

Item. Szeptember 9-én Õfelsége Eberstarffba utazott vadászatra, két napig távol
maradt, és ismét visszajött. Aztán néhány este pacsirtavadászatra lovagolt a Tégla-
égetõ felé, oda, ahol a Hosszúföldek dûlõben a kemencéket felépítették. A határcsõ-
szök minden nap kihirdették néhány polgár nevét, akiknek Vele kellett menniük
ezekre a vadászatokra [hajtónak]. Ezért a császári fõvadászmester, von Nötting gróf
a polgárok kérésére, azoknak, akik a pacsirtavadászaton segítettek, külön ajándék-
ként ötven dukátot adott. Ezt az összeget Hanns Taschner kapta saját kezébe, átvet-
te és minden polgár nevében szépen megköszönte a fõvadászmesternek. [...]

Item. Ebben az 1681-es évben szeptember16-án várostornyunkra délután 1 óra-
kor felhelyezték a toronygombot és a Sast. Az óra éjfél után egy órakor ütött elõször.

Item. Az 1681-es év november 29-én Draskovich Miklós grófot az egybegyûlt
magyar rendek országbíróvá választották.

A folyó országgyûlés során az evangélikus és a kálvinista rendek számos alka-
lommal egyenetlenkedtek, úgy, hogy ez a két rend számos alkalommal nem vett
részt az országgyûlésen, csak a katolikus rendek üléseztek együtt. Ezért sokan úgy
vélték, az országgyûlésnek nem lehet jó vége.

Item. November 29-én Õ Császári és Királyi Felsége a cseh udvari kancellár ré-
vén közölte a magyar rendekkel, azt kívánja, hogy feleségét koronázzák meg a ma-
gyar koronával. Ezután a koronaõr urak idehozták a koronát Pozsonyból december
5-én, és délután négy óra tájban ünnepélyesen, nagy pompával behozták a Szent Mi-
hály-kapun át; a magyar rendek és a gróf urak díszes ruhákba öltöztek, a polgárok
úgyszintén – minden városnegyed a saját zászlójával, fegyveresen állt õrséget a Szent
Mihály-kaputól egészen a Hátsó Kapuig. A Hátsó Kapun át behozták a koronát a Ko-
lostor utcán keresztül Õfelségeik lakása elé, Õfelsége és hitvese megtekintette, ho-
gyan viszik be a városházára. Itt a koronaõrök õrizték a koronát. Másnap a palatinus
herceg és testvére, Esterházy Ferenc gróf úr délután fél négy órakor nyilvánosan be-
mutatta az embereknek, egy karddal és egy szép palásttal együtt, melyekrõl azt
mondják, hogy Szent Istváné voltak. Mindezt a városháza tanácstermének ablakába
kihelyezték és megmutatták az utcán várakozóknak.

Item. Feljegyzésre és emlékezetre méltó, hogy ezen 1681-es év november 14-én
éjjel egy órakor ütött az óra – ez is egészen új – az új városháztornyon elsõ alkalom-
mal. Azt adta tudtul, hogy Lipót császár e néven az elsõ, és azt is, hogy másnap Li-
pót névnapja következett, és tiszteletére az óra éjjel egyet ütött, a várostoronyból pe-
dig szép zene hangzott fel. [...]

Item. Ezután, ezen 1681-es év december 9-én megtörtént a koronázás, amikor is
a mi legkegyelmesebb császárunk és királyunk, urunk, Lipót úr harmadik felesége,
aki a Neuburg fõhercegi házból származik, megkoronáztatott városunk kolostorá-
ban. Kint a téren, a kapuknál két század lovas állt megtöltött fegyverekkel, mindad-
dig, amíg a koronázás megtörtént. A belváros terén a kolostornál mindenütt muské-
tások álltak, háromszor is díszlövést adtak le, s ezzel egyidõben a bástyákon és a fal-
szorosokban háromszor is eldördültek az ágyúk és a mozsarak. Miután a koronázás
megtörtént, Õfelsége, a grófok, a magyar rendek s mind, akik csak itt összegyûltek az
országgyûlésre, a legpompásabban megvendégeltettek, olyan ételeket szolgáltak fel,
és hordtak az asztalra nekik, amit a császári kancellár és a királyi fõkamarás óhaj-
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tott. Százötven ifjú polgárt, polgárgyermeket és más csínos ifjakat, akiket egyenként
10–10 fõs csoportokba rendeztek, egy-egy asztalnok irányított, s az õ mindenkori irá-
nyítása mellett egy bizonyos asztalnál szolgáltak. A magyar rendek, hasonlóképpen
a papság, akik részt vettek az országgyûlésen, a városházán lakomáztak, melyet ak-
koriban az ország házának is szokás volt nevezni. A városok küldöttei a Hátsó Kapu-
nál, az Artner-házban étkeztek, melyet akkoriban Zöld Háznak neveztek, ahol ma-
guk a grófok is üléseztek. Õ Császári és Királyi Felségével egy asztalnál ültek és ve-
lük evett ezen a napon a palatinus, a hercegprímás, a gyõri püspök, a spanyol és a
velencei küldöttek. A többi magyar gróf pedig feltálalta az étkeket, õk szolgáltak fel
Õfelségének. Az udvarhölgyek a következõ rendben ültek: az asztalfõn a császári fõ-
udvarmesternõ, mellette a palatinus felesége, ezután egy császári, majd egy magyar
udvarhölgy, huszonnégy polgár hordta fel az ételeket és szolgálta ki õket.

A magyar koronát ezután december 13-án ismét két koronaõr, nevezetesen az
öreg Zichy gróf és Erdõdy gróf kísérte vissza Pozsonyba, két század lovasság bizto-
sította egészen Pozsonyig. Az itteni polgároknak is fegyveres õrséget kellett állniuk,
amíg a koronát kivitték.

Item. Õ Császári Felsége december 30-án délelõtt 9 órakor elutazott, ezzel az
országgyûlés is véget ért, berekesztést nyert.

Õfelsége ezen a napon Kismartonba utazott, ott is éjszakázott, és csak másnap
folytatta útját Bécsbe.

Ebben az [16]81-es évben kevés, de nagyon jó bor termett.”
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19. SZÁZADI FESTETT LÕTÁBLÁK



„Wir sollen auch nicht vergessen die grosse Gnade“
Ferdinand Dobner, 1698

„Item Ihn disen 1681 Jahr, den 22 May. Welches war der pfingstag, vor den heyl.
Pfingst Sontag, haben Ihro Kay. Vndt Konig. May. seynen ein Zug gehalten alhier
mith seiner Gemahllin, auff den Landt Tag. Da er von der Neustath her, auff Mär-
terstorff ist geraist, dorth hat er das Mit Tagmall gehalten, hernach von Märtersftorff
weck auff Schadtendarff, von Schadtendarf ist er durcher auff die… geraist, darsel-
ben ist er vnd seyne Gemallin von den Vng. Graffen auff das Schönste Empfangen
vndt einer begleitet worten, bey den Wündtmüll Thor, da der herr Burgermaister, mit
den Raths herrn hat auff gewarth vnd die Schlissl der Stath wollen vber geben, Ihr
May. haben ess ihnen aber gelassen, vnd gesagt sye solten Förnern gute wirth
verbleiben, die Burgerschafft hat alle mit Ihren Vnter vnd ober gewehr auffgewarth.
Der Ein Zug ist ganz bey der nacht bei Lautern windt Lichtern geschehen, bey den
windtmil Thor herein über den blaz. Hin ab gegen den hindern Thor zue vnd bey
denselben Thor hinein, vnd Ihn der Georgen Gassen her fier vnd zu den Kloster hin
Ihn des hr. Leopolt Nätl seyn hauss. Ihn solchen Hauss ist Ihr May. den Landt Tag
Vber gebliben. Ihn werenten Ein Zug seyn die Stuckh vnd Doppelhäcken wacker vmb
und vmb Loss geschossen worten, auff den basteinen vnd Zwingern.

Item Ihn Freytag haben Ihr May. drauff geruhet, aber Ihn Sambstag. haben die
Vng. Stendte schon Audienz gehabth. Ihn pfingst Sontag. seyn Ihr May. Vor mith Tag
Ihn die Michaels Kirchen gefahren, da seyn hoff prediger hat gepredtiget, welche
predtig ihn Truckh verhandten ist. Ihn Fromleichnachmbs Tag. Vnd den Sontag her-
nach seyn Ihr May. In der Einwendtigen Stath Ihn Vmbgang gangen.

Item den 3ten Juny seyn Ihr May. zu dem Pischoff auff Kroissbach zu Gast
geraist, alda den See beschauet.

Item, den 4ten Juny seyn Ihr May. auff Wandarff gefahren, dass Kloster zu be-
schauen.

Item den 10 Juny seyn Ihr May. auff Creuz gefahren Ihms Gchoss. Da Graff
Paul Esterhasy, Ihr May Gastierth hat.

Item den 13 Juny dises 1681 Jahr. Ist Graff Paull Esterhasy zum Balletinus
erwöhlt worten.

Item den 17 Juny seyn Ihr Kay.May. Mith seiner Gemahllin von hier weck
geraist, nach der Neustath zue, bey den Neustifft Thor hin auss. Da er abermall zu
Märtenstorff Mit Tagmal hat gehalten. Vnter dessen aber seyne hohen Münsteris
Theils hier gelassen, die den Landt Tag haben miessen bey wohnen. [...]

105

HANNS TSCHÁNY

1681 – LANDTAG, KRÖNUNG, LEOPOLD DER I.
IN OEDENBURG*

* Hanns Tschány’s Ungrische Chronik. Herausgegeben von Ivan Páur. Budapest, 1858, S. 51–59.



Item den 18 Augusty dises 81 Jahr seyn Ihr Kay. und König. May.mith seiner
Gemahllin, widerumben hie her kommen auff den Land Tag. Vnd seyne Raiss von
der Neustath hergenomen, auff die Eyssenstath zu, zu den Pälletinumb, vnd von
Gschlos Mith Stucklössung, auff das Stathlichste Empfangen, vnd hernachmall
das Mith Tagmal bey Ihm Ihn den Gschloss gehalten, vndt erst auff den Abendt
alhier eingezogen.Vnd hernach hier verbliben biss auff den 9.September.

Item am Tage Marya Geburth seyn Ihr Kay. May. mith seyner Gemahllin zu
Fesper auff Wandorff ihns Kloster gefahren.

Den andern Tag Ihn Tieffenwög ist er Rebhiener Jagen geriten da Ihme der
Tieffenwäger hieter ein bahr weynbeer hat zue getragen hat er Ihme dar fir einen
Ducaten geben.

Item den 9 September ist Ist Ihr May. auff Eberstarff ihn die Jagt gefahren. vnd
zwen Tag aussgebliben, vnd widerumben zu ruckh kommen. Vnd hernach alhier
etliche Abendt. Ihns Lörchen geiagt gefahren, gegen den Ziegl Stadl. Da die Garn auff
den Langäckern seyn aufgericht worten. Vnd alle Tag von den Felth hieter etlichen
Burgern ist eingesaget worten, dass sye haben miessen mitgehen, ihn solches geiagt.
Worüber der Kay. Oberst Jägermaister. hr. Graff von Nötting. In Namben Ihr May.
auff der burger Ihr bitten, so sie haben bey den Lörchen geiagt Lassen brauchen 50
Ducaten ihn Specy vor Ihre bemiehung hat her geben. Welche Hanns Taschner hath
ein genomben vnd empfangen, und sich ihn namben aller burger gegen den Oberst
Jägermeister gar schön bedanckth. [...]

Item den 16 Septemb dieses 1681 Jahr. ist auff vnssern Stath Thurm, der
Knopf vnd Adler. vmb 1 Uhr nach mith Tag hin auff gesezet worten. Vnnd Nach mit-
ternacht zum erstenmall ains geschlagen.

Item den 29 Novemb dises 1681 Jahr Ist hr. Graff Nickolaus Traskowiz. Von
den versammelten Vng. Stendten zu einen Judex Curry Erwöhlt worten.

Vnter solchen wehrenten Landt Tag. Haben sich die Evangellischen vnd
Calfinischen Stendte zu vnterschidlichen Mahllen Zertragen dass zum öfftern diese
zwen Stendte, nicht auff dass Landthaus seyn gangen, sondern nur die Kartolli-
schen Stendt alleyn seyn gesessen.Dass man hat gar wenig verhofft, dass der Landt
Tag. einen gueten Aussgang wirt nemben.

Item den 29 November, hat Ihr Kay. vndt Konig. May. durch den Bohemischen
Hoff Canzler, den Vng. Stendten Referiren lassen. Dass er verlange. dass seyne Ge-
mahllin mit der Vng. Cron. solt gekrönth werten. Wor auff man solche hat von Pres-
purg. bringen lassen. Durch die Herrn Croon hieter. Vndt ist solche den 5-ten De-
cember. Gar herrlich vndt prechtig vmb 4 Vhr nach mit Tag. Durch die Ung. Stendte,
vndt hr. Graffen bey den Michaels Thor, herein gefirth worten, welche Stendte vnd
Graffen, sich auff dass herlichste auff gepuzet haben, vnd die Burgerschafft ist auch
mit Ihren Gewöhr. ein Jedes Viertl mit seynen Fahn, Von Michaels Thor, biss zum
hintern Thor. gestandten vnd auffgewarth. Vnd hat man die Cron bey den hintern
Thor hinein gefirth, vnd ihn der Kloster gassen her fier. Vor Ihr May.seyner bewoh-
nung,da Ihr May.und seine Gemahlin haben zugeschauet.wie solche ist ihn dass
rath haus hin ein gefirth worten. Alwo sye ist durch Cron hieter verwacht worten.
vnd solche Cron. den anderten Tag. als den 6. December von Fürsten Balletinumb
vnd seynen hr. brudern Graffen Eszterházy Verrenz umb halber 4 Vhr. nach mit Tag
den Leyten öffentlich gezaiget worten, wie auch ein Schwert vnd ein schöner Rockh,
welcher solt des heyl. König Steffany seyn gewessen. Vnd solches alles ist von Rath-
hauss Sall über dass Fenster her aus gehencket vnd gezaiget auff die gassen herab.
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Item ist auch denkwirtig auff zu Schreiben dass den 14 November. dises 1681
Jahr, die Vhr auff den Neyen Stath Thurm, Welche Vhr auch ganz Ney ist. Hat zum
Erstenmall Ains bey der nacht geschlagen. Zu Anzeigung dass der Kay. Leopoltus
der erste dises Nammens ist, die weyl, den andern Tag dass Fest Leopolty ist
gewest, Vndt hat man den Kaysser zu Ehren bei der nacht, wie die Vhr hat Ains
geschlagen, auff den Stath Thurm ein Schöne Musikh gehalten. [...]

Item Ist hernach ihn disen 1681 Jahr den 9 December, die Crönung geschehen,
da Vnssers aller genedtigsten Kay. Königs. vnd herrn herrn Leopoltus seyne 3 Ehe-
gemallin, eine Entsprossene auss den hoch fierstlichen hauss Neuburg, ist gekrönth
worten Ihn Kloster. ihn der Stath. Da die Thor Vnter dessen seyn verschlossen
gewest. Vnd her aussen auff den Blaz, Vor den seyn Thoren über all zwo gumbenier
Reiter mit auff gebasten gewöhr dar gestanden, biss die Krönung Vor Vber ist gewest.
Vndt der Einwendtige blaz bey den Kloster. ist Voller Muschkatierer gestandten,
welche 3 mal haben Salfy geben, vnd auch zu gleich die Stuck vndt Dobpel Häcken
auff den pasteyen vnd zwinger her umb, 3 mal Lassen Loss schiessen. Vndt nach
verrichter solcher Crönung, hat Ihr May. so wohl Graffen alss Vng. Stendte so allhier
versammlet seyn gewest auff den Landt Tag. Lassen auff dass herlichste Tracktiren
zu solchen Speissen auff Tragen, vndt auffwarten. hat dess kay. Contelor, vnd der
Vng. Kammer einnember begerth. 150 Junge Burger, vndt Burgers Kinder, vndt an-
dere hibsche Junge Leith. Da man alle Zeith 10 und 10 hat zusammen gestelth, vnd
dieselbigen einen Stäbelmaister übergeben. der hat alle Zeith einen gewissen Tisch.
mit Ihnen Bedient. vnd auff gewarth, die Vng. Stendte, vnd wie auch die Geistlichen.
welche auff den Land Tag hier seyn gewest. haben ihn den Rath haus gessen. welches
man dass mal pfleget dass Land haus zu nennen. Die abgesandten von den Stethen
haben bey den hindern Thor. Ihn den Arthnerischen hauss gessen, welches das mal
man dass grien stiebl nenet, weyln die Graffen selben seyn worthan gesessen. Bei
Ihrer Kay. vnd Konig. May. vnd seyner Gemahllin, seyn bey den Tisch gesessen vnd
mit ihnen gegessen dissen Tag. Der Balletinus der Erzt Pischoff. vnd der Raberische
Pischoff. vnd der Spaningerische vnd fenicianische. Abgesandten. was aber die
andern Vng. Graffen seyn Gewest. Die haben Ihr May. Die Speissen auffgetragen vnd
auffgewahrth. Bey den Tamissen seyn sye so gesessen. Als der Kay. Ihr hoffmais-
terin, neben der Balletinussin oben an. hernach eine Kay. Tamissin, vnd hernach
eine Vng. zu diesen Tisch wo die Tamissin ist vnd seyn gesessen haben 24 Burger
Speissen auffgetragen, vnd auffgewahrth.

Die Vng. Cronn Ist hernach den 13 December widerumb Mit Zweyen Cron
hietern, alss den alten hr. Graff Sitschy vnd Graff Erdtety nach Presspurg gefirth
worten, da solche Cronn. Zwey gumbenier Reiter haben hinab begleitet Biss nach
presspurg. Die Burger aber allhier, haben miessen mith Ihren gewöhr ihn der ord-
nung auffwarten, wie solche ist wecke gefirth worten.

Item den 30 December seyn Ihr Kay. May. von Landt Tag alhier vmb 9 Vhr Vor
mit Tag vort geraist, vndt hat also der Landt Tag ein Endt gehabt, vnd genomben.

Da Ihr. May. disen Tag ist auff die Eyssenstath geraist vnd dort verbliben, vnd
den andern Tag erst auff Wyen.

Ihn disen 81igsten Jahr, ist gar wenig weyn gewachxen aber sehr gueth.“
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Értekezés, amelyet Leopoldus Artnerus magyar nemes adott elõ
a Kúria belsõ falain kiállított képekrõl és feliratokról, 

melyeket a kölcsönös tanácsok és segítségnyújtások elõmozdítására
törekedvén B. Lacknerus ajánlott fel magántulajdona terhére, 

a köz javának gyarapítására

Két olyan dolog létezik, amely az ember minden kötelezettségét jelenti: Istent és
az államot szolgálni, amelyek ugyan nevükre és fajtájukra nézve különböznek, de a
tárgy és a gyakorlat által összefonódnak. Hiszen Istent sem lehet megfelelõképpen
tisztelni, ha valaki – ezt az állami közösséget tekintve, amely végett Isten minket
megalkotott – semmit sem tart magára vonatkozónak; sem pedig a hazáról nem le-
hetséges jól gondoskodni, ha valaki úgy hiszi, hogy a boldogságból egyetlen részt is
Isten nélkül nyerhet meg magának. Pedig egyedül tõle függ teljes egészében a ma-
gánosok és hatalmasok boldogulása. Ugyanis, ha amennyire igaz és amennyire
könnyen megérthetõ, annyira buzgón és vallásosan lehet az államot megõrizni. Mél-
tányosabb módon élhetné az életét valaki, és a legtöbb azon kellemetlenséget, nyo-
morúságot nélkülözné, amelyek egy olyan ember számára merülnek fel, aki csak
úgy körülbelül éli az életet. Mert nem gondolja senki, hogy ez véletlen: hiszen
ugyanannyira nyilvánvaló a pazarlók számára, mint jól élni. Szégyellendõ dolog ez
és a mi természetünk szégyene, de annál inkább törekedni kell a felismerésére:
ugyanis végtelen számú ember volt, aki magas kort elérve halt meg, és akik talán
elõször nem gondolkodtak el azon, hogy egész életüket milyen cél felé tereljék, és
hogy milyen kötelezettségeket kellene teljesíteniük. Mennyivel jobb és istenihez ha-
sonlatosabb elméje van egyeseknek, akik – midõn már egész életükön át megtehe-
tik – az emberi közösség megsegítésére törekednek. Az embereket tudniillik egyrészt
egymás között a természetes jóakarat, másrészt a jog által szabályozott közösség
tartatja össze, amely igen sokrétû, mégpedig semmi sem kedvesebb a társadalom-
nak, mint az, amely a miénk az állammal együtt minden egyes ember számára. Nem
kell annyira törekvõknek lennünk, hogy az államénál hatalmasabb saját szükség-
letekkel bírjunk: az ember bizonyosan nem a saját maga, hanem az egész világ szá-
mára született, és mikor eljön az állam ideje, az emberekre, és nem a puszta nevek-
re lesz szükség. Így tehát magának az államnak igen fontos, hogy legyenek mindig
olyan férfiak, akik az õ fenntartása érdekében semmilyen fáradságtól sem riadnak
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vissza. Valójában ugyanis nagy és magasztos dolog az államot szolgálni, és az ál-
lamügyek intézésében forgolódni, méghozzá úgy forgolódni, hogy a közhasznú ügye-
ket a saját ügyeinkhez és saját kényelmünkhöz képest elõrébbvalónak ítéljük, ez
ugyanis különleges és teljes egészében isteni dolog. Emberek vagyunk oly módon
teremtve, hogy úgy gondoljuk: akkor fizetünk másoknak, ha nekünk is fizettek min-
den más részrõl; és igen ragyogóan az államról is így vélekedünk: méltóak vagyunk
rá, ha a számára összegyûjtött nagy értékû adományokból nagyobb részt a saját
gazdagságunk és kényelmünk javára származtatunk át. Innen ered sok államban a
következõ panasz: Közemberként szûkölködünk, magánemberként gazdagok va-
gyunk. Ó mily ritkán fordulnak elõ és mily kevesen vannak az államnak olyan irá-
nyítói, akik elhanyagolván saját kényelmüket egyedül az államügyet és annak hasz-
nát keresik, akik minden gondolatukat az állam gyarapítására fordítják! Bizonyára
többeket találsz, akik pazarlóak, és ha másokat kellene támogatni, akkor zsugori-
ak és szûkmarkúak, ezzel szemben, ha meg kell szerezni valamit, mindenki számá-
ra ártalmasak. Hogy ez mennyire gyalázatos bûn az állam ellen, és mennyire ellen-
tétes az isteni és az emberi tanítással, azt egy kevéssé be szeretném mutatni.

Valójában az emberi közösség soha nem képes sokáig sértetlenül fennállni, mi-
dõn a hasznát, amely mindenkié kell, hogy legyen, minden egyes ember a saját maga
számára ragadja el. És mi van akkor, ha szétzilálja a jogot és a törvényeket, amennyi-
ben Istent, a hitszegés és az igazságtalanság megbosszulóját megtagadja, a Kúriával
szembeni becsületességet, szemérmet, tiszteletet elveti a saját kényelmét kivéve. Aki
erre vágyakozik, az áruló, akinek irányításával nem lesz a bírói székekben semmiféle
méltányosság és igazság, a büntetésben semmilyen komolyság, a tanúkban semmi
szavahihetõség, az ítéletekben semmiféle ráció és a vallomásoknak sem lesz semmi
súlya. És ez a szörnyûség szerezhetne széket a Kúriában. Távozz innen bûn! Vajon
van-e abban az emberben ítélõképesség, aki a vagyont bámulja? Vajon elvárható-e
megfontoltság a mérlegelésben olyantól, akinek lelke a vagyon felhalmozásáráért ég?
Vajon helyezhetünk-e bármi bizodalmat abba az emberbe, aki elutasítja a közjót
azért, hogy mohón törekedhessen a saját hasznára, és semmit sem ismer, ami méltá-
nyos és törvényes lenne? Így tehát méltán érdemel megvetést az, aki hajózás közben
inkább magát, mint a hajót akarja sértetlenül látni, és így a haza és az állam válsága
esetén többet törõdik saját magával, mint a közjóval. Mondd te Valerius Maximus, va-
jon örökké ilyen rangban állhat? Mondod: ahol magának csak azt a minimumot köve-
teli a pénzvágy. Ez miért igaz? Mert kétségtelenül így van: akitõl távol áll a haszonra
való törekvés, attól távol áll a bûnözésre való akarat, és a csalás ürügye is! Óvakodj,
igen jeles Kúria, az ilyen férfitól: mert eladható és az államot is eladhatóvá teszi! Mon-
dom: óvakodj! Esküt tett, de esküjében nem lesz állhatatos, tanúbizonyságot tett, de
azt hozzáírta a saját kényelméhez! Nem a Királyt, hanem a „pénzkirálynõt” imádja,
nem az állam, hanem a házi vagyona gyarapítására és növelésére törekszik.

VAGYOK, HOGY HASZNÁLJAK.

Ez a felirat volt egykor a Kúriában, amelyet LACKNER vésett egy dombormûre, és
amely egy gyertyatartóba helyezett égõ fáklyát ábrázolt. Leginkább ezzel akarta fi-
gyelmeztetni azokat, akik az állam hajójának evezõje mellett ülnek és kormányrúd-
ját tartják: akik az állam fényének lenni, akik elõre világítani és másokat szolgálni
tartoznak, méghozzá nem az állam java ellenére. Mivel ismeretes: nem a magunk,
hanem a haza, a szülõk, a vérrokonok és más barátok számára születtünk, akik jog-
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gal követelhetik, hogy ahányszor szükséges, annyiszor adjuk vissza a tõlük magunk
számára összegyûjtött javakat; magunkat egészen az államnak adjuk, és neki szen-
teljünk mindent, ami a miénk. Mivel ezt megmérgezni senki nem tudja, egyrészt jobb
a magánvagyon által cselekedni, másrészt szerencsés az állam: ennek felforgatásá-
val ugyanis azt, aki magándolgaira nézve jól áll, semmivel sem lehet jobban tönkre-
tenni. Illik tehát szerfelett a haza bármely ragyogó polgárához, hogy az államért nél-
külözze a saját nyereségét, lemondjon a saját gazdagságáról, saját munkájával fá-
radjon, ennek kényelmetlenségeit elviselje, sújtasson csapásaitól és hányódjon a
viharaiban, és semmiképp se utasítsa vissza, hogy életét és becsületét erre fordítsa.
„Fonákul hangzik” kiált fel talán valaki: vajon úgy használjak másoknak, hogy saját
magamat elhanyagolom, és magamnak kárára legyek? Úgy szolgáljak, hogy teljesen
tönkremenjek, életem hatalmas gyertyája elégjen, és visszakergessenek a semmibe?
Inkább a nyugalmat használom ki és magam számára a magamét, élni fogok és a
családi ügyekkel törõdöm majd, amely minden derék embernek szívügye kell hogy le-
gyen, különösen ezekben az idõkben, mikor mindenkinek annyi hitele van, ahány
pénzesládával bír, és nem gondolják róla, hogy az állammal törõdne, ha maga számá-
ra a magáéról nem gondoskodik. És mely veszélyek, mely árulások, mely gyalázatok
nem fenyegetik az állam ügyintézésében forgolódókat? A nyugalom vágya miatt ettõl
eltávolodni: tudatlanság; a sajátjai iránti szeretete miatt innen magának elvonni:
igazságtalanság. Úgy tartják: a gyáva és megtört lelkû embereket távol kell tartani et-
tõl a kormányzástól azért, mert visszariadnának a veszélyektõl és a kellemetlensé-
gektõl. Mert ha a hajó kormányosa ugyanezen a módon kezd gondolkodni, akkor
megbízhatatlan lesz, ha bajok és veszélyek közepette kell navigálni; nagyon bizony-
talanok lesznek azok, akiket mindenfelõl szelek és viharok fenyegetnek. Mert ha ily
módon kezd gondolkodni a háborúban a hadvezér, kétes lesz a háború kimenetele,
mindkét fél számára egyenlõ a veszély, a közeljövõben igen nagy lesz a válság, és kö-
zel lesz a halál: mi fogja megakadályozni, hogy annál kevésbé hajózzon bárki a ten-
geren, és szabadságukat a közkatonák ne álmokra és a hadvezérek nélkülözésére
építve tartsák szemmel, és végül is mindenki a földigilisztához hasonló gyáva és ha-
szontalan életet éljen? Eljön az államnak az az ideje, amely távoltartja innen a böl-
cseket és a jókat. Az államférfi, ATTICUS, mikor megnyíltak számára, még a hála és
a méltóság mellett is visszautasította a tisztségeket. De mi okból? Azért – mondja
Nepos –, mert nem lehet az õsök szokása szerint sem kérni, sem megkapni valakit – a
törvényeket szolgálva – a mértéktelen nagyravágyás megvesztegetésével, sem pedig
elküldeni nem lehet az államból, miután a városállamnak megromlottak az erkölcsei.
És ez az, amit más helyen ír, hogy ugyanõ nem lustaságból, hanem meggyõzõdésbõl
menekült el az állam kormányzása elõl. Jóval romlottabb az állam, ha annyira elfog-
lalták a rosszak, hogy nem jut hely a jók számára, ha segítségre szorul, vagy ha van
is valaki, nem hallgatják meg, amit a veszélyben vagy a válságban mond; ez annyira
hasonló, és egyenlõ mértékben veszélyes, mint a partról megoldani azt, amikor az
egész tenger a viharoktól háborog. Eközben mégis, aki a hazát valóban szereti, soha
semmilyen fáradságot nem utasít vissza az õ üdve érdekében, semmi nehézség nem
töri meg lelkét, a sors semmilyen fordulata, vagy csapásától való félelme nem rázza
meg, semmilyen viszontagság vagy szerencsétlenség miatt nem bukik el, viszont ma-
gát a halált megveti. Például szolgálnak: a spártai Démokritosz, Arisztidész,
Themistoklész és mások, akik a számûzetés miatt azoktól a dolgoktól kényszerültek
elfordulni, amelyekre igen ragyogóan méltók voltak, mégis inkább a közjót akarták
elõmozdítani, semmint személyes sérelmeiket megbosszulni. Megerõsítették azt,
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amit a bölcsek egy emberként állítanak: kívánatos, hogy számunkra az állam és a ha-
za drágább legyen, mint saját magunk; bûnnek kell számítani, ha valami magán-
ügyet elõrébbvalónak tartanánk, mint az egész államot. Szem elõtt kell ezt tartani: A
NÉP ÜDVE legyen A LEGMAGASABB TÖRVÉNY! És mi indította arra Kodroszt, az
athéniek királyát, hogy magát önként az ellenség csapatába vesse, és magát megöles-
se? Az állam iránti szeretet, mivel Apolló jóslatának ismerõje volt; azaz nagy és gyá-
szos háborút fognak viselni, hacsak meg nem hal a király. Milyen ok állt fenn, hogy
a spártaiak törvényhozója, Lükurgosz, önmagát önként számûzetéssel büntette, le-
mondott vagyonáról és javairól? Az állam iránti szeretet, mert látta, hogy az állhatat-
lan és hajlítható népet vezetni más eszmével nem lehet, hacsak nem esküvel, nehogy
valamit törvényeiben megváltoztasson azelõtt, hogy õ hazatért volna. Mi ûzte a római
Curtiust, hogy üdvössége minden reményét elvetvén lovasként szakadékba vesse ma-
gát? Az állam iránti szeretet, mivel tudta, hogy az állam halála bekövetkezik, hacsak
meg nem hal egy bizonyos római nemes. Ennélfogva a Deciusok családjában ugyan-
ott, ugyanis az atya a latinokkal, a fiú az etruszkokkal, az unoka pedig Pürrhosszal
harcolván magukat az ellenség dárdái elé vetették: mivel magánügyeiknél többre be-
csülték a közügyet; ez igazolja, hogy igaz, amit a költõ állít: ÉDES ÉS SZÉP DOLOG
A HAZÁÉRT MEGHALNI. Ó SZERENCSÉS A HALÁL, MELY A HALÁLÉRT ADÓS A
TERMÉSZETNEK, LEGJELESEBB DOLOG MEGHALNI A HAZÁÉRT! Ezeket a szava-
kat, melyeket LACKNER mondott igen méltón, és amelyeket felírtak a Kúria falára,
minden polgárnak alaposan meg kell fontolni. Bizonyosan nem lehet nagyobb és há-
lásabb feladatot elvégezni és nyilvánvalóbb kegyességet gyakorolni, mint hogy valaki
tanáccsal, hittel, és ahol szükséges, életének eltékozlásával a haza megsegítését nem
utasítja vissza, hogy az egyik vagy a másik ember halálával mindenki életét és üdvét
megõrizzék. Dicsérendõ az is, ha valaki az ügyeit és a számvetéseit úgy szervezi meg,
hogy mindig legyen pénz a ládájában, nincsenek rákényszerülve, hogy féljenek a perrel
fenyegetõktõl, vagy az árverési tisztségviselõktõl, sem arra, hogy késleltetõ mentes-
séghez folyamodjanak, mivelhogy a Szentírás pogányainál alávalóbbnak ítélik azo-
kat, akik a saját vagyonuk iránt semmilyen gonddal nem viseltetnek. Valójában jól-
lehet Tantalosz és Pelopsz pénze, Croesus és Crassus gazdagsága kiegyenlítik a ma-
gánosok vagyonát, annyi van nekik belõle, hogy úgy tûnik, a Pactolus az õ házukban
folyik, de vajon ezek mely veszélytõl menekültek meg és szabadultak volna fel, ha az
állam nem állt volna fenn épen és üdvösen? Ha valamilyen tûz üt ki egy házban, nem
azok, akik benne gyötrõdnek, hanem inkább a nyugtalankodó szomszédok gyürkõz-
nek neki buzgón a munkának, nehogy a tûz elharapózzon. Tehát miért ne minket
érintsen az állam gondja, amely mintegy közös otthonként mindazt magában foglal-
ja, amelyek által ennek az életnek a boldogságát megítélni szokás, és amely megõr-
zésével ugyanis a magánügyek és a vagyon is sértetlenül fennmaradnak? Tehát mely
gondok ûzik azt, aki azzal fárad, hogy a saját alárendelt dolgait tartja szemmel igaz-
ságban, békében, a dolgok bõségében, mily nehézségeket tapasztal, mily fáradalma-
kat és kellemetlenségeket taroznak magukra venni, akik a hatalmat másokban bir-
tokolják, ki nem látja? Illõ, hogy az õ fáradságuk a nép nyugalma legyen, az általuk
vállalt veszélyek jelentsék ennek biztonságát, az õ virrasztásuk jelentse ennek az ál-
mát: ezekkel viszont nem ritkán a gyors, korai, szomorú öregséget, különféle beteg-
ségeket és végül magát a hirtelen halált idézik elõ. És nem tudom, mely tévedés kap-
csán látják meg a halandók nem ritkán beteg szemeikkel ezt a méltóságot. Ugyanis
annyira a tisztségeket és a szerencsének ezt az egész külsõdleges készletét tartják
szemmel, hogy nem érzékelik, mennyi fáradság és nehézség rejtõzik ezek mögött,
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melyek miatt nyomorultul gyengül az erejük. A méltóságoknak nem annyira a tiszt-
ségek, mint inkább a terhek megnevezése szolgál címként. Lucius, a rómaiak legböl-
csebbje, akinek midõn a szenátus elrendelte a diadalmenethez legméltóbb tisztelet-
adást az ellenségtõl visszaszerzett igen gyors gyõzelemért, õ megtagadta a diadalme-
netet; viaszból készült szobrát pedig ráhelyezte a diadalszekérre és mindenfelõl égõ
tûzzel meggyújtotta, amely hevével azt lassanként felemésztette, hogy minden ember
emlékezetébe ezzel az igen méltó tettel belevésse, senki sem alkalmas annyira egy
ilyen méltóság igen magas tiszteletségére, mint õ, ki nemcsak, hogy magát az embert
nem ékesítette, de még el is pusztította. Valószínûleg erre mutatott ujjal LACKNER,
mikor többek között ezt a szellemes mondást íratta fel a Kúriára:

AZ EMBERI ÉLET, MIKÉNT A VAS, A GYAKORLATTÓL ELKOPIK;
DE SZÉPEN RAGYOG.

Tudniillik lomhasággal, hasznosság és tevékenység nélkül létezni: ezt a nemkívána-
tos dolgok közé kell számítani: viszont dicsõséget nyer az, aki örökké tevékenyke-
dik. A folytonos használattól a vasgyûrû elkopik, de mind fényesebbé válik. Jólle-
het a szolgálatban, amellyel az államnak tartozunk, sok nehézséget kell felvállalni,
viszont annál több a kilátásba helyezett dicsõség: sok nehézséget kell békével tûr-
nünk, és végig kell szenvednünk a fáradozásokat; de ezekért cserébe örök jutalmat
kapunk. Sok veszélyen kell felülkerekednünk, de ezzel magát a halandóságot kell
megtámadnunk. És miként Pedaretus egykor, midõn az ellenségtõl begyûjtötte a jel-
vényeket, valakinek ezt válaszolta: Nagy az ellenség száma, mondta, de annyival
több dicsõséget szerzünk, minél többet megölünk. Az a mû, amelyet más egyéb váz-
latokkal együtt megrajzolt a mi LACKNERUNK, egy szerfelett kiszáradt alak, kard-
nak és könyvtekercsnek támaszkodik, kiemelkedõ és viruló gabonaszárakkal és ka-
lászokkal van körülvéve. Ehhez tette hozzá a feliratot:

A HALÁL UTÁN ÉL A VIRTUS.
Minden dolgot a halál után tesz nagyobbá az utókor,

a temetés által jön nagyobb név a szánkra.

Ezek közül az a leghatalmasabb, aki mindkét mûvészettel, tudniillik az irodalommal
és a fegyverrel is az állam segítségére lehet. Így van ez: ne áhítozzunk aranytól bíbor-
ló vagy színesen ragyogó bronzszoborra, az olimpiai koszorúra, vagy bármi ehhez ha-
sonlóra, ami nagy dolognak látszik. Ugyanis ez idõvel elmúlik, elenyészik és feledés-
be megy; egyedül a virtus az, amely ragyogó és soha el nem múló dicsõséget hoz, úgy,
hogy sem az öregségtõl nem pusztul el, sem feledés által nem enyészik, nem hervad,
de mindig friss és viruló dicsõséget fog õrizni. A mi LACKNERUNKNAK oly nagy tehát
a dicsõsége, dicsérete oly mértékben virágzik, oly bõséges munkája gyümölcse, ame-
lyeket igen termékeny vetésbõl: a dicsõség és a dicséret alapanyagából készített elõ
magának nagyszámú és nagyszerû tetteivel és erényeivel, míg élt, hogy halhatatlan
lesz minden ezután következõ nemzedék emlékezetében. Tisztségviselõ volt, aki a
szolgálat teljesítésében és elfogadásában is igen felkészült volt, ráadásul távol állt tõ-
le a megvesztegethetõség és saját kényelme. Bírói tisztséget töltött be, miként ez bi-
zonyosan ismeretes volt róla, aki nem tûrte, hogy az ítéletben többet számítson a
kedvezményezettek méltánytalan vágya, mint a mellõzött és kesergõ emberek jogos
panasza: és ez úgy volt, hogy mindenki törvény elõtti védelmét és ügyesetét önként
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magára vette, végigvitte, és ítéletet hozott, ugyanõ mindenkinek a legnagyobb patró-
nusa és bírája volt. Tudta, hogy az igazság nem lehet eladó, és tudta, hogy ostoba, fo-
nák, mert ha a díjat nélkülözné, arannyal vásárolnák meg, ha az ítélkezésben többet
nyomna latban az arany súlya, mint a bírói ítélet méltányossága. Ugyanis az igazság
súlyának kell a legsúlyosabbnak lennie: mégis megtörténhet eközben, hogy a bíró
ítélete a mérleg azon serpenyõje felé hajlik, amelyben több az arany, mint a méltá-
nyosság. Aki a bûnök megítélésében a gazdagok és nemesek hatalmától úgy megri-
ad, hogy a bûnelkövetés tekintetében az ítélethozatal során bírói önkény miatt elra-
gadja a vádlottak szabadságát, az valójában önmagát keveri bûnbe azáltal, amitõl a
többieket megszabadítja, és míg az alantas ítélettel a bûnt elleplezi, ugyanannak a
bûnnek önmagát teszi meg bírájául és vádlottjául. LACKNER ítéleteiben uralkodott
a romlatlanság, bírói fórumán az igazság; az ártatlanokat ártatlannak tekintette, a
bûnösöket gonoszsággal vádolta, és nem volt hasznára ezeknek a gonoszok iránti
dühe, sem pedig amazoknak a védelemben való kedvezés. Ez az igen bölcs férfiú nem
akart nem tudomást venni a büntetlenséggel táplált bûnökrõl és a romlott, elveszett
emberek arcátlanságáról; arról, aki elpalástolja az igaz emberek ártatlanságát, aki
megkíméli a bûnösöket; arról a tisztségviselõrõl, aki ugyanazokat a bûnöket követi
el, amelyeket elutasít az alávetettekkel szemben, arról, hogy sok gaztettet távol tar-
tanak a börtönök mocskától, a kard és az akasztófa szigorúságától, és amely tettek
végül felforgatnák az államot, hacsak nem alkalmaznának kevesek számára igen ko-
moly büntetést. Ó boldog város! Ó boldog polgárok, akiknek Isten oly kormányzókat
adott, kik úgy gondolják, hogy a kétséges ügyek tanácskozásában semmit sem tár-
gyalnak szeretetbõl vagy kedvezésbõl, nem hallgatnak el semmit félelembõl és nem
titkolnak el semmit a lélek egyéb más zûrzavarai miatt. Bennük a régi hit, a tiszta-
ság, a feddhetetlenség legfénylõbb nyomait figyelhetjük meg. Nem lehet ugyanis meg-
látni az igazságot ott, ahol az érzelmek uralkodnak, és semmilyen idõben sem lehet
olyan embereket találni, akik egyszersmind engedelmeskednének ezeknek; mert
tisztán látják, hogy mi igazságos, mi méltányos és jó. De ez olyanokkal esik meg ál-
talában, akik egy dolgot figyelnek meg valamely más dolog helyett, mert hozzászoktak,
hogy a dolgok megzavart szemeik elõtt történnek. Mert ha saját magunkat – mondja
Cæsar a legátusokhoz és a centuriókhoz intézett beszédében – a köztársasággal
együtt sértetlenül szeretnénk látni, akkor az õ megõrzésében, gyarapításában és éke-
sítésében ne saját érzelmeink ragadjanak és vezessenek minket, hanem igaz hittel és
kegyességgel tartozunk azt erõssé tenni és segíteni.” A venetusoknál a szenátorok kö-
zött dicsérendõnek tartották azt a szokást, hogy amikor összegyûltek a Kúriában a
közügyek megtanácskozására, szokás volt ajtó elõtt letenni minden személyes ellen-
ségeskedést és vetélkedést, ahogy – S. Marcusnál – mondani szokták, hogy lelkük
mentes lehessen a privát érzelmektõl a nyilvános tanácskozásokon. Mert erre akar
figyelmeztetni az elegáns és kegyes felirat a bonni törvényhozó Kúrián, amely megte-
kinthetõ egy táblán, aranybetûkkel felírva: Bármely szenátor vagy is, aki a Kúriába
hivatalos ügyek miatt belépsz, ez elõtt az ajtó elõtt dobd félre minden privát érzelme-
det: haragot, erõszakot, gyûlöletet, hízelgést, személyedet és gondodat rendeld alá az
államnak; ugyanis ahogy másokkal méltányos és barátságos leszel, úgy fogod Isten
ítéletét is elvárni és megtartani. Az aragóniaiak királya, Alfonsus szokta mondani: Ha
valakinek osztályrészül jutott, hogy olyan idõkben születhetett, mikor a római állam
virágzott, és hogy magát a Kúriával szemközti JUPITER POSITORIUS templomot meg-
építhette, mielõtt a szenátus és az összeírt atyák elé járult, itt letette a gyûlöletét, sze-
retetét, és minden privát érzelmét. Ezt említi: Camerarius. De ki tartja szemmel a pol-
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gárok között ily módon, hogy a haza elöljárói igazságosak és méltányosak-e? Keveset
mondok: ahogyan ISTENNEK hálát adnak a halhatatlanok, és örökké vágynak épek
és sértetlenek lenni, úgy a jók végül megfontolják, hogy az egyes polgárnak mi a kö-
telessége saját hazájában, lefektetni és megõrizni az államban – amelyhez mindenki
hozzátartozik – mindent, kötelességnek és nem érdemnek megítélni, amit érte magá-
ra vállalnak; mivel ezt úgy hozták létre, hogy semmit sem szabad elvárni a közhaszon
és nevének halhatatlan emlékezetén kívül. Akik másképpen cselekednek és éreznek,
AZOK ELLENSÉGES ÉRZELEMMEL VISELTETNEK AZ ÁLLAM IRÁNT, és míg termé-
szettõl fogva polgárok, akaratuk szerint viszont ellenségek, a szó ellenségei és eskü-
szegõk, utálatosak, igen gyalázatosak, ama eskü megsértõi, amellyel magukat az is-
teni akarat iránti félelembõl az állam számára lekötelezik. Nem annyira azok, akik a
szenátusban vannak, ugyanis nekik kötelességük tisztességesen eljárni, a jogot min-
denki számára egyenlõ módon, az egyes személyekre tekintet nélkül kimondani, és
amennyire tõlük telik, szolgálni. De az állam többi tagjai, akik úgy tûnnek, hogy rá-
juk tartozik a közjó gyarapítása, és Tacitus helyett mindenben felhozhatnám a mi An-
toniusainkat, akiknek a nyelve gyakran esküdött, de a lelkükben esküszegõk voltak,
akiket semmi sem nevet ki inkább, mint Lüszandrosz vagy Dionüsziosz ezen mondá-
sa: A fiúkat úgy kell behálózni, mint a férfiakat az esküvel. Kitérnék egyúttal Severus-
ra, aki egyedül minden halandó között a leginkább kész volt szerelmet színlelni, ne-
hogy bárki is kételkedjen az esküje megszegésében, és úgy követelte szokása, hogy
messze másra volt kész szavaiban, mint amit rejtve szívében viselt – miként ezzel a
kiváló dicsérettel Herodianus méltatta. Ezzel szemben kiemelném a hûséget a sza-
vakban és a tettekben, amely által a többi erény is fényt kap, és amelyek nélkül vi-
szont elhomályosodnának: s egyszersmind elõhívnám az õsök legszentebb emlékeze-
tét, amelyekrõl Cato Censorius ezt mondta: Semmit sem lehet csak úgy, üres szavak-
kal megígérni, hogy hûséggel alá ne támasszák és tettekkel ne szentesítsék a
szavakat. Az eskütételben semmilyen bilincs nem akarhatta volna szigorúbban hû-
ségre kényszeríteni a rómaiakat, ezt megszabják a tizenkéttáblás törvények, meg-
szabják a szentségek, a szövetségek, a censorok gondossága, akik úgy ítélik meg,
hogy semmilyen más dologban, mint az eskütételben, nincs nagyobb súly és na-
gyobb lelkiismeret. Ha valamely külsõ hatalomnak nagyobb jelentõséget tulajdoníto-
tok, tanácsolom, hallgassátok meg Polübioszt: A görögöknél, ha valaki közpénzzel
foglalkozik, vagy csupán egyetlen talentumot is rábíznak, tíz nyugtát adnak neki,
ugyanennyi pecsétet, dupla ennyi tanút, hogy hûségét megõrizze, és ne tudja megsze-
rezni azt. Ugyanezt a rómaiaknál, midõn a hivatalokban és a követségekben nagy
mennyiségû pénzzel foglalkoznak, egyedül az eskü adott szava biztosítja. És míg má-
soknál ritkán találnak valakit, akinek a nyilvánosság elõtt tiszta a keze, és az ilyen-
fajta bûntõl mentes, a rómaiaknál igen ritkán történik meg, hogy valamely sikkasztás
nyilvánvalóvá váljék. Tisztelem P. Scipio Africanus Maiort, aki nemcsak hogy a
karthagóiak fegyverszünetbe vetett bizalmát, de még a népjogot sem sértette meg a
követeikkel szemben; ugyanis az elé járuló követeiket sértetlenül bocsátotta el, és
nem tanúsított sem a római nép intézményére, sem a saját erkölcseire nézve ellenük
semmilyen méltatlan cselekedetet. Összehasonlítanám a többieket az összehasonlít-
hatatlan hõssel: Sigismundus uralkodó – Æneas Sylviusnál – mondta, hogy inkább el-
dobja magától a legnagyobb dolgokat, mint minthogy tisztség viselésével eldobja a hû-
séget és a hírnevet – egyetértvén ugyanis Liviusszal, aki ezt mondja: A hírnév és a hû-
ség nagyobb a kárt okoz, mint hogy azt megítélni tudnánk. Valójában ugyanis igen
kevés olyan nyílt és igaz embert találunk a városban, akiknek a szavaival – a köz-
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mondáshoz hasonlóan – fel lehet építeni egy tornyot. A legtöbb ember számára úgy
tûnhet, hogy az eskü könnyû dolog, de amikor mindenféle teherrel súlyosbodik, is-
tennek bûn, embereknek gyûlöletes. Mennyien ítélik meg úgy, hogy elég nekik, ha
valamely akadály elõl kiutat találnak, amellyel úgy értelmezhetik, hogy azonnal fel-
szabadulnak az eskü alól. Ó hiúak! Ugyanis bizonyos, hogy a csalárdság széttépi,
nem pedig feloldja a hamis esküt. És mit várhatnak, hacsak azt nem, hogy minden
istenek haragra gerjedjenek, akiknek akaratát kijátszották? Bármilyen mûvészi sza-
vakkal is, ha esküszik valaki, ISTEN, aki a lelkiismeret tanúja, úgy fogadja ezt, ahogy
az érti, aki esküszik. Nehéz a hamisan esküdõ embernek becsapnia az isteneket
– mondja Pausanias –, a hamis esküt megbosszulják, és olyan végkimenetelben része-
sítik, amilyet királynak és saját fejedelmeiknek szánnak. Mindenkinek meg kell fon-
tolnia, aki kötelességgel tartozik a saját hivatalának, hogy az esküvel elõre elkötele-
zik magukat, ne tanúsítsanak engedékenységet azokkal szemben, akik az õ kegyes
és szívélyes tanácsaikat megvetik, akik semmibe veszik az atyai intéseket, akik sem
az észnek, sem a vágyaik buján tenyészõ kívánságait egy bizonyos norma felé irányí-
tónak nem engedelmeskednek; akik megígérik, hogy a közjó érdekében fognak vitor-
lát bontani, mégis inkább a saját kényelmükkel, mint a közjóval törõdnek, és elfeled-
keznek arról, amire a bölcsek figyelmeztetnek, azaz, hogy nyerészkedésre használni
az államot nemcsak hogy rút, de bûnös és hitszegõ magatartás is. Mondom, meg kell
ezt fontolniuk azoknak, akik a név tekintélyét és hírét szidalmakkal rágalmazzák, és
sehol nem szégyenkeznek. Amikor ennek sértetlenségéért és üdvéért fogadalmat ten-
ni, és minden cselekedetüket a kedvezõ elõjelek szerint folytatni tartoznának, mérge-
zett élcelõdést, tüskés szurkálódást okádnának ki szájukon, ezek az államra és a Kú-
riára nézve legméltatlanabb fekélyek! Mert erre az elátkozandó gaztettre oly mérték-
ben ragadtatnak el azok, akik nem uruk önmaguknak, hogy azt mondják, rájuk
semmilyen törvény nem vonatkozik, és a kérkedõ érzelmeket, mint valami áradást,
nem tudják elfojtani, sem megzabolázni. Ha valakinek a lelkében harag van, bárki le-
gyen is az, nem fogja látni? A harag vak. Ha vágyat táplál is, bárki észrevenné? A vágy
tudatlan. Ha valaki gyûlöletet akarna helyesen és igazságosan? A gyûlölet mindent
megvet, ami emberi és isteni, hogy azt magának követelje! Hallgassuk meg Senecát:
Jóllehet az igazság ott van szemünk elõtt, mégis szereti, és gondozza a vétket, ám rá-
bizonyítani nem akarja, a rosszul induló dolgokban tisztességesebbnek látszik szá-
mára a csökönyösség, mint a bûnbánat. Látjuk ezt mi magunk is, és ebbõl a tapasz-
talatból tanulunk, mert ha a füst szemeinket elborítja, azokat egyfolytában ingerli,
fájdalmat okoz és zavarja a látást, és ráadásul úgy következik be, mikor a lélekben
ezek az indulatok felkelnek, hogy mindenekelõtt megtámadják az egész lelket. Majd
sötétséget terjesztenek el az észben és az ítéletben, az intézkedések megtanácskozat-
lanok lesznek; amit fel kell oldani, fel nem oldottaknak tûnnek majd, melyek rút dol-
gok, azokat a legtiszteletreméltóbbaknak ítélik meg. Úgy fognak kitûnni ezek az igen
rossz tanácsadók, ahogy földre rogy az esküvel megerõsített hûség, valóban hosszú
ideig virulnak majd, és ha a maradék bizalmat magának akarja megszerezni majd a
hivatal, szükséges, hogy a többi bizalmat visszaadja. A jó hivatalnak jó alárendeltjei
lesznek, és saját dolgaik, illetve maguk között forgolódnak majd, akármerre is kíván-
ja a parancsoló üdve. Ó boldog kétfogatú szekér! Amely összeköti oszthatatlan köte-
lékkel a bizalmat, melyet a magisztrátus a polgároknak visszaad; a hittel, amellyel a
polgárokat õrzik és megkötik, és mondom, az urat és az alávetettjeit egymás között
összekötik. Tiszteli tehát a hivatal a bizalomnak ezt a tiszteletreméltó akaratát,
amely ígéretét, segítõ jobbját, mint az emberi üdvösség legbiztosabb zálogát mutatja
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fel, és kezet fog, ha ezt boldogan kívánja. A hit, a bizalom ugyanis az emberi nem leg-
szentebb java, amely nélkül semmi hatalmat nem erõsítenek meg, semmilyen hata-
lom sem áll szilárdan. Mi nagyobb dolgot jelent az igazság, mint az ígéretért helytáll-
ni? Ez az isteni akarat felgyújtja a fényt a magisztrátus alárendeltjeinek lelkében. Az
államok megalkotója: ISTEN, a béke és az egyetértés ISTENE, aki szoros kötelékkel
úgy kötötte össze azokat, akiken uralkodik, hogy minden szavukat, tettüket, gondo-
latukat úgy irányítsák, hogy azzal a közösségnek használjanak, saját hasznukat,
amelyeket mindig a lehetõ legkevésbé vittek a közösségbe, minden vagyonukat a köz-
jó mögé helyezzék, és nem másként születtek erre a jóra, csakhogy az állam és min-
den jó ember kívánságainak eleget tudjanak tenni.

Dalloul Zaynab fordítása
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Értekezés a Lacknerus által a belváros és a Kúria két kapujának
külsõ felére írt feliratokról, 

melyekkel azt kívánta bemutatni, mik a városok valódi védfalai. 
Elõadja Michael Pamerus, soproni magyar nemes

Szókratész állítólag azt mondogatta Archelaoszról, a makedónok királyáról: Ha-
talmas vagyont költött palotájára, magára viszont semmit sem vesztegetett. Így esett,
hogy sokan jöttek távoli vidékekrõl Makedóniába, hogy megcsodálják a palotát,
Archelaosz miatt viszont senki sem jött. Démoszthenész pedig azért korholta az athé-
ni polgárokat, mert azt gondolták, államuk boldogulása azon múlik, ha festmények-
kel látják el a bástyákat, állandóan javítják a közutakat, kutakat építenek, márvány-
nyal borítják a falakat és más efféle tevékenységekkel foglalkoznak. És valóban nem
mondható szerencsésnek az az állam vagy város, ahol a falak állnak, az erkölcsök
viszont megbomlanak, vagy ahogyan a pusztulástól száz fal sem tudja megvédeni
azt a várost, amelybõl, miként Comicus [Arisztophanész?] mondja, nem számûzik a
bûnöket. Ugyanakkor nem szabad elhanyagolni sem a középületeket, sem pedig a
magánházakat, vagy ezeknek romjaival elcsúfítani a várost. Megakadályozza ezt a
tisztesség, tiltja a hasznosság, és ellene szól még a józan észnek híján levõ állatok
példája is, amelyek kényelmes vermeket, odvakat és barlangokat keresnek, hogy
szükségleteiket biztosítsák és megvédjék életüket. Ezért Démoszthenész, noha úgy
vélte, hogy a város sorsa nem ragyogó épületektõl függ, mégis nagyra becsülte a ré-
gi athénieket, amiért oly sok és nagy díszes épületet hagytak hátra, hogy azok csil-
logásához az utódok már semmit nem tudtak hozzátenni. Mint ahogy kétségtelenül
szükséges a várost falakkal, bástyákkal, sáncokkal és tornyokkal megerõsíteni,
azonban ha valaki azt hinné, hogy egy város minden ragyogása, minden védelme és
minden ereje a házak és az épületek szépségében és nagyszerûségében, kövek fel-
halmozásában és falakkal való körülvételében áll és rejlik, arról bizonyára azt kel-
lene feltételezni, hogy a magasabb rendû dolgokról igen halvány és bizonytalan el-
képzelése van. Azok ugyanis némán és élettelenül, egyformán dõlnek romba és
épülnek fel: egy hely örök hírnevét és dicsõségét azonban a jeles férfiak dicsõségé-
ben és erényeiben kell keresni, amit aztán õk nem ünnepek megülésével, hanem
buzgó tevékenykedéssel vagy legalább serény pihenéssel óvnak meg. LACKNER
azonban egy másik, és bizony jóval biztosabb oltalmat mutatott be nekünk, mikor
gondolatait egyrészt belvárosunk két kapujára, másrészt pedig elsõsorban a Kúriá-
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ban elhelyezett szellemes képekkel és emblémákkal fejezte és fejtette ki. Jóllehet,
ezek elkerülték figyelmünket, mégis úgy vélem, felettéb méltók a felelevenítésre.
Olyan dolog ez, mely senki számára nem kell, hogy idegennek tûnjék. Ugyanis szin-
te minden híres városban lehet látni efféle képeket. Az emblémák szerzõje maga az
ISTEN. Igen sok tanult férfi – régebbi korokban és a mi idõnkben egyaránt – írt kü-
lönféle könyveket a hivatalviselésrõl és az alattvalók kötelességeinek bemutatásá-
ról, hogy ezekkel azokat segítsék, akik ISTEN akaratából egyrészt arra rendeltettek,
hogy a népet irányítsák, másrészt hogy engedelmességet tanúsítsanak, mivelhogy
nehéz, sõt egyenesen lehetetlen mindent saját gyakorlat és tapasztalat alapján el-
sajátítani. Mások más módon mutatták be a polgári viselkedés szabályait, mégis
mindenki ugyanarra az eredményre jutott. Az egyiptomiak a vallási és állami ügye-
iket hieroglif jelekkel jegyezték fel. Mind a régebbi, mind az újabb érméken különfé-
le képmásokat látunk, amelyek sajátos jelentéssel bírnak. És manapság az emblé-
mán ábrázolt jeles férfiak nem kevesebb gyönyörûséget okoznak. Ugyanis valamifé-
le szépséggel és hasznossággal bírnak, hiszen újra és újra emlékezetünkbe idézik
kötelességeinket. Mikor LACKNER felismerte azt a hasznosságot, melyben e képek
bõvelkednek, nem késlekedett velük a kapukat és a Kúria épületét ékesíteni. Ha pe-
dig az ékesség általában tetszik nekünk, és minden esetben dicséretet érdemel, hi-
szen nem vetik meg az ezüst serlegeket a lakomákon, nem ócsárolják a hímzett te-
rítõket sem, és nem szólják meg az értékes bútorokat sem, továbbá az embernek,
ISTEN legnemesebb teremtményének szép és kellemes természete, mely nem annyi-
ra szükségszerûség és hasznosság, mint inkább szépség szerint teremtetett, végül
pedig a dolgok összessége is innen kapta a világmindenség elnevezést, minthogy
semmi sincs, ami ennél rendezettebb és szebb és ékesebb lenne, miért ne dicsér-
nénk hát a szépséget egy jól felépített városban is, amely a világmindenségnek
mintegy kicsinyített mása, és miért ne legyen a tisztviselõknek ugyanúgy gondja a
Kúria ragyogására és szépségére, mint más dolgokra? LACKNER pedig egyebek mel-
let ezekkel a díszítésekkel, azaz a II. Mátyás király és császár tiszteletére a két ka-
pura illesztett, sast formázó dombormû mellé írt felirattal kívánt figyelmeztetni,
hogy melyek a város a legkiválóbb és legerõsebb védmûvei:

A MEGBECSÜLÉS ÉS A BÜNTETÉS AZ ÁLLAM
LEGMEGBÍZHATÓBB ÕREI.

Bizonyára azokról volt szó, akiknél a derék, igyekvõ és szorgos ember nem kap több
megbecsülést és elismerést, mint a lusta. Miért ne legyenek tehát dicséretekkel és
jutalmakkal elhalmozva a derék és kitûnõ férfiak, akiknek erénye a hazának tá-
maszt, az államnak oltalmat, a polgároknak szabadságot, válságban és veszedelem-
ben pedig mindennél biztosabb menedéket jelent. Ahol felhagynak a jutalmazások-
kal és a büntetésekkel, az állam rendje felborul, mivel az a szellemiség, mely az ál-
lamot óvja, táplálja és segíti, egyik nélkül sem maradhat sokáig sértetlen. A jutalom
reménye ugyanis tiszteletre kötelez, a büntetéstõl való félelem pedig az engedelmes-
ségre, mintegy a természetes szabadságot helyezve szembe a szolgasággal. Ezért áb-
rázolták a régiek szimbolikusan ostorral a Birodalmat, miként az némely consuli
pénzeken látható, és lett ez az uralom elõjele, miután Cicero álmában azt látta, hogy
Juppiter ostort nyújt neki: õ úgy értelmezte ezt a jósjelet, hogy az a Római Birodal-
mat ígéri neki, amely addig büntetés és jutalmazás révén növekedett és állt szilár-
dan. Ki tartaná magát távol a bûnöktõl, ha nem lenne megtorlás? Ki tenné kocká-
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ra az életét, ha nem remélhetne érte jutalmat? Szolón azt mondta, hogy az államot
két dologgal lehet összetartani: jutalommal és büntetéssel. Démokritosz szerint pedig
a világon két ISTEN létezik: a büntetés és a jótétemény. Meg volt ugyanis gyõzõdve
arról, hogy ezek nélkül a világot nem lehet kormányozni. A kormányzat világának
is ez a két sarkköve van, az államnak két csillaga, melyek ha elfogyatkoznak, az ál-
lam sûrû sötétségbe merül. E kettõ támogatja a fejedelmek és tisztviselõk hatalmát.
Ezért utasította Ezékiel a királyt, hogy tegye le a koronát és a többi királyi jelvényt,
mert méltatlannak tûnt azokra az olyan ember, aki igazságtalanul osztogatja a ju-
talmat. Amikor a tisztségviselõ az érdemet ismeri el, a jutalmazást ismeri el. Mert
ha csak magára gondol, és nem részesít abban másokat is, igazságtalan. Egykor egy
igen dicsõséges, ausztriai császár, látva a rengeteg embert egy városban, akiknek
száma némelyek vélekedése szerint már sok évvel ezelõtt is ötvenkétezerre rúgott,
és megkérdezte, miként lehet egy ekkora tömeget irányítani és egységben tartani, a
következõ választ kapta egy mûvelt férfitõl: jó szóval és még súlyosabb büntetések-
kel. Úgy vélem, hogy ez az igen okos férfi Titus császár ama híres tréfamesterére
gondolt, aki, mikor megkérdezték tõle, mi illik jobban a kormányzathoz, ha jutalom-
ban részesíti a jókat, vagy ha büntetésben a rosszakat, azt válaszolta: ahogy az em-
bernek egyformán természetes, hogy van jobb és bal keze, úgyanígy van a fejedelem
vagy a kormányzat a jutalommal és a büntetéssel. De mégse higgyük, hogy az ál-
lamnak minden üdve ezekben rejlik. Legyenek a városban nagyszerû megépített fa-
lak, legyen számos polgár, legyen a város kormányzása és irányítása bölcs és mér-
tékletes, amely szinte lelke a közösségnek, és amely gondoskodik a rend védelmé-
rõl és megõrzésérõl, továbbá legyenek büntetések és jutalmak. Mindezek azonban
gyenge és hatástalan véderõk. Biztosabbak, amelyeket valaha a város korábbi ka-
puján lehetett olvasni, és amely most nagyszerûen énekbe foglalva mindenki szá-
mára olvasható, ezekben a szavakban:

BÖLCS MEGFONTOLÁSUNK, VEZÉRÜNK,
VÉDÕBÁSTYÁNK ÉS ERÕS VÁRUNK AZ ISTEN.

Xenophón, a jeles történetíró és filozófus írta, hogy nem a tömeg vagy az erõ az, ami
az államot vigyázza vagy a gyõzelmet megadja. Azt állította, hogy azok szerzik meg a
diadalt, akik ISTENNEL az oldalukon szállnak szembe az ellenséggel. Tisztviselõhöz
és a haza polgárához igencsak méltó mondat ez, s ez olvasható a Szentírás könyvei-
ben is. ISTEN segedelmével szerencsésen kormányozható és védelmezhetõ a biroda-
lom, kedvezõen alakul minden mind háború, mind béke idején, és sikerrel véghezvitt
dolgok erõsítik az államot. Reményünket tehát mindenkor a mindenható ISTEN se-
gítségére kell alapoznunk úgy, hogy ne bízzunk túlságosan sem a fegyvereinkben,
sem saját erõnkben, sem bölcsességünkben, sem pedig terveinkben, hanem minden
bizodalmunkat csakis a legfelsõbb gondviselésébe helyezzük. De mint ahogy ISTEN
is eszközök által cselekszik, meg is parancsolja, hogy szerezzük meg azokat, ám nem
várja el, hogy ezekben túlságosan bízzunk, és azokat sem támogatja, akik erejükben
felfuvalkodottakká válnak, nem leli örömét sem a lovak erejében sem a férfiak lábá-
ban, hanem azt kívánja, hogy segítségéért könyörögjünk. És nemcsak a Szentírás bi-
zonyítja, hogy õ erõs, hatalmas és minden ellenséges támadást feltartóztató ISTEN,
hanem példák is bõven igazolják. A királyi prófétát, aki megingathatatlanul bízott a
rendíthetetlen ISTENBEN mint kimagasló sziklában, oly hõsies elszánás tüzelte fel,
hogy a veszedelem háborgó hullámai között a következõ szavakban tört ki: ISTEN a
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mi reményünk és erõsségünk. Ehhez a biztos várhoz és toronyhoz menekült Luther is
élete legveszedelmesebb pillanatában, és csodálatosan megmenekült, amikor szinte
az egész világ gyûlöletétõl, fenyegetéseitõl és cseleitõl sújtottan, ám szárnyaló és tö-
retlen lelkülettel nem habozott gyönyörû himnuszt énekelni a legyõzhetetlen erõs-
ségrõl, a hatalmas és jóságos ISTENRÕL. Sõt, isteni csodák miatt tudjuk, hogy ha-
talmas jóindulata védelmezi a birodalmakat. Liciniust nem a számbeli fölény gyõzte
le, Maxentiuson sem az erõ diadalmaskodott, Maximinianus sem a rátermettséggel
szemben maradt alul, végül Maximiust sem a hatalom veszejtette el, hanem a hadve-
zér ISTEN kegyelmébõl szórja szét, veri meg, gyûri és gyõzi le az ellenséget. Ez az is-
teni gondviselés pedig, noha máskor is megfigyelhetõ, Constantinus idején nyilvánult
meg leginkább, amikor a derült égbolton egy lángoló KERESZT jelent meg. Olyannyi-
ra maga mellett tudta ISTEN jóindulatát, hogy amikor Maxentius ellen jogos háborút
indított, feltûnt elõtte ez a KERESZT, de nem titokban, hanem messze kiterjedõen,
alakja tündökletes ragyogással rajzolódott ki, a csillagok szivárványként vették kö-
rül, s mellette római betûkkel ez az írás volt olvasható: E JELBEN GYÕZZ. És való-
ban diadalt aratott. Ezután már gyõztesként, minthogy tudta, sikere ISTENTÕL ered,
késedelem nélkül elrendelte, hogy Rómának a legforgalmasabb helyén állítsanak fel
egy biztos talapzaton álló, bronz keresztet formázó szobrot, ilyesféle latin felirattal:
[Constantinus] ezen üdvöt hozó jelben szabadította fel a zsarnok igájától megmentett
várost. És ez az égi KERESZT nemcsak egyszer jelent meg neki, hanem még egyszer,
amikor Bizánc elfoglalására készült, majd újfent a harmadik szkíta hadjáratban is
feltûnt elõtte ez a jel. Erre kívánt emlékeztetni minket LACKNER, amikor a város jel-
vényein látható keresztre ezt írta:

E JELBEN GYÕZZ.

Azaz ne a saját erõnkben bízzunk, hanem mindent úgy fogadjunk, mint ami
ISTENTÕL ered, és higgyünk benne, hogy a megfeszített Krisztusban aratunk majd
gyõzelmet. Eközben azonban nem törõdve veszedelmekkel és a háborúval, nehogy
leomló falra támaszkodjunk, mondván, mit számít nekünk, ha akár a szomszédos
Ucalegon háza ég. Ugyanis tudjuk, hogy sem a háború, sem a béke idõszaka nem
tart örökké, hanem a Naphoz vagy a Holdhoz, vagy a természetnek ama hatalmas
és rejtélyes részéhez – ahogy Lipsius az Óceánt nevezi – hasonlóan, váltakozva jön
és megy. És jóllehet az állam méltó irányítóinak legfontosabb szempontja, hogy kül-
földön a békére, odahaza pedig az igazságosságra és az méltányosságra törekedje-
nek, mert a béke nyugalmat és gyarapodást hoz az emberiségnek, ezzel szemben a
háború hatalmas zûrzavart és pusztulást, és békeidõben nemcsak azok tûnnek bol-
dognak, akiknek a természet érzéseket adott, hanem az épületek és a földek is vi-
rulnak, mégsem pihenhetünk mindig Minerva termékeny fája alatt, mert megesik,
hogy béke idején sincs a legkevésbé sem nyugalom, és – ahogy a költõ mondja –
nem mosolyog ránk mindig derült ég, hanem feltámad a hatalmas tenger, körös-kö-
rül minden a sötétségtõl reszket, és mindenütt a halál és a pusztulás képe tekint
reánk. Ezért hát jellemzõ ránk, hogy – ahogy mondani szokták – fél szemünket nyit-
va tartva alszunk, és nem vetjük meg nemtörõdöm módon a fenyegetõ zivatart, ha-
nem a bölcsek tanácsait követve gondoskodunk róla, hogy az állam háború és bé-
ke idején is virágozzék, és jó elõre elõkészítjük a baj elviseléséhez és elhárításához
szükséges és hasznos dolgokat. Mert ha nem törõdve ezekkel halogatjuk mindad-
dig, amíg az ellenség már a kapukat döngeti, ágyúkkal töreti és rontja falainkat és

122



kardot szegez torkunknak, már késõn eszmélünk fel, nemtörõdömségünk miatt el-
bukunk és óvatlanságunkért joggal bûnhõdünk. SZERENCSÉS AZ AZ ÁLLAM,
AMELY MÁR BÉKÉBEN IS GONDOL A HÁBORÚRA. Ez a felirat a velencei Arzenál
kapuja felett olvasható. És noha minden dicséretet megérdemel ez az elõrelátás és
gondoskodás, hiszen a város gondoskodhat arról, hogy soha nem fogyjon ki az ele-
ségbõl, hogy a készletekbõl ne hiányozzon a gabona, hogy minden szempontból fel
legyen szerelve és készítve a védelemre, s végül hogy a védekezésben részt vevõk
semmiféle eszközben ne szenvedjenek hiányt, mégsem remélhetnek semmit a szen-
vedésen kívül, ha az isteni segítség elhagyja õket. Hiszen a halandók gondossága
egyben gondatlanság, a hatalom gyengeség, a bátorság vakmerõség, ha fáradozásu-
kat nem támogatja égi akarat. Ez az [akarat], melynek ítélete megszabja dolgaink ki-
menetelét, melynek segítségével bármi fenyegetõ elhárítható, és melynek akarata
szerint kívánságaink teljesülnek. Ezért van az, hogy valahányszor valami csapás fe-
nyeget, vagy már ott tombol közöttünk, ha az isteni felség segedelméért és támoga-
tásáért akarunk esdekelni, könyörögnünk kell, és forró imákkal kell ostromolni az
Urat. Ugyanis Õ a kikötõ, ahová felszedve a horgonyt, kifeszített és kibontott vitor-
lákkal menekülnünk kell, amikor fenyeget, vagy már ki is tört a vihar. S Õ a torony,
ahonnan elõhozzuk fegyvereinket, hogy elûzzük az ellenséget. Sánc Õ és bástya,
melynek fedezékében biztonságban és nyugodtan fellélegezhetünk. Õ az, aki távol
tartja a rémületet, aki elhárítja a cselt és a veszedelmet. Hozzá kell menekülnünk,
mint biztonságos kikötõbe, amikor lelkünket aggodalom gyötri, neki kell feltárni lel-
künk titkait, mikor a balsors szorongat, szent szenvedéllyel õt kell ostromolni, hogy
a szégyenteljes végzetet elhárítsa a hazától. Mert Õ szereti híveit, és kegyesen meg-
hallgatja kéréseiket. Hatalma van, és habár olykor hagyja, hogy országát elnyom-
ják, mégsem engedi soha, hogy teljesen elpusztítsák. Kiáltson csak fel szentségtörõ
szavakkal, ahogy akar, az istentelen Mezentius:

Jobbom az ISTENEM, és ez a dárda, mi messzeröpítve
[célba találjon]1

a keresztényeknek, akik nem izmaikba, nem fegyvereikbe, nem a pénzbe és nem a
vagyonba, hanem ISTEN jóságába helyezik minden reményüket, Dáviddal együtt
kell mondaniuk: Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak, mi pedig az Úrnak [a
mi Istenünknek] nevérõl emlékezünk meg.2 CSAKIS TÕLE ERED MINDEN ÜDV, ÉS
MINDEN REMÉNY. ISTEN ugyanis legtöbbször olyképpen jár el, hogy híveit ugyan
bajba és nyomorúságba taszítja, de mégis mindig kinyújtja értük a kezét, és miköz-
ben próbára teszi türelmüket, egyszersmind ki is nyilvánítja irántuk szeretetét és jó-
indulatát, és elõmozdítja üdvözülésüket, hogy mindig jó reménnyel legyenek, és két-
ségbe soha ne essenek. Ó mily sok számkivetettbe öntött bátorságot ez a felirat, akik-
nek városunk lett szállása és menedéke, mikor sok helyen azt kiáltották, akiknek
könnyû volt: „Menjetek!”, és sokakat pogányok módjára meghajszolt a tömeg, hogy
otthon és biztos lakhely nélkül szerteszaladtak, és akik, mondom, akár mert véde-
lem nélkül maradtak, akár más okból elhagyták hazájuk földjét, és nálunk kerestek
maguknak nyájas vendéglátást. Ezek, ahogyan a menedékbõl, úgy a reménybõl és
azon óhajból is részesedtek, hogy: BÉKE AZ ÉRKEZÕNEK, ÜDV A TÁVOZÓNAK!
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Méghozzá olyannyira, hogy sokkal jobb körülményeket találtak minálunk, mint
övéik között. De hagyjuk most a kapukat, és fordítsuk szemeinket a Kúria épületé-
re, melyeket [LACKNER] nem kevésbé nagyszerû képekkel és jelmondatokkal tett ne-
vezetessé. Minthogy ennek az épületnek az Igazság templomának, az ártatlanok me-
nedékének és az elesettek oltalmának kell lennie, LACKNER erre kívánta felhívni a
figyelmet a külsejére illesztett alábbi felirattal:

SEM HESPERUS, SEM LUCIFER NEM SZEBB JUSTITIÁNÁL.
Justitia e helyén bántódást senki se szenved,

Jöjj idegen ide hát, ármány ha letiport.

Hogy milyen szép és tündöklõ az Igazság, az a régiek felirataiból, melyekkel felékesí-
tették, tudható. Ezek így hangzanak: Az Igazság nélkül még maga Juppiter sem tud-
na kormányozni; az Igazság nélkül az összes többi erények is elveszítik velük szüle-
tett, természetes szépségüket, melyet ettõl a romlatlan, Hesperusnál és Lucifernél is
ragyogóbb Szûztõl, mintegy kölcsönbe kaptak. Ahogy a Nap vagy a Hesperus illetve
Lucifer ragyogása beletûz a szemekbe, úgy ennek tündöklõ csillogása a lelki szemek-
be hatol, hogy az õ szentéjébe õt túlragyogó lámpást aligha vihetünk. Minden erény
közül mindig az õ sorsa a legnehezebb. A Hesperus vagy Lucifer az égboltozat leg-
szebb ékessége, messze a legjóindulatúbb csillag. Van-e dicsõbb, van-e szebb, mint
ha az Igazság jóindulata megõrzött bennünket és szinte kisebb isteneknek számí-
tunk, és mindenki nyilvánvalóan jóindulatú csillagok módjára örömmel tekint re-
ánk, ha Kúriánkból egyetlen szerencsétlen sem távozik vigasz, egyetlen elnyomott
sem segítség nélkül? Akárki vagy hát, ha befont az ármány, és igazságszolgáltatásra
vágysz, jöjj ide. Annyira távol van ugyanis, hogy az Igazság, miként más városokból
(ahogy a költõk mesélik), úgy a miénkbõl is számûzessék, hogy méltán állíthatjuk,
hogy az isteni kegyelem és gondviselésnek hála a jog és a törvényesség eddig sértet-
len maradt nálunk. Hogy továbbra is virágozzék, serényen kell rajta õrködnünk.
LACKNER is azt parancsolja:

VIGYÁZZ HAZÁDRA,

bizonyára leginkább azért, mert egyedül az Igazság õrzi meg az ember életét, ez min-
den tisztviselõ, akikre az államot bízták, hírnevének és dicsõségének legbiztosabb
alapja, melynek oly nagy ereje van, hogy nélküle sem az egész emberi faj, sem a ter-
mészet, sem maga világ nem maradhatna fönt. Ébren õrködnünk kell tehát, kinek-
kinek amennyire erejébõl telik, hogy arra törekedjünk és azon fáradozzunk, hogy az
egyszer létrehozott államot megõrizzük, ha megõriztük gyarapítsuk, és miután gyara-
pítottuk, utódainkra hagyjuk, mithogy ez sem kisebb erény. EGY HELYEN LAKNAK,
ÉS UGYANAZ SEGÍTI ÕKET: A SZERZÉST ÉS A SZERZETTEK MEGÕRZÉSÉT, mi-
vel az egyiket gyakran a kedvünk szerint áradó, kedvezõ szerencse hozza meg, vagy
valamiféle vakmerõség és önbizalom szüli, a másik viszont szorgalmat kíván, bátor-
ságot igényel, bölcsességet vár el, törõdést, odafigyelést és nem mindennapi iparko-
dást követel. Hogy tehát, amit nagyhírû õseink súlyos áldozatok és nagy veszedel-
mek árán példás érdemeiknek köszönhetõen megszereztek, megõrizzük, növeljük és
gyarapítsuk, ne pedig csorbítsuk és haszontalanságokra fecséreljük el, ehhez tör-
vényre és jogra van szükség. A leginkább pedig akkor kell éberen õrködnünk, ami-
kor az államot az ellenség zsarnoksága szorongatja, és odavetett koncként roppant
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veszélyeknek van kitéve. Miért láthattuk egykor Kúriánk épületében a Magyaror-
szág jelvényeivel együtt megfestett KERESZTET, melyet tomboló víz és viharok ost-
romoltak, hogy szinte már-már elmerült, nem messze egy tengeri szörnynek pofá-
jától, mely kitátva elnyeléssel fenyegeti? Jelkép ez, mely a balsors mindenféle csa-
pásainak kitett állam és egyház szomorú helyzetét fejezi ki, mely szimbólumhoz a
következõt fûzték hozzá:

SÜLLYED, DE NEM MERÜL ALÁ.

Az ilyen veszedelemben serényen kell õrködnie a derék tisztviselõnek, minden ne-
hézséggel szemben megkeményítenie magát, nem szabad engednie a viharoknak,
nem szabad ellankadnia, hanem bátran szembe kell szállnia az ellenséggel, rendít-
hetetlenül bizakodván abban a reményben, hogy ISTEN segedelmével, hiszen tud-
ja, hogy minden siker és eredmény csakis tõle származik, megmentheti magát és az
államot. Mert noha az államot és az egyházat gyakorta a bajok sûrû csapásai osto-
rozzák, ámde semmilyen zsarnoki ellenség hatalma nem válhat s növekedhet oly
hatalmassá, hogy végül örvendezhessen azon, hogy a teljességgel feldúlt államot
végre elsüllyesztette. Mert határtalan az isteni hatalom, nincs szüksége más segít-
ségére, hogy a veszettet és a reménytelen ügyet nyomban, a maga erejébõl megse-
gíthesse, és korábbi boldog állapotába visszahelyezhesse. Az legyen tehát minden-
kor a mi legszilárdabb reményünk és bizodalmunk, hogy él az ISTEN, aki a tragikus
eseményeket bölcsen enyhít, aki egyházának a háborúk zord és rettentõ szeleitõl és
viharaitól dobált hajójára rátekint, még ha azt hinnéd is, hogy alszik és behunyja
szemét. Alá-alá bukik idõrõl idõre ez a csónak, és megbillen a bajok roppant hul-
lánverései közepette, de nem merül el, szorongatják, de nem nyomják el. Ahogyan
a kikötõ menedék a tengeren hányódóknak, úgyanúgy [menedék] az ISTEN e földi
életben az elesetteknek és a megszomorítottaknak. Eljön majd a nap, amikor a há-
borúk és a gondok felhõi szétoszlanak, és a meggyötört emberekre ráragyog a béke
és a nyugalom derült napsugara, a megtépázott hajó pedig végre partot ér a jó re-
mény kikötõjében. Ágoston írja az egyházról: Az egyház hajója – mondja – hullámok
közt hányódik a mélyben, de mivel Krisztus a hegytetõn áll, nem süllyedhet el. A vi-
haros tengert tekintsétek a mostani évszázadnak; a hullám átcsap a hajó fölött, ami-
kor elpusztítására tör, de e megpróbáltatás közepette felemelkedik az árboc, azaz
Krisztus KERESZTJE, az õszinte beszéd és a tiszta hit, mint ragyogó vitorlák feszül-
nek ki. Bármennyire is tombol a tenger, támad a szélvész és hányódik a hullámok
közt a hajó, éppen csak kissé megsüllyed, de halad tovább. Ezért bárhogy alakul is
a helyzet, soha nem szabad kétségbe esni miatta, hisz a legsûrûbb sötétben is fel-
csillan a fény, akkor is áttör tán egy derült fénysugár, és minden gondot és viszon-
tagságot, mely annyi gyászt és szenvedést okozott nekünk, könnyedén eloszlatja és
eltörli az ISTENBEN eljövendõ öröm édessége. Ki ne tudná, hogy az ilyenfajta éber-
ség a legfontosabb egy tisztviselõ számára. Ha derült az ég és nyugodt a tenger –
mondja Lipsius –, kevesebb odafigyelés és gondosság kell a kormányzáshoz, szinte
bárki alkalmas arra, ám ha az ég beborult s a tenger viharos, kormányzásban jára-
tos férfi kell a hajóra; így azokban a zivatarokban és viharokban, melyekben a val-
lás és egyúttal az állam is hánykolódik, nagyon fontos, hogy lássuk, mennyire va-
gyunk biztonságban. Más helyütt a magas torony, melynek legfelsõ emeletére õrködõ
kutyákat helyeztek, az embléma, a fejedelem, vagy magisztrátus éberségét ábrázol-
va. Mert miként tornyokat és várakat is azért építenek, hogy elriasszák és távol tart-
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sák az ellenséget, továbbá hogy azokból a közeledõ ellenséget idejekorán észreve-
hessék és szemmel tarthassák, azonképpen a fejedelmek és a tisztviselõk ébersége
is egyfajta torony, mely polgártársait védelmezi és biztonságáról gondoskodik, csak-
hogy ebben [a toronyban] az õ gondoskodásuk teljesít szolgálatot, elhárítsa a fenye-
getõ veszélyeket és megvédje az államot. Akik ebben a toronyban õrködnek, azok-
nak bizony józannak kell lenniük. Kótyagosan mit ér az éberség? Nem könnyû meg-
támadni, de kigúnyolni sem a józan embert – mondja Arisztotelész. Az éber és élénk
embert sem, csak az álomittasat. A katonának szabad a legkevésbé italosnak len-
nie, különösen, ha õrségben van. Ezenképpen a kormányzó tisztviselõnek sem:

VESZTÉBE IRÁNYÍT.

Szükséges, hogy testi erejének, érzékeinek és tagjainak teljesen és kellõképpen ura le-
gyen. Részegen hogyan lehetséges ez? Ilyenkor úgy tûnik, az ég összekeveredik a föld-
del, szédül a fej, a szem állandóan nedves és könnyezik, a kéz reszket, a láb minden
izében inog, és szinte az összes többi testrész is mind remeg, és semmiféle tevékeny-
ségre nem alkalmas. A gyomor teljesítménye nem erény, és hiába várnak dícséretes
tetteket olyan embertõl, akinek teste olyan, mint a szivacs, mely megtelik, hogy ki-
ürülhessen, és kiürül, hogy megtelhessen. Adjanak nekem egy részeges embert, he-
lyezzék a világ mostani viszonyai közé, kérdezem én, miféle feladatok elvégzésére, mi-
lyen tisztségekre, milyen területek irányítására lesz alkalmas, ha már minden értelem
elhagyta. Az államnak szenátorokra, prætorokra, consulokra van szüksége, de nem
részegeseket kell választani, hanem józanokat, és a nehéz feladatok elvégzésére alkal-
masokat, hogy amit jámboran javasol, arról híven meg is gyõzzön, hogy amire józanul
int, azt üdvösen teljesítse is. Miért ne tudna italosan cselekedni? Mert a részegség ki-
oltja az értelem lángját. Az életnek ez a fertõzete elûzi az emberektõl a bölcsességet,
akadályt gördít a becsületes törekvések elé, eléri, hogy az ocsmányt a tisztességesnél
többre tartsák, és az emberbõl állatot csinál. Ezen bûn csúfságát LACKNER a követ-
kezõ emblémával akarta bemutatni. Megfestetett egy szõlõfürtökkel teli zablát, ezek a
fürtök a zabláról csüngnek alá, ezzel szemben pedig egy lándzsát. Azt szándékozván
ezzel kifejezni, hogy a mámor annyira megvadítja az embereket, hogy semmiféle zab-
la nem képes visszafogni, féken tartani vagy visszatartani õket, sõt nyilvánvalóan
mindennemû cselekvésre képtelenné és alkalmatlanná teszi õket. Ha az államot ilye-
nek kaparintják kezükbe

VESZTÉBE KORMÁNYOZZÁK.

A részegség ugyanis annyira elferdíti az elmét, hogy akik természettõl fogva a legjám-
borabbak voltak, azokat is fékezhetetlenül kegyetlenné teszi. Nyilvánvalóan nem
méltó arra, hogy másoknak parancsoljon, aki magának sem tud. Ha valaki vadász-
kutyákat tenyészt, igyekszik nem túltáplálni õket, hogy gyorsabbak legyenek. A ku-
tyák aztán, amikor elkaptak valamit, még ha mardossa is õket az éhség, megtartóz-
tatják magukat az orruk elõtt levõ zsákmánytól, és bevárják gazdájukat. Egy tisztvi-
selõnek még sokkal mértékletesebbnek kell lennie, hogy elvégezhesse a legnehezebb
feladatokat is. Mértékletessége miatt dicsérték a thébai Epameinóndaszt is, aki egy-
szer egy ünnepnapon, amikor mások ivászatba fogtak, egymagában vigyázta a fegy-
vereket és a falakat. Azt mondta, azért józan, hogy mások részegek lehessenek és al-
hassanak. A részegség bûnét már a pogányok is kárhoztatták, mégpedig azért, mert
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egyetlen rövid órányi önfeledt mámor, hosszú ideig tartó csömört okoz. Ugyanaz tör-
ténik ilyenkor, mint az olyan szekérrel szokott, melyrõl leesett a kocsis, és nélküle
eszeveszetten száguld tova. Aki mások õrzõjének vallja magát, arról a bölcsek úgy
tartják, elõször is saját maga õrizõjének kell lennie. Emlékszem egyszer valaki azt
mondta: nincs veszélyesebb annál, mintha az õrzõ is õrzõre szorul. De nem csupán a
részegesek KORMÁNYOZNAK A VESZEDELEMBE, hanem mindazok is, akik dere-
kasságukról nem tesznek egyértelmû bizonyságot, és más bûnökkel szennyezik be
magukat. A római törvényekben az is benne foglaltatott: EZ A REND ÕRIZKEDJÉK A
BÛNÖKTÕL, ÉS A TÖBBIEKNEK PÉLDÁVAL SZOLGÁLJON. És nem ok nélkül. A go-
nosz emberek ugyanis nem kormányoznak, hanem dühöngenek. Miként, akik vala-
mi szembajban szenvednek, homályosan látnak, úgy a gonosz lélek gonoszat paran-
csol. A hatalmasok vétkei pedig megfertõzik az egész várost. Ezért tartják az államra
veszedelmesebbnek a bûnösöket, mert nem csak õk maguk követnek el bûnöket, de
azokat az egész országban elterjesztik. Nemcsak azért ártanak, mert romlottak, ha-
nem mert õk maguk terjesztik a romlást, inkább példájukkal, mint vétkeikkel bom-
lasztanak. Hogyan lenne lehetséges az, kérdezem én, hogy ha a magisztrátus nem
teljesíti kötelességét, másokat jeles és tisztes dolgok elvégzésére ösztönözzön, vagy
fegyelmezzen másokat, ha magát nem fegyelmezi meg: másokat orvosol, miközben
maga tele van fekéllyel. Ha lehetõségünk lenne Aszklépiosszal tanácskozni, azt hal-
lanánk, ha a fej megbetegedett, a test minden részébe áttevõdik a betegség, megrán-
cosodik a homlok, összeaszik az arc, a fájdalomtól összeszorul a torok, elzáródnak az
erek, megbénul a kéz, megroggyan a térd, az egész test bágyadttá és ernyedtté válik;
épp ellenkezõleg azonban, ha a fõ egészséges, az kicsattanó egészséget okoz, mikor is
minden [testrész] erõs és eleven. De milyen állapotot várjunk a tagoktól, ha a fej hem-
zseg a kelésektõl? A tisztviselõ élete a naphoz hasonló, mert tõle kapja minden a szí-
nét és fényét. Miféle fényt várunk hát a földön, ha erõs napfogyatkozás fedi el a na-
pot. Nem bronzból, hanem aranyból való oszlopot érdemeltek volna Platón szavai,
melyekkel azt állította, hogy sok fárdozásra lenne szükség, ha meg akarná változtat-
ni szülõvárosa erkölcseit. Mert akár az erényre, akár az ellenkezõjére akarná rávezet-
ni polgártársait – mondotta –, elõször neki magának kellene rálépnie a többiek számá-
ra kitaposandó ösvényre, és elõbb neki magának kellene példát mutatnia, hogy elõír-
hassa a polgároknak, mit kell tenniük. Ugyanebben a szellemben szólt Baszileosz
császár fiához, Leóhoz: Ha magad nem vigyázol az erkölcseidre, milyen alapon bízta-
tod alattvalóidat, hogy ügyeljenek arra? Mert látván, hogy te mit cselekszel, az fogják
gondolni, hogy ugyanazt nekik is szabad. De hogy az egészet röviden összefoglaljam:
A legjobbak ügyelnek leginkább magukra, és õk élnek a legderekabban is, mivelhogy
a tisztviselõk legbiztosabb õrzõje az ártatlanság, ahogyan ezt Claudianus aranyat érõ
[költeménye mondja]: „Légy bár mindenen úr, hol a távoli India fekszik, / méd s a pu-
hány arab is, meg a szér leborulhat elõtted, / hogyha te félsz, s mire vágysz, csupa
rossz, s a harag vezetõd csak, / szolga vagy úgy, nem egyéb: hagyod élni szivedben a
törvényt, / bár nem igazságos. De a mindenség ura léssz úgy, / hogyha URALNI tudod
MAGADAT.”3

Fülöp Réka és Kasza Péter fordítása
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3 Claudius Claudianus: Panegrycus de Quatro Consulato Honorii Augusti (Magasztaló beszéd
Honorius császár negyedik consulsága alkalmából). 257–262. (Nagyillés János fordítása)
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A budai hegyvonulat topográfiai
és természetrajzi leírása

„Körbeutazhatnánk a világot, hogy olyan városokra találjunk, melyeknek fekvé-
se összehasonlítható a két központi szomszédos várossal: Budával és Pesttel. Az itt
lakók hálásan ismerik el a természet pompás ajándékát. Minden idegen csodálkoz-
va felejti azonban rajtuk a szemét, s azt óhajtja, hogy a sok szép kilátópont egyikét
és a pompás tájról írt találó rögtönzést úgy véssék kõbe, mint a híres természetköl-
tõ, Matthisson versét, melyet Drezda egyik vonzó tájáról a sziklafalon, az úgyneve-
zett Bastey-ról hagyott ránk:

»Légy vidám, vagy szomorú –
Jöjj késõn ide, vagy korán –
Ha szemed a természetet szereti,
Úgy nyisd ki azt, és láss!
Hogy örülj:ezt az elõjogát,
Sosem engedi el neked a táj!«

A szelíden hullámzó Dunánk partjánál, ahol a felkelõ nap sugaraival szinte
megaranyozza jobb partjának szép szakaszát, a borok istene körös-körbe gazdagon
és bájosan terjeszti ki áldását. A távoli magaslatoktól egészen a völgyben álló házak
küszöbéig körbefonja a szõlõtöveket. Ahová csak a szem ellát, a budai városhatár
magasabb és távolabbi hegyéig, örömmel idõzik el a nektári ültetvények végtelen és
vonzó sokaságán. De még kellemesebben lep meg a hegység bensõséges látványa.
Ki nem ismerné a bájos völgyet, melyhez az út a Krisztinavárostól a regényes Disz-
nófõig, a Szép Juhásznéig, majd egészen a Svábhegyig vezet? Magasabb pontjairól
a két fõváros vonzó látvány. A városokat hatalmasan elválasztja, ám baráti ölelés-
ben tartja a Duna – mindez együtt csodálható! Mindenütt szõlõtõ látható. Bõsége-
sen növekedik a budaiak szeretetre méltó és hálás, gazdagon nevelt gyermeke. Csak
a Gellérthegy, a forró ásványvizek gõzkazánja dacol sziklás hátával minden gazda-
gon termõ vegetációval és a szõlõtõvel. Minden szõlõtõvel szemben ellenséges. Míg
a Vezúv lábánál, a földalatti és gigantikus tûzhányó fölött a pompás Krisztus köny-
nye terem, addig e törpe halom, vele szemben, a túloldali lejtõjén és az alsóbb la-
posabb részein nem tûr meg mást csak az erõsen felfelé nyomuló, de semmiféle
hasznot nem hozó növényzet tenyészetét.
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Mindkét tekintélyes [budai] palota szép fekvésû. Bacchus egész udvartartását
Magyarország szívében választotta ki magának. A budai hegyvidék közepén és pe-
remén körös-körül a gondok jóságos elmulasztója, Lyäus édesre és ízesre érleli a
fürtöket. A szüret minden örömével és a termés gazdag nyereségével [ajándékozza
meg] Buda szorgalmas lakóit. A túloldalon, a gazdag népességû és szorgalmas Pest
városában ezer és ezer földalatti, boltozatos templomcsarnokában õrzi az összes ne-
mes magyar bort. Ezzel is emeli a koronája fényét.

Mint mondják: Buda környéke csudaszép. A táj eltérõ módon változatos figyel-
met kelt az itt lakók és az idegenek körében. A hegyvonulat, legtávolibb szakaszai-
val együtt, megbékíti a vándort. Különösen az északnyugati irányban békítõ e lát-
vány. Oly kellemes, olyan vonzó és érdekes az utazás a folyóparton felfelé, Óbudá-
tól egészen Pest megye határáig! A megye egyetlen [más] tája sem nyújthat hasonló
látványt. Ez azt jelenti, egész nap is beszélhetünk a vándorútról, ami olyan vidéken
vezet át, mely festõi szépségben és történeti nevezetességekben gazdag. Alig hagy-
juk magunk mögött az óbudai Gabonapiacot, szemünk elé tárulnak a régi római
vízvezeték maradványai. Dacolnak az idõvel, és hatalmas hírmondóként adnak hírt
mind a gazdagságról, mind az építõmûvészetrõl, azok alkotóiról – egyenként felállít-
va. Nincs már lehetõség arra, hogy eredeti céljuk szerint szolgáljanak, e futó képek
azonban tüntessék fel a korábbi méltóságukat! Azt, amikor a régmúlt idõben még
szilárd oszlopokon zárt helységekbe, fürdõkbe vezették a hátukon két meleg forrás
minden gazdagságát, egy ma már alig ismert nevû a római városba: Aquincumba,
azaz Óbudára.

Nem messze Buda városának határvonalától félkörben húzódnak a hegyek.
Néhányezer ölnyire a Dunától, Szentendrénél hatalmas nagyságukban lépnek elõ-
térbe egészen a folyóig. Szembetûnõ módon határolják a Bécsbe vezetõ fõutat a bu-
dai szõlõsgazdák birtokai. A szõlõsdombok baloldalon, Ürömnél, Békásmegyernél
Pomázig terjednek, [megközelítõleg] egészen Szentendréig nyúlnak. Ha hátunk mö-
gött hagytuk ezt a kis várost, új táj jelenik meg elõttünk. A Duna veszélyes partvona-
lán húzódik az útvonala. Balra a síkságig terülnek el a legszebb szõlõsültetvények.
Úgy tûnik, hogy alig termik meg a fáradságos munka jutalmát. Itt, ahol a Duna har-
madik legnagyobb szigete alakult ki, látható a táj megszépítõ kilátópontja.1 A túlsó
parton, a távoli messzeségben mögötte feltûnik a püspöki város, Vác. A Monostori
szigeten az emberiség világtól elkülönített részeiként magányos falvak jelennek meg.
Itt is, mint Szentendrén a Dunától távoli irányban a szentendrei szõlõshegyek, amfi-
teátrumként jelennek meg a szõlõshegyek. Körben terülnek el Monostornál, Pócs-
megyernél, Tótfalunál. Szorosan, összefüggõen húzódnak egész Bogdányig. E falu is
a Duna partján áll. 

Itt több vonzó vidéket talál a vándor. Általában összeszûkül a táj a szoros szikla-
szakadékok között. Duna-partja ezáltal annyira összeszorul Nyugat felé, hogy alig hi-
hetõ, itt folyik össze a többi folyóval. Meglehetõsen magasan halad a víztükör felett a
fáradsággal kivágott sziklaút Visegrád elõtt. Látványa elrémíti az utazót. Majd a ván-
dor ismételten a szép vidék látványát pillantja meg. Ha a korábbi szerencsétlenségek
miatt elbátortalanodik, attól kell félnie, hogy a megrémült lovak vagy a Dunába esnek
jobb oldalon, vagy balról eltalálhatják õket a kõfejtõ szikladarabjai. De csak rövid
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1 Szentendrei, vagy Monostori szigetnek is nevezik. Két mérföld hosszú, nem túl széles, négy falu
van rajta Monostor, Pócs-Megyer, Tótfalu és Kis-Oroszi, az utóbbi az északi csúcson. – Franz Schams
jegyzete.



ideig tart ez látvány, amely elijeszti a félénkeket. Mert ha az ember a hegy kiszögellé-
sét megkerülte, már látja, hogy büszkén emeli fel õsi fejét a romossá vált Visegrád vá-
ra. A magyar királyok székhelye hatalmas hegyen, a Duna mellett áll.2 A vár felismer-
hetetlenségig romos. Bizonyos mértékben e rom jelenti Pest vármegye zárókövét.
Gondoljunk arra a pontra, ahol hullámaival négy megye határát mossa a középütt
folyó Duna: Pest, Hont, Esztergom és Nógrád megyéket.

Csodaszép a Visegrád feletti Bogdány környéke Dömöstõl Pilismarótig. Itt a folyó
partján csupasz sziklafalak váltakoznak gazdag lombú erdõkkel, szõlõshegyekkel,
falvakkal és gabonaföldekkel. Nem ritkaság közöttük a szelíd gesztenyefaerdõ. Pom-
pásan magasodik a szép Migazzi várkastély túl a Dunán egy sûrû erdõvel benõtt tá-
voli magaslaton. Nagyobbrészt fasorok között vezet ide az út Nagymaros helységig,
melyek farkasszemet néznek a folyó bal partján az õsi királyi erõsséggel. Mennyivel
szebb lehetett egykor I. Károly és Lajos király idejében ennek a tájnak a kultúrája és
gazdag népessége! Mindkét királyunk tartósan idõzött itt. Ezáltal nagyon élénk és
változatos életet teremtettek. Hol vannak ma már Visegrád hajdani idõkben sokkal
nagyobb kiterjedésû pompás falai, tornyai és palotái? Hol vannak a hatalmas falak,
tornyok, erõsségek, melyeken át vezet az itt végzõdõdõ országút?

De menjünk ismét vissza Budára Fejér vármegye határáig! Vegyük szemügyre kö-
zelebbrõl a víz melletti hegyvonulatot! Ha valamennyit csökken is Buda alatt a termé-
szet pompája, megajándékoz minket kárpótlásul a tájjal, mely tulajdonképpen a pom-
pás budai borok szülõhelye. Mindez kellõ módon megbékíti a vándort. Azért kiváló e
déli táj, mert itt terem a legjobb vörös bor, mely messzi vidéken hirdeti az itteni borok
dicsõségét. Az egész hegyvonulat félkörformát képez, melyhez védõfalként szolgál a
Gellérthegy lejtõje. Amint elhagyjuk a város határvonalát a gellérthegyi fürdõnél, csu-
pán néhányszáz lépéssel haladunk az országúton, jobbra fenséges hegyvonulat áll
elõttünk teljes pompájában. Aki csak némileg is tájékozott a szõlõmûvelésben, arra
következtethet, hogy itt jó borok teremnek! Egy völgy választ el a Gellérthegy utolsó,
kiemelkedõ szikláitól. A Sashegy kopasz orma déli irányban emelkedik lejtõivel. Ott
csak félmagasságig nõnek a szõlõtövek. Hozzá csatlakozik a Burgerberg, és nyugati
irányban Buda-Eörs felé a Csókák tánca dûlõ (Stahrentanz), mely a magasabb részek-
nél a gazdag Nádassal (Ried) határos. Távol a háttérben jobbról feltûnik a szemünk
elõtt a Svábhegy egy része, balról a jó hegység, a Farkasrét (Wolfsthal). Ezzel szemben
a nagy félkört a Pacsirtahegy (Lerchenberg) és a mögötte felemelkedõ Hármashatár-
hegy (Kreuzberg) zárja. Mindkettõ észak felé helyezkedik el lejtõivel. Ezek már a pro-
montóri uradalomhoz tartoznak. Az alacsonyan fekvõ terület egy óra alatt bejárható.
A közepén ugyanilyen széles, kényelmes, egyúttal drágán megépített kereskedelmi út
fut a Dunáig. E körülhatárolt területen a budaiak csak kis részét termelhetik meg az
évente szükséges kenyérgabonájuknak, azt is csak megfeszített szorgalommal. A töl-
tésföld felül csupán egy lábnyi magasságú és meglehetõsen terjedelmes kavicstalajon
terül el. A falu a Duna partján húzódik Promontorium elõhegyeivel együtt. A város sa-
ját tulajdona zárja a látóhatárt. Keleti irányban a Duna alig látható, ott a környék új
vonzó látványa, a Palatinus-kert szép facsoportjaival. A túlsó part kék látókörén, a be-
láthatatlan síkságon eltéved a szem. Ebbõl a tájból hiányoznak a felemelõ, élénkítõ
látványú, ízléssel megépített nyaralók, melyek a zöld fûvel körülvett szõlõültetvénye-
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2 A Duna Visegrádnál 532 rajnai lábnyira van a tengerszint felett, a Várhegy ugyanitt 1163 lábnyi,
a Duna Pestnél 1350 lábnyi, Buda vára talajszintje 495 lábnyi, a Gellérthegy csúcsának talaja 783 láb-
nyi. – Franz Schams jegyzete.



ket díszítenék. A budaiak mindnyájan jó gazdák, a cefrét valamennyien a városba
szállítják. Jobb célra használják fel pénzüket, minthogy feleslegesen kõfalakba épít-
sék, noha a présházak és X. von Majerffy úr emeletes nyári laka jómódra és társasági
örömök kedvelésére utal. Mindezek a nyaralók meglehetõsen a síkságra épültek, a he-
gyek körös-körül üresek. Emiatt a táj élettelen. Olyan, mint egy tájkép alakok nélkül.

Promontorium faluján túl új táj bontakozik ki a szem elõtt. Itt a hegyhátakon
virul a már említett növényzet, mely szõlõskertek sorával egyesül. Ezek egyre ala-
csonyabb lejtõikkel az ótétényi síkságig terjednek.

Promontorium falun túl a közeli Ótétény felé vezet az út. A kistétényi szõlõsker-
tek félúton találhatók, bár Ótétényhez tartoznak, úgy látszik, itt önálló szõlõsvidé-
ket alkotnak. Kellemes látványt nyújtanak a vándornak. Ellentétben a budai szõ-
lõskertekkel, egészen más a hangulata ennek a szép, dombos vidéknek. Többek kö-
zött számos szép présházával úgy emelkedik ki, hogy az ember azt hiheti, falut lát
a távolban. Mintha baráti körben megbeszélték volna, a véletlen rávette Pest lakóit
az ottani szõlõskertek megvásárlására. Kevés kivétellel egyedül ezek azok a szõlõk,
ahová szõlõshegyeken és síkságon sok költséggel szép présházakat építettek. Ezek
földalatti pincehelyiségei még több pénzbe kerültek, hogy a pompás italokat lakat
és zár alatt õrizhessék, annak dacára, hogy még tizedet is fizettek a kedves hegyvi-
déki szõlõk után. Az úthoz közel, az út menti urasági lakóhely mellett állnak a pes-
ti Lepora és Mandl urak épületei. Ezeket költséges kõmûves és kõfaragó munkák-
kal díszítették. Mindezeket látva némely utazó talán a városiak gazdagságának ma-
gasztos igényére következtethet. Valóban jelentõs összeget fordítottak a villáikra,
hogy majd a szüret idején alig csak három hetet töltsenek el bennük a tulajdono-
sok. Nem kevésbé szép Kadits és von Mayer úr közelben épült présháza is. Ha az
utóbbi borgazdaságában körülnézünk egy kicsit, a tulajdonos kitûnõ ízlését tisztel-
jük, aki összekapcsolta itt a hasznosat és a szépet.”

Promontoriumról és szõlõskertjeirõl,
utalva némely helyi szokásra is

„Promontorium a ráckevei császári-királyi uradalom elkülönített gazdasága:
nagy kiterjedésû falu a Duna jobb partján. Szétágazó falurészei miatt nem alkot
szabályos egészet. Számos házcsoportja van. Egy része eltérõ távolságra áll a Du-
nától. A falut az országút határolja. Más része a völgyekben, a hegyek lejtõin és a
Neugebirg magas síkságán egymás szomszédságában áll. Mégis olyan a fekvésük,
hogy magasabb pontról nem lehet áttekinteni az egészet.

A uradalmi rész körülhatárolt határa mintegy négyezer hold. Egymás felé sza-
bálytalanul futó halmok, völgyek, magasabb és alacsonyabb síkok sorából áll. A há-
zak olyan szorosan simulnak a Duna-parthoz, hogy némelyüket csak egy gyalogút
választja el a folyótól. Korábban mindezt a területet mindaddig erdõ borította, amíg
[Savoyai] Jenõ herceg 105 évvel ezelõtt ugyanitt kastélyt nem épített.3 Az oszmánok
diadalmas legyõzõje, akinek ez az elõhegység a ráckevei uradalom neki ajándékozott
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3 Ez a kastély, melyet abban az idõben, nemes stílusban oszlopsorral és számos szoborral díszí-
tettek s egy emelet magas volt, késõbb lángok martalékává lett. Az újjáépítés magas költségei, és ama
körülmény miatt, hogy már nem szándékoztak a helyiségeket urasági lakásként használni, az elsõ
emeletet lebontották. A földszintre tetõt helyeztek, ma is így látjuk. – Franz Schams jegyzete.



területével együtt a birtokába jutott, falut telepített ide. Német telepesekkel népesí-
tette be. Felesleges lenne kutatni, hogy Németország, Ausztria melyik tájáról költöz-
tek ide az idõk folyamán a lakói. A jelenlegiek már a harmadik nemzedékhez tartoz-
nak. Igaz és világos azonban, és az idõk során még nyilvánvalóbbá vált, hogy itt, új
hazájukban német szorgalommal telepedtek le és ugyanígy munkálkodtak. Rövid idõ
alatt gazdagon termõ szõlõskertté formálták át ezt a kevésbé termékeny erdõs dom-
bot. Termékennyé tettek minden földdarabot, akkor is, ha alig hozott hasznot. Egé-
szen a házukig telepítették a szõlõültetvényeket. Az itt lakók csupán egyetlen jelen-
téktelen földdarabot hagytak meg legelõ céljára. Mellékesen megjegyezzük, ha nem is
nagyon jelentõs, de fáradságos, hatékony állattenyésztést is folytattak. A promontóri
tehenek és borjak igen keresettek az állatállományok javításakor. Nemes, akklimati-
zált svájci faj leszármazottai. De mint mondtuk: a szorgalmas promontóriak fõ táp-
lálékszerzési ágazata a bortermelés, és minden, ami ezzel összefügg. E tevékenységet
kizárólag három évszakon át folytatják: tavasszal, nyáron és õsszel. Télen a törköly-
bõl pálinkát égetnek, ám különösen a szõlõkarók gyártásában jeleskednek. Az ehhez
szükséges fafajtát Pesten vásárolják. Ezenkívül jelentékeny jövedelemkiegészítést je-
lent gazdaságuknak az uradalmi kõbányában végzett munka, itt és Tétényben is. De
legyen elég ennyi! A mintegy háromezer fõnyi összlakosság vidám és szorgalmas nép-
ség. Sok mindent eltanultak a pesti ipari munka során. Sajnos, hatott rájuk a városi
erkölcs rombolása is! Ezt leszámítva a faluban minden rendes mederben folyik. Ér-
demben, tisztességesen hozzájárulnak mindehhez az egyházi és a világi tisztségvise-
lõk is. Az itt lakók egészében véve mértékletesen kialakított jómódban élnek. A sze-
gény és a koldus – akik a többi falut terhelik – itt kevesebb, mint másutt.

Ebben a fõként szõlõmunkás faluban a szõlõtermelés természetesen komoly
életvitelt parancsol. A gazdasági áldás bõségszarujából és minden fáradságából a
kedélyes emberek számára lehetõség jut a tréfára és az örömre is.

Egyszer-máskor sok tekintélyes szõlõsgazda lehetõséget teremt a szórakozásra
is. Arra is módot adnak, hogy a szüretet egy úgynevezett szüreti koszorú ünneppel
zárják le. Ezen tevõlegesen részt vehet minden munkásuk, és többek között a falu
fiatalsága is. Az alkalmankénti felvonulás, a lakomák és a különbözõ vidám móka és
tréfálkozás a régiek bacchanáliáira emlékeztet. Ezek eredete az egykori a rómaiak-
tól vezethetõ le ezen az alaposan kolonizált tájon.

Megkísérlem egy ilyen promontóri Bacchus-ünnep bemutatását.
Amint elérkezik a szüret utolsó napja a kiterjedt szõlõkben, ahol a szüretelõk, a

puttonyosok és a musttaposók dolgoznak, megélénkül az ifjú szüretelõk serege. Vé-
gül elhangzik a gazda várva-várt beleegyezõ szava a szüreti ünnep kezdéséhez. Már
megrendelték a zenét, már kiosztották a tréfás játékok szerepeit. Bizonyára megfon-
ták a szüreti koszorút is. Ez azt jelenti, egy kerékre szõlõlevelek és virágok sokaságá-
nak díszes csoportosításával és körítésével tetszés szerinti nagyságban mindenféle
színes szõlõfürtöt fonnak. Ezt színes szalagokkal úgy díszítik fel, hogy korona formá-
ja legyen. Nagyon szépnek kell lennie! A felvonulás a szõlõhegyrõl, általában az utol-
só szüreti nap délutánján kezdõdik. Amikor befejezték a munkát, onnan haladnak a
falu felé. Legelöl haladnak a falusi zenészek, akár cigánybanda is lehet. Szüret ide-
jén ide-oda barangolnak Magyarországon. Közvetlenül mögöttük örvendez és táncol
két vagy négy csinosan öltözött lány, akik magasan tartják a szüreti koszorút egy rú-
don. Bacchust egy fiatal, tejfeles szájú fiú alakítja, akit groteszk módon öltöztettek fel
és cifráztak ki. Kifestették a kék szõlõ levével. Minden lehetséges tréfát elkövet. Csak
a Thyrsus-ág hiányzik a kezébõl, és az Evan! Evoe! kiáltás, hogy tökéletes Lyäus le-
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gyen. Mellette társként egy nõnek öltözött parasztfiú található, akit ugyancsak ki-
kentek. Õ is ugyanilyen vidámsággal ugrálja körbe a szüreti koszorút. Ijesztgeti a kí-
váncsi gyermekeket. Vidáman társalog a felvonulás résztvevõivel és a nézõkkel. Színes
kendõket kötnek a szõlõkarókra, amivel sorfalat képeznek a szüreti koszorú körül. A
felvonulás idejére magukra veszik az asszonyok és lányok ruhatárát is. Az örvende-
zõk nagy csoportját a szüretelõk: a puttonyosok és a mindig növekedõ [számú] falu-
si ifjúság képezi. Mindenki énekelve, zenebonával hangoskodva, pisztolyok és pus-
kák durrogatása mellett vonul le a szõlõshegyrõl a faluig, a szõlõsgazda házáig. Ott a
szüreti koszorút általában a présház bejáratához akasztják. Azután zenélnek, tán-
colnak, látványosan mulatnak. Addig esznek- isznak éjszakáig, ameddig akad még
valami elfogyasztható. A szõlõsgazda és a gazdaasszony szívesen ad mindent, mert a
munkások kötetlen öröme mulatságos jelenetekkel is együttjár. Szívesen szereznek
örömet a szorgalmas szõlõmunkásoknak, hiszen minderre évente csak egyszer kerül
sor. Ez a szüret fõ ünnepe, ahová a természet, a foglalkozás és a szokások szerint hív-
ják meg az embereket.” 
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BUDAÖRS PECSÉTJE (1743)
ÉS LÁTKÉPE (19. SZÁZAD ELSÕ FELE)



„Budával szemben fekvõ fennsíkon egy vadászház áll. A medence völgyével szem-
ben, festõi tölgyfák csoportja mellett, Kappel nagykereskedõ nyaralóházai. Mellette
az elhagyatott vendéglõ arra az idõre emlékeztet, amikor a Kamaraerdõt még gyak-
rabban látogatták. Különösen kedves a kilátás Buda-Eörs és a háttérben festõi for-
mákban emelkedõ Csíki hegység irányába, így jutunk1

Buda-Eörsre.2

Buda-Eörs tekintélyes falu, mintegy 350 házból áll, és körülbelül 2500 német lakja.
Nagyobbrészt szõlõtermesztéssel foglakoznak. Egy egész borospincékbõl álló falucska
épült fel a hegyek lábánál, amelynek sziklás oromzatai szinte várrom látványát idézik.
Tágas és csinos a templom és a paplak is. A falu barátságos látványt nyújt jól épített
és rendezett házaival. Mária Terézia ideje óta itt áll a koronauradalom nemesített spa-
nyol nevelésû juhászata. A falu az úgynevezett Mészárosok útja mentén épült fel,
ahonnan a szõlõskertekkel benépesített lejtõkön át a Farkas-hegy és a Burgerberg bá-
jos dombjain egy jó órán belül eljutunk a Sashegy és a Gellérthegy lábánál fekvõ vám-
házig. Mielõtt elérkezünk ide, jobbra Majerfy úr nyaralóját és kertjét pillantjuk meg.
Senki ne mulassza el, hogy megtekintse a vámház közelében található 

Nemzeti Szõlõoltvány iskolát,

melyet Franz Schams úr alapított. Jelenleg több mint négyezer fajta, közöttük hatszáz
nagyon ritka oltvány látható benne, a világ minden bortermelõ országának szõlõfajtáját
is bemutatják itt. A Majerfy-telken többször találtak római pénzérmeket. 1844. február
19-én éjjel 1 óra 30 perc körül a tulajdonos szõlõskertje, mely a Gellérthegy lábánál fek-
szik, földrengés következtében több mint két ölnyi mélységben beszakadt. Ugyanebbõl a
terjengõs üregbõl koporsók, csontok és koponyák sokasága került elõ fél ölnyi mélység-
ben, gyûrûk és egyebek, de nem a rómaiak idejébõl. – Nem messze a vámtól ösvény vezet 

a Sashegy 

nevezetes szõlõskertjei között a kopasz dolomit kúpjára. Innen kellemes ugyan a ki-
látás Buda és a közeli városhatár felé, de a látvány a Budai Hegység szomszédos
magasabb pontjairól felülmúlja ezt.
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JOSEF VINZENZ HAEUFLER

BUDA-EÖRS ÉS KÖRNYÉKE*

* J. V Haeufler: Buda-Pest. Historisch-topographische Skizzen von Ofen und Pest und deren
Umgebungen. Pest, 1854, (II. egység) 10–13. l. alapján.

1 A következõ, jó idõben kocsival járható visszavezetõ út a Kamaraerdõrõl Buda felé egyenes irány-
ba vezet, a dombos fennsíkon át az úgynevezett Akasztófa domb mellett, ki a Mészárosok útjáig. – J. V.
Haeufler jegyzete.

2 A Buda-Eörs név úgy látszik, annyit jelenthet, mint Buda õrzése, mivel a tatárjárás után egy
kun õrséget telepítettek ide. – J. V. Haeufler jegyzete.



A Svábhegy,

mely különösen vasárnapokon széles hátárról vonzza barátságos nyaralóival és
vendéglõivel az emberek sokaságát, közismerten a svábokról kapta a nevét, akik
1686-ban, Buda felszabadításakor itt táboroztak. Tágabb értelemben így nevezik a
hajdani vadaskertet, Nyéket a Jánoshegytõl Buda-Eörsig. A tulajdonképpeni nagy
Svábhegy azonban nevezetes szép kilátása miatt a Királykútig számítható.3 A fõ út
a Vörös kereszttõl, a Krisztinaváros nyugati végétõl fél óra alatt szõlõkön át fel ve-
zet a csúcsra. Van egy kényelmes kocsiút is, ez azonban negyedórával messzebbre
vezet el, jobbra, az úgynevezett Rác fõnél. Elhalad a Sváb-, Doktor- és Királykút
mellett, a hegygerinc északnyugati részén, ahol az erdõ szélérõl dr. Reisinger és
Frivaldszky barátságos nyaraló házai tekintenek le. Az utóbbiban a környéken elõ-
forduló madarak madártani kabinetje tekinthetõ meg. Jó a kilátás a Svábhegy szá-
mos pontjáról, ez ugyancsak bájos képet nyújt, ha nem is teljes körképben. A szem-
lélõdõ elé változatos tájként tárulnak Buda és Pest, a Jánoshegy, barátságos villái-
val a környék, a Hárshegy és a Kecskehegy, a Városmajortól a Szép Juhásznéig, és
kékes hátterével a Pilis hegység, a Nagyszál és a Mátra hegység, melyek szinte úgy
tetszenek, mintha eltûnnének a Rákos síkságán. Kiemelkedõ egy különlegesen szép
kilátópont negyedórányira fenn a Királyforrásnál, az úgynevezett Hármashatár-he-
gyen. Miután negyedórán keresztül felfelé kapaszkodunk az erdõben, elérjük a hegy
szabad szegélyét, melyen néhány õsrégi vörös bükk nõtt fel, ahonnan lefelé sietve
tölcsér alakú réten át haladhatunk a hegylábnál fekvõ Disznófõhöz. Amint kényel-
mesen eljutunk a hegy szegélye mentén a Disznófõig, onnan több kitaposott ösvény
vezet a völgybe. Ettõl a ponttól a Háromforrás-hegyen4 át fél órán belül a budai
hegyvidék legmagasabb pontjáig juthatunk, éspedig

a Jánoshegyre.

Errõl a hegycsúcsról elragadó panoráma bontakozik ki. Nemcsak a délre feltáruló lát-
kép tekinthetõ meg hasonló módon, hanem a két testvérváros is megjelenik a kör-
nyezetével együtt, ugyanúgy, mint a Svábhegyrõl, de mintha ezek is eltûnnének. A
hegy lábánál úgy terül el a Szépjuhászné és a Ferenc-csúcs, mint az Alpesek elõhe-
gyei. A nyugati horizont a falusias Budakeszinél és a Nagykovácsi erdõségnél zárul
le, Nagy-Torbágyig, Biáig, a Fejér megyei Csapláig és a Vértes hegységig tart, mely-
hez az Esztergomi, a Pilisi és a Szentendrei hegyvidék csatlakozik. A közelében talál-
ható Makkosmária, Hidegkút és mély völgyével együtt a Lipótmezõ. – Ha nagyon sze-
rencsésen esnek a fények, és ha eléggé éles a szemünk, láthatjuk a Cserhát és a Mátra
között a Bükk hegységet, a Dorogi hegy és az esztergomi sziklafalak közti horhoson
át a Bécs melletti Schneeberget is a gyõri és mosoni síkság felett. Egy nagyrészt rossz
állapotú gyalogút vezet az Adlitzerhez – a Niedermayer-féle épület mellett a Svábhe-
gyen –, és onnan a hegy gerincén egy kápolna mellett, jórészt kõrisfák, tölgyfák,
bükkfák és hársfák fasorán át, a Háromforrás-hegyen keresztül a Jánoshegyre,
ahonnan (mintegy öt perc alatt) gyalog felmászhatunk az utolsó hegycsúcsra. Sokkal
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3 A Király- és Svábkutat már Corvin Mátyás idejében használták, és a forrásvizet csöveken át ve-
zették Budáig; a Doktorkút név Eberhard von Eberling doktortól és városi orvostól származik, aki elõ-
ször felfedezte a forrást és vizének tovább vezetését javasolta. A Királyforrás kútháza építményével még
az említett király idejére emlékeztet. – J. V. Haeufler jegyzete.

4 A Disznófõnek két másik forrása is van, a fent feltörõ saját nevû mellett. A közeli Isten szeme
forrás mellett a másikat Ámor forrásnak nevezik. – J. V. Haeufler jegyzete.



gyakrabban látogatják a Svábhegy fent leírt északnyugati részét, mint ugyanennek a
hegynek a délkeleti szakaszát. Részben nyaralói és vendéglõi miatt, részben mert
kapcsolódik a Jánoshegyhez és a Disznófõhöz stb. Azonban az utóbbi nem kevés örö-
met nyújt a természet és a magányosság barátainak is. Van itt kõbánya, a szép kilá-
tóhelytõl ezek az utak elvezetnek a Kakukkhegy és Farkashegy kirándulóhelyeihez,
váltakozó erdõkön és réteken át a szép kilátást nyújtó Promontorium felé, a Kamara-
erdõtõl a Farkasvölgyig. Egy magasan fekvõ völgykatlanban Buda-Eörs fölött a szõ-
lõshegyek szélén egy kis gazdaság áll. És ha továbbmentünk, közvetlenül innen a
Burgerberg szõlõin keresztül a Sas- és a Svábhegy horhosán át fél-egy óra alatt egész
biztosan visszajuthatunk Budára.”
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KORABELI BUDAPESTI TÉRKÉP, BUDAI KIVÁGAT
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„Budáról az egyik út nyugati irányban Buda-Eörsre visz, mely faluban 2700 né-
met, katolikus lakos van, kik nagyrészt bortermesztésbõl élnek. A helység mögött a
Csiki hegyek festõi ormai csoportosulnak. Buda-Eörstõl mellékút Törökbálintra visz.
E falut hajdan a híres Törökbálint bírta, kinek itt szép mezei laka volt. Utóbb a hely-
ség egészen elpusztult, most 1600 német lakosa van. Igen kies völgyben épült, kör-
nyezve erdõs magaslatokkal. Az urasági kastély zárdaszerûn van építve, azelõtt gróf
Majláth Jánosé volt, ki munkás és viszontagságos életét öngyilkossággal végezte be.”

M M M

„A Kamaraerdõ magasabb pontjairól kedves kilátás esik Buda-Eörsre s a mö-
götte emelkedõ czikás Csiki hegységre.

Buda-Eörs faluban valami 2500 lakos van, kik többnyire németek; a falu az
úgynevezett mészárosok útja mellett van, mely a vámháztól a Sas és Gellérthegyek
alján, a Polgár és Akasztóhegy s a Kéjdomb szõlõs lejtõin vonul el. Buda-Eörsnél
több sor pincét találunk egy hegy alján, melynek sziklás teteje várromhoz hasonlít.
A nevezett falu mögött a Luki- és Farkashegyek, odább az Út- és Sziklahegyek nyúl-
nak föl, melyeknek alján az út tovább vonul s a csiki vendéglõhöz visz. Innen föl-
szállhatunk a Csiki hegység festõi csúcsaira, melyekrõl a közelbe és távolba szép ki-
látásunk van.”
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HUNFALVY JÁNOS

BUDA-EÖRSRÕL*

* Hunfalvy János: Budapest és környéke. Pest, 1859, 195. és 240. l. – A német közlésektõl elté-
rõen a mai magyar helyesírási szabályok figyelembevételével közölve.
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BUDAFOKI PINCEUDVAR ÉS BORSZÁLLÍTÁS (19. SZÁZAD VÉGE)



„Hogy hazánk kiválóan bortermõ ország és népünk sem a bornemissza nemze-
tek sorába tartozik, azt a jelesebb vendéglõk italjegyzéke világosan kimutatja. A kül-
földi, kinek ínye csak egy fajta magyar borra, az »Ungarwein«re emlékszik, mély ámu-
lattal tapasztalja itt, hogy hányféle tulajdonképpen az az »Ungarwein«. Pest közönsé-
ges fehér asztali bora a kõbányai, melynél valamivel jobb (vagy legalább drágább) az
»extra« kõbányai: ezen kívül a fõvárosi ember poharában leggyakrabban megfordul-
nak az apci, csömöri, szadai és magyaráti fehér borok; vidéki hazánkfia alkalmasint
kellemesen meg lesz lepetve, ha a budapesti Schomlauer, Errnelecker és Nessmüller
borokban (melyeket õ bizonyára rajnamelléki boroknak volna hajlandó tartani)
utóbb a mi somlyai, érmelléki és neszmélyi borainkra ismer, melyek a fõvárosi ma-
gyarosodás hatalmas ösztöne folytán ily ógermán nevezetek alatt forognak közgara-
ton. Némely szállodákban oly borokkal is szolgálnak, melyeknek etikettjein »Von Un-
serem« vagy »Von dem« fölirat díszlik; ezek könnyû fehér asztali borok, melyeknek a
biztató német cégér kénytelen emelni – az árát. Hogy a vörös borok birodalmában
Budapesten a budai az uralkodó, igen természetes, s ezeket illetõleg szükségesnek
tartjuk megjegyezni, hogy aki sashegyit akar inni, Adlersbergert vagy Adelsbergert
kérjen, amit szállodáink civilizált pincérei jobban megértenek. Hogy csemegebor dol-
gában az »Erlauerek«, »Tokayerek« és egyéb hazai édes aszúké a fölény, magától érte-
tõdik.

Sajátképpeni borozó hely a jó hírû Jálics-féle pince (József tér 7. sz.), mely azon-
ban kényelem dolgában csak szerény igényeknek felel meg s a bor mellé csupán hi-
deg étkekkel szolgál. Budán és Óbudán a legközönségesebb korcsmákban bámula-
tos minõségû vörös borokat mérnek igen olcsón, nem is csoda tehát, hogy e legkevés-
bé sem díszes helyiségeknek a fõváros legjobb osztályaiból is jutnak látogatói. A
legjobbak közül megemlítjük itt a híres Krén Mátyás korcsmáját Óbudán, a kis Korona
utcában, melynek sarkán a postahivatal van, és a Högl szép kerti helyiségét Buda-
újlakon a templom tõszomszédságában.

A bor mellett azonban Budapesten a sör is nagyon fölkapott, a világhódítók e leg-
újabbika, melynek hatalma immár Edinburghtól Kairóig és Szent Pétervártól Buenos
Airesig terjed. Fõvárosi sörünk nagyobbrészt a kõbányai terjedelmes Dreher- és
Barber-féle sörfõzdékbõl származik, ezenkívül néhol a promontóri italt is mérik s leg-
újabban a pilseni könnyû, kesernyés világos sör kezdi magát érvényesíteni.”

M M M
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HEVESI LAJOS

BOR ÉS PROMONTÓR*
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„Promontór. Vasúttal csak egy órányira Buda alatt a Duna partján. (Középállo-
mások: Albertfalva és promontóri õrház.) Ezen virágzó falut, melynek lakosságát
csupa jómódú svábnép képezi, nemében csaknem egyetlenné teszik nevezetes bar-
langépítményei. A falu nagy része ugyanis a föld színe alatt bujkál; néhol a házak
terjedelmes sziklaodúkban állnak együtt csoportonként, másutt meg a magas fenn-
síkot képezõ meszes kõzetbe vannak vájva, úgy hogy az egész falunak csak füstöl-
gõ kéményei emelkednek túl a talaj színvonalán s az arra sétáló mindenfelé lete-
kinthet a mély udvarokra, melyek körül a „ház” szobáit a mészkõbe vájva látja. Ide
kirándulni tehát nagyon is érdemes. Van itt még ezenkívül egy katakombaforma kõ-
bánya sok földalatti üreggel és folyosóval, melyek egyike 1600 láb hosszú. A bor itt
mindenütt jó, a promontóri sörház söre hasonlóképen.

A helységgel szemközt a Duna közepén a szép erdõvel borított s elég terjedelmes
Haros sziget látszik, mely királyi fácános gyanánt szolgál s mint ilyen egy erdész
székhelye. A szigeten hosszában és széltében két ösvény vonul keresztül; közepén, de
inkább a túlsó part felé, az erdészlak rejlik. A szigetet igen ritkán látogatják, de vi-
dám hangulatú nagyobb társaság a dús növényzetû partokon, a fák sûrû lombjai
alatt mindenesetre igen jól fogja magát érezni, mire nézve az erdész engedélyét meg-
nyerni nem nehéz. Szabályos közlekedés nincsen, de Promontórban könnyen fogad-
hatni nagy ladikot, melyen át lehet szállni; figyelembe veendõ azonban, hogy erõs al-
szél alkalmával, mely a Duna hullámait hatalmasan fölkavarja, az ilyen jármû nem
legkedélyesebb.

Promontór alatt a következõ vasúti állomás Tétény sváb falu, melynek szõlõhe-
gyei nagyszerû sziklapincéket rejtenek méhükben. Ezek azonban egymaguk még ne-
hezen fogják kárpótolhatni az oda rándulót. Mindezen helységek, a Haros szigettel,
sõt az átellenben fekvõ egész Csepel szigettel egyetemben, hajdan (1698 óta) savoyai
Jenõ herceg birtokát képezek, kinek címere ugyanezért a promontóri régi kastély ka-
puja fölött még most is látható; jelenleg az egész birtok a királyi családé.

A kamarai erdõt, mely a promontóri hegységnek Buda felé nézõ lejtõit borítja,
hajdan nyári tartózkodásra sokat használták, most azonban egészen el van hagyat-
va. Erdei séta után áhítozó nagyobb társaságok számára nem alkalmatlan, de ele-
séget okvetlenül kiki magával vigyen!”
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„A csiki völgy földje Budakeszitõl kezdve valamivel ritkább, de szintén igen hálá-
datos föld. Törökbálint és Budaörs körül ismét a ritkásabb mellett sûrûbb fekete
agyagos földek is vannak. Budaörs körül néhol szik is elõfordul. Tétény vidéke s az
alsó Duna-mente a hátakon lösz, majd homokos agyag, az alantabb fekvõ részeken
löszös sárga, majd televényes fekete, néhol kevés homokkal vegyült. Kistétényen né-
hol a fenékben száraz, fehér homokkõmurva van, amelyben igen nehéz megfogantat-
ni a szõlõt. Budafok, vagyis Promontór határa túlnyomókig cerithium meszes lösz,
sûrûbb s ritkább vegyülettel, néhol kaviccsal is ritkítva, mely felréteg alatt a szilárd
cerithiumos homokkõ alréteg kisebb-nagyobb mélységben kezdõdik. Végre a Buda
és Promontór közt levõ lapos térségen a sûrûbb sárga agyagos, majd ritka homokos
lösziszap föld néhol jelentékeny mennyiségû keserföld vegyüléket tartalmaz, a Duná-
ra dûlõ rész pedig sok helyen ritka homok.”

M M M

„A pilisi alsó járás fõ borközségei Budafok, vagyis Promontór: 1992 kat. hold
összes határterületébõl 1121 hold szõlõ; fekvése hegyes, völgyes és fennsík. A talaj
túlnyomólag cerithium-meszes lösz, sûrûbb s ritkább vegyülettel, néhol kaviccsal is
ritkítva, mely felréteg alatt a szilárd cerithium õshomokkõ alréteg kisebb-nagyobb
mélységben fekszik. Vannak fekete agyagos és homokos részek is kis mértékben. A
szõlõfaj a budaihoz hasonló, s csakugyan a termés budai név alatt jõ kereskedésbe.
Boron kívül a község sok asztali szõlõt is szolgáltat Budapestre, melynél a fõ szõlõfaj
a veres dinka és a mézes fehér. A kezelés csak régi divatú; de a bor jóságát nagyon
kedvezményezik a jó pincék. A bor akója közép termés idején a különbözõ termõhely
és minõség szerint 7–12 frt. Idõsebb óborok azután drágábbak. Nagytétény összes
határterülete 3560 kat. hold. Ennek jó egyharmada szõlõ; többnyire löszös sárga
agyagtalajjal, általában napos fekvéssel és szintén a budaihoz hasonló veres és fehér
jó borterméssel, amely újabb idõben már saját neve alatt kezd piacra lépni. Buda-
pestrõl is számosan bírnak itt szõlõt, s a hegységet több szép présház és nyaraló éke-
síti; amellett a sziklában igen jó pincék vannak, köztük a régi urasági, 30 000 akó be-
fogadására képes terjedelemmel. Kistétény 455 kat. holdnyi egész határa szõlõ s
szerteszéjjel szórt házakból álló, utcasor nélkül hegyközséget képez, csinos préshá-
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zakkal s nyaralókkal lepve, melyek a vidék tekintetét nappal is kellemesen széppé,
különösen este pedig nagy területen csillámló világaikkal mint egy domborzatos te-
rületen kiterjedt nagy város, a szemlélõre nézve nagyszerûen meglepõvé teszik. A ta-
laj részint fekete és sárga agyagos, részint homokos, mészköves és kavicsos. A szõlõ-
mûvelés jó karban áll. A termelt bor kitûnõ veres és fehér, mely nemcsak a fõváros-
ban, hanem a kiviteli kereskedésben is jó hírt vívott ki magának. Több jeles borásza
van, akik kezelésüknél a tudomány legújabb vívmányait érvényesítik. Ezek közt
Korizmics László, az országos magyar gazdasági egyesület alelnöke és Morócz István
ugyanannak titkára, kiknek jó példája jeles hatással van az okszerû szõlõmûvelésre
és borkezelésre. Fõ szõlõfaj a feketék közül: a burgundi és kadarka, a fehérbort adók
közül a veres dinka, bakát, mézes fehér, rajnai és olasz rizling melyek külön fajborok-
ká is készíttetnek. Törökbálint 550 hold szõlõvel bír, kivétel nélkül dombos fekvéssel,
a budafokihoz és tétényihez hasonló különbözõ vegyületû, de mindenütt igen alkal-
mas talajjal, amelyet a lakosság igen szépen és kiváló szorgalommal mûvel. A borke-
zelés körül itt semmiféle újabb divatú mód ugyan nincs, de a bor a régi mód szerint
tisztán és gondosan kezeltetik, és valamint a közép asztalihoz tartozó ízletes jóságá-
ról, azonképp kitûnõ tartósságáról dicséretes. Budaörs szõlõterülete 684 kat. hold.
Ez általában löszös agyagos talajú, s a vele szomszéd budai Sashegy irányában hú-
zódván, igen szép fekvésû és a nép által kitûnõ szorgalommal is mûveltetik. Termése
a sashegyihez hasonló, igen finom, többnyire veres bor, évenként mintegy 20–30 000
akó, mely leginkább külföldre szokott eladatni budaörsi sashegyi név alatt, 15–25 fo-
rintjával akónként. A budapesti piacra csemegeszõlõt is sokat szolgáltat a község.”
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Krónprinc Irma egy budai szõlõsgazdának volt a leánya és a nagyralátó família
sokszor ugyancsak szégyenkezett az öregember miatt, midõn ujjasban, kapával a
vállán törölgette a verejtéket homlokáról házának kapuja elõtt, míg felesége és leánya
gyors, csinos pesti bérkocsin a Stefánia útról Budára haza robogott. A fiákeres elõtt
lehetõleg elmellõzték a kõpadon üldögélõ öregember pillantását, csak midõn a bérko-
csi tovagördült, ragadták meg jobbról és balról az öregembert, és csókjaikkal elhal-
mozták. Krónprinc gazda, fáradtan az egésznapi kapálástól, egykedvûen tûrte neje
és leánya szeretetét. A selyemruhákra, kalapokra, finom cipõkre ügyet sem vetett,
Krónprincné híres kócsagtollai oly kevéssé érdekelték, mint leánya divatos ruhái,
csupán vacsorázni akart és ezért várta haza családját. Vörösképû, hallgatag budai
polgár volt, olyan famíliából, amelynek már a nagyapái is szõlõsgazdák voltak. A bort
tisztelte és szerette egyedül a világi életbõl, olyan nagyra tartotta, hogy még önmagá-
tól is sajnálta; ünnepnaponként megivott egy kis üveg sashegyit s ilyenkor meglehe-
tõs elégedett volt sorsával, bár Kerkápoly úr »Gellérthegyi Szemeltjét«, valamint And-
rássy Aladár hegyaljaiját irigyelte.

Krónprinc Ferdinánd arca olyan színû volt, mint a karmazsinposztó, míg a haja
szinte szalmasárga, mint az angolszászoké, akik erdõkben laktak és megijesztették a
normannokat. Világossárga volt az öregember szakálla, pedig már jóval elmúlt hat-
van éves. Az ujjasa zsebébõl sohasem hiányoztak azok a kis zöld üvegecskék, ame-
lyekben különbözõ borminták voltak. Volt valódi sashegyi bora, amelyet a napsugár-
ban vagy árnyékban kémlelve vizsgált, mint a festõmûvész a színhatásokat. Hosszú
bõrkötényben járt odahaza is, mint a pincéjében és mogorván tért ki a ház látogatói
elõl. Hordókat kalapált, borosedényeket reperált az udvaron, szûrõket és lopókat
vizsgált; mintha egy másik planétán szólna a zongora és egy távoli világrészben éne-
kelne Irma.

Egyszer, õszi hajnalon korábban kelt fel a szokott idõnél, még a nedves ujjú éj-
szaka teregette ujjait az udvaron, a házból nagy élénkség hangzott. Igen ám, csak-
hogy Krónprinc Ferdinánd nem hiába kelt korábban e napon. Halaszthatatlan teen-
dõje volt a szõlõshegyi pincében és e tennivalóhoz szüksége volt bizonyos üvegecs-
kékre, amelyek a felsõ házban egy szekrényben foglalnak helyet. Máskor dehogy is
közelítette volna meg a kivilágított, vendégektõl zajos szobákat. Üvegért azonban a
pokolba is elment. Némi járatlansággal lépkedett végig a fûtött, színes üveggel bevont
folyosón, ahol a pálmák cserepein félig elszívott szivarok és cigaretták látszottak.
Nagy rendetlenség volt mindenfelé. Egy asztalkán feldöntött boros üveget és félig ki-
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ürített poharakat vett észre. Megszagolta és megkóstolta a maradék bort. Bosszús
arcot öltött. Házánál nem az õ saját borát fogyasztották. Egy másodpercig nyelvével
szürcsölte, majd szájában forgatta, gurigálta a bort, aztán kiköpte. A bor hamis volt.
Majd eszébe jutott tennivalója, a halaszthatatlan üvegecske és kezét a kilincsre tet-
te, amely vöröslött a fehér ajtón. Egy világos ripszbõl való szalon volt az elsõ szoba.
Krónprincné, született Krómy Vilma, egy vízivárosi patríciuscsalád sarjadéka, mé-
lyen kivágott ruhában, csapzott hajjal és fehérre rizsporozva, bizalmas együttlétben
üldögélt a kanapén egy kiviaszkolt feketehajú gavallérral, aki olyan régi szalonkabá-
tot viselt, amelyet talán már nemzedékek óta hordanak a pénztelenebb budai gaval-
lérok ilyen alkalomkor. Lehetséges, hogy van valahol Budán egy szalonkabát, amely-
bõl kihízott igazi tulajdonosa és azóta az ifjú gavallérok egymástól kölcsönözve kére-
getik, ha légyottra vagy estélyre mennek. Krónprinc Ferdinánd nem igen sokat
törõdött a meglehetõsen érdekes véletlennel, fél füllel hallotta egy öreg kádársegéd-
tõl, aki a hegyben a hordóit javítja, hogy házában odalent a Vízivárosban estélyek
vannak, amelyekre mindenkit meghívnak, csupán a házigazdát nem. Szerette volna
ugyan megkérdezni, hogyan került a viaszkoshajú, lengõ nyakkendõs ifjú felesége bi-
zalmába, ellenben a hosszúszárnyú szalonkabát neki is imponált, mint a vízivárosi
nõknek. Talán éppen hivatalnok az illetõ a városházán vagy tanító az iskolában.

Meggyorsította tehát lépteit, amint sárga szakállával a ripszbútorok között el-
haladt. Ezek a bútorok felesége leánykori hozományából valók; nagy dolog volt ez
annak idején, a vízivárosi leányok nem igen kaptak hozományba szalongarnitúrát.
Egy Krómy-lány azonban már akkor is kivétel volt. Régebbi idõben, míg Krónprinc
Ferdinánd nem élt teljesen a borászatnak, szó volt róla, ha egyszer elválnak, Vilma
asszony magával viszi a bútorait.

A ház harmadik szobája ismét szalon volt. Ezt már jóformán nem is ismerte
Krónprinc Ferdinánd, mert ez a bútorzat abban az idõben került a házhoz, mikor õ
bõrkötényben kezdett járogatni még vasárnapi délutánokon is. Ez Irma szalonja
volt és Pesten vásárolták egy Kerepesi úti kereskedõnél. A szalonban állott a zongo-
ra; a zongoránál Irma ült fehér selyemruhában, szalaggal megkötött fekete haja,
mint a kígyók omlottak fehér vállaira; fehér félcipõjénél egy, az elõbbihez szakasz-
tott hasonló kabátba öltözött pomádés ifjú térdepelt. Krónprinc Ferdinánd a szemei
elé tartva tenyerét, egy kissé megtántorodott a színes szõnyegen. Lehorgasztotta a
fejét és alig hallhatólag mormogta:

– Ez még sem járja.
Úgy ment ki a házból, hogy sem jobbra, sem balra nem nézett; mintha attól félt

volna, hogy valamely irtózatos dolgot fog meglátni. És vállra vetett kapájával, verej-
tékezõ homlokával többé sohasem üldögélt a kõpadon a budai ház elõtt, hogy va-
csorára várja a ház népét. Odakünn maradt a hegyen, a présházban, télen-nyáron
künn lakott, sohasem tette a lábát a Vízivárosba.”

M M M

„Gráciász, az egyszerû budai vendéglõs, aki Krónprinc Ferdinánd sajátságos eltû-
nése miatt néha már álomtalanul töltött órákat ágyában egy régi bolthajtás alatt, ahol
elõtte többszáz esztendõvel is idõs budai polgárok feküdtek, új király koronázásáról és
fiatalkori nõkrõl álmodtak, vagy pünkösdöt láttak a hegyen, sárga szüretet és taposó
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menyecskék lábát, amilyen dolgokkal az egyszerû emberek álmodni szoktak, Gráciász
nyitott szemmel gondolkozott a budai eseményekrõl. Utóvégre szégyen történt a bu-
daiakkal, bármely oldalról nézzük a dolgok állását. Bizonyosan nevetnek Pesten
Krónprincék történetén s az erkölcsös Budán, ahol a lányok és asszonyok nem igen
állottak szóba mással, mint bennszülöttel. A Rácváros külön házasodott és Óbuda
külön; a tabáni lányok lehetõleg otthon maradnak a régi városrészben; csupán a
Krisztinából lehetett elcsalni a nõket messzi tájakra, mert itt nem igazi budaiak lak-
nak, sok közöttük a bevándorló. A becsületes Gráciásznak ezen álom nélkül töltött
órákon oly furcsa gondolatai támadtak, hogy reggel maga is megijedt tõlük. Például éj-
jelenkint szentül hitte, hogy az elveszett budai becsületet csak a nagyszerû Rezeda
Kázmér állíthatja helyre. Ennek a rendkívüli embernek minden sikerül. Okos, nyu-
godt, bölcs, meggondolt és olyan szája van, mint egy papnak. Ha Rezeda úr munkába
venné a hûtlen Krónprinc hölgyeket, talán még arra is rábírhatná õket, hogy visszaál-
lítsák a félig-meddig elveszített családi becsületet: Krónprinc Ferdinánd ismét megje-
lenne vállra vetett kapájával és – ez a legfontosabb – a hölgyek többé nem hagynák el
a városrészt, hogy Budát Pesten kompromittálják. Egy öreg, becsületes polgár gondo-
lata volt ez, aki tiszta öregségében rendet szeretett lelkében, családjában, üzletében és
a városban. Rózsafüzérrõl nevezett vasárnapon Máriaremetére utazott társaskocsival.
Meggyónt és megáldozott. Az útszéli koldusok között szétosztott néhány susztertal-
lért. Hétfõn reggel egy nagy üveg borral a hóna alatt beállított a Krónprinc-házba.”

M M M

„– Egy kis bort hoztam, amelyet még az öreg Ferdinándtól vásároltam. Tudom,
mióta az öreg elköltözött a háztól, úgy sem isznak a saját borukból – szólt Gráciász,
miután szokása ellenére megcsókolta az asszony kövérkés kezét.

Krónprincné jó darabig hagyta a kezét a budai korcsmáros bajusza alatt. Még
mulattatta õt a kézcsók.

– Szegény Ferdinánd, én igazán nagyon fájlalom távozását – mondta elõkelõen
Krónprincné, amint ezt a pesti kioszkban tanulta, de aztán erõt vett rajta a budai
jóság: – Szegény jó uram, darabokra szakítanám a selyemrongyaimat, ha még egy-
szer hazajönne, feléje se mennék többé Pestnek, ha megint velünk együtt költené el
vacsoráját. Tudom, hogy megvetnek az emberek, a családom megtagad, ujjal mu-
tatnak utánam a Vizivárosban. De a leányomról ne mondjon rosszat senki, mert azt
megölöm. Sohasem hittem, hogy Ferdinánd ilyen szigorú, szinte kegyetlen tud len-
ni hozzánk. Én egy vértanú vagyok.

Gráciász leánykori nevén szólította meg az asszonyt:
– Vilma, én nem haragszom rád. A te dolgod, amit teszel. Asszonyok ügyébe so-

hasem ártottam magam. Kikérte volna az én öreg élettársam, Fruzsina, ha minden-
be beledugom az orromat.

Ez nagyon helyes beszéd volt. Vilma asszony nyomban hellyel kínálta meg
Gráciász uramat. A legritkább pesti bóknál is jobban hízelgett lelkének, hogy »vér
tanúságában« távolról Fruzsinához hasonlította Gráciász, ahhoz a Fruzsinához, aki-
rõl mindenki tudja Budán, hogy esztendõszámra nem hagyja el a házat, cipõt sem
húz és új ruhát pár esztendeje nem varratott. Húsvétkor templomba megy, aztán vé-
ge a kalandozásnak.
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– Mi, budaiak – kezdte Gráciász uram, – már régen keresztet vetettünk az
uradra, Ferdinándra. Bogaras embernek ismertük világéletében. Bizonyosan na-
gyot hall, mert nem érti meg az emberek szavát. Csak a régi üvegeket és hordókat
szereti. A szarkák meg a sárgarigók voltak a barátai ott a szõlõhegyben. Azt mond-
ják, tud egy dohos pinceüreget, ahová a pénzét elássa.

Vilma asszony energikusan elõrehajolt a daxlilábú széken:
– A gyermekemét...?
Gráciász elvörösödött. Zavarba jött, mert a pénzrõl való mondatot csak úgy ál-

modta maga is, mikor elgondolta, hogy mivel bosszulná meg szerencsétlenségét az
öreg Krónprinc helyében…

– A pénzért nem kár és el sem vész, de a becsületnek nem tanácsos lyukas hí-
don járni – szólt elkomolyodva. – Én tudom, hogy ki és mi hiányzik nektek, Vilma.
Egy becsületes derék jóbarát, egy gáncsnélküli nemes lovag hiányzik e házból, aki
alkalomadtán mulattasson, máskor megvédelmezzen. Egy férfiú, aki az ördögtõl
sem fél és oly gyöngéd, mint egy apród.”
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„A Kümmelvagyon egyik jelentõs része a sashegyi szõlõkert volt, amely olyan
pompás borokat termett, hogy messzeföldön híre volt. S midõn eljött az õsz ebben az
esztendõben és a pókfonás a hegyek közül beúszott a szél szárnyán a budai utcács-
kába, a »Vademberben« fölmerült az az eszme, hogy bizonyos ünnepélyességgel tart-
ják meg az idei szüretet. Hogy ki vetette föl az eszmét, azt most már bajos volna ki-
nyomozni, csak annyi bizonyos, hogy az ötlet a »Vademberben« és környékén általá-
nos helyesléssel találkozott. A szüret valami olyan régimódi mulatság, amit éppen
úgy kell kultiválni a múlt idõk ideáljaihoz ragaszkodó komoly embereknek, mint
akár a csizmahúzót vagy a vatermördert. A szüret nem is színházi elõadás, de még
csak jánoshegyi séta sem. A szüret olyan ünnepély, mint a szilveszteri est vagy a Sá-
muel napja. Ha már Pesten és Budán csupán a korcsmárosok szüretelnek a pincéik-
ben, legalább az a néhány ember tartsa meg a budai szüretet a maga régi formájá-
ban, akik még látták azt, hogyan taposták a bort a Sashegyen. És hadd elevenedjen
meg a múlt, egy napra legalább.

S a kapitány – bár az elsõ percben gyanakodva forgatta meg elméjében a szüreti
eszmét – nem tudott semmi kifogást emelni a dolog ellen, míg Szentlõrinczi bácsi va-
lóságos gyermeki örömet mutatott nagy szürke szakállával a közeledõ szüretért.

– Harminc esztendeje nem szüreteltem – mondotta, és öreg lábaival olyan ve-
szedelmes mozdulatokat csinált, amely mozdulatokat némi jóakarattal tánclépések-
nek is lehetett volna nevezni.

Ezen a vasárnapi ebéden… ügyvéd úr is részt vett, mint mindig azóta, mióta Feli-
czián Miklóst Aranykalapács nagy szívszorongások között elõször bevezette a házba.

– Látni akarok mindent – jelentette ki hivatalos szigorral. Az öreg mutatóujj és
a vastag szemüveg nagyot villant.

Egyelõre azonban semmit sem lehetett látni, bár… ügyvéd úr még az asztal alá
is nézett, hogy valamit láthasson, nem beszélve arról, hogy vasárnaponként keresz-
tül-kasul járt a házban.

Az élénk madame egy jól titkolt grimasz kíséretében meg is kérdezte egyszer:
– Ugyan mit járkel úgy a tekintetes úr, mint valami házmester?
– Hah! – kiáltott föl… ügyvéd úr, de a többit csak magában gondolta: »Meg-

ijedtek!«
De látni – mint mondám – semmit sem lehetett a »Vademberben«, bár Feliczián

Miklós már egy vasárnapi ebéden is részt vett, és… ügyvéd úr nagy csodálkozásá-
ra nem az ujjával ette a húst, amely körülmény nagyon elszomorító hatást gyako-
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rolt az Angeló cukrászdában, ahol ezen a délután a tanácstagok megbeszélésre ösz-
szegyülekeztek.

– Pedig biztosra vettem egy jó darab neveletlenséget a frátertõl – vélekedett az
öreg ügyvéd. – Társadalmi maniert nem szokás tanulni az Arany Medvében.

A feketeszakállú fiatalember még a madame-nak is olyan hódolattal csókolta
meg a kezét, mintha az egy vérbeli hercegnõ lenne, Veronikára pedig alig merte
emelni a szemét.

A dárdaszerû mutatóujj miután megcsinálta a babonás kört az asztal fölött, így
vélekedett azon a délutánon:

– Modora emlékeztet egy számûzött lengyel hercegére, aki az ötvenes években a
budai Három golyó kávéházba járt biliárdozni. De a hercegrõl is kiderült utólag, hogy
semmi egyéb, mint közönséges lengyel, mert valamennyi ismerõsét megpumpolta.
Csak azt a napot várom, mikor fog hozzánk kölcsönért folyamodni a fráter.

Szentlõrinczi bácsi ijedten tiltakozott:
– Én nem adhatok a nyugdíjamból.
– Magam se vagyok a leggazdagabb ember – ábrándozott Bükkfalvi Tamás –, de

minden megtakarított pénzecskémet odaadnám…
És olyan vérszomjasan nézett körül az Angelóban, hogy az asztalnál ülõ öreg úr,

körülbelül ötven esztendõ óta, ezzel az új mondattal gyarapította eddigi mondani-
valóit:

– Miért haragszik a kapitány, Signor? – kérdezte Angelótól, és a kis, öreg cukrász
ijedten és csodálkozva úgy nézett a kapitányra, ötvenesztendõs vendégére, mintha
legalább a régi jégszekrény szólalt volna meg váratlanul.

– Egy signoretta miatt dúl-fúl az Aranykalapács már hosszabb idõ óta – súgta
a jégszekrény fülébe, és ezen a délutánon többé be sem mert lépni a helyiségbe, míg
a kapitány ott tartózkodott.

Tehát a szüreti ünnepség elhatároztatott, és a madame valósággal felhevülten,
de az ügy fontosságához mért komolysággal vett elõ egy darab papirost és ceruzát.

– Lássuk a meghívandókat! – kiáltotta és a ceruza hegyét szájához vette.
Erre már a kapitány nem állta meg a mormogást:
– Itt vagyunk mindnyájan, akik az ünnepélyen részt veszünk.
– És Feliczián úr? – kérdezte élénken a madame.
Az Aranykalapács olyan csodálkozó arcot vágott, mintha soha sem hallotta vol-

na ezt a nevet, míg Szentlõrinczi bácsi méltatlankodva borzolta föl a szakállát.
…Ügyvéd úr gúnyos mosollyal nézett az asztal alá, mintha annak a bizonyos

Felicziánnak ott kellene rejtõzködni, mire Veronika csöndesen megszólalt:
– Természetesen, õt is meghívjuk.
Bükkfalvi nagyot sóhajtott, és a madame fürgén írta föl a papírlapra Feliczián

nevét, nem mulasztván el egy huncutkodó grimaszt vágni a kapitányra.
Szentlõrinczi bácsi lehajtotta nagy, szakállas fejét, míg az ügyvéd vállat vont.
– Utóvégre eljöhet… Eljöhet – dörmögte.
A szõlõszemek megduzzadtak és a hegy fölött a pókfonál úszott. A hegyek kö-

zött mélységes mély csöndben üldögélt az õsz, mintha csupán arra hallgatózna,
amit a vén borház elõtt a három öreg ember beszél egymással.

Habár azok semmit sem beszélnek, mert hiszen örökké még õk sem beszélhet-
nek, de a szemük nyitva volt és igen jól látták, hogy a pirosló szõlõlevelek között el-
gondolkozó, merengõ arccal áll Veronika, és szép arcán valamely könnyû bánat fel-
hõje borong. A barna szemek hosszú és csöndes tekintettel tapadtak a hegyek fölé,
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és szürke ruhácskáját körülölelték a pirosló szõlõlevelek. Bükkfalvi még a fejét is
lehajtotta leskelõdésében és az ügyvéd mutatóujja mereven emelkedett a levegõbe.
Egy pillanat múlva eltûnt Veronika alakja a levelek mögött és az Aranykalapács na-
gyot sóhajtott:

– Baj van!
A rövidlátó Szentlõrinczi bácsi az asztalon álló pohárhoz nyúlt:
– Mindig csak a bajról beszélünk. Szüretkor vigadni szokás. Régente ilyenkor

tánc volt és a cigányok muzsikáltak.
De Bükkfalvi még mindig csak a fejét csóválgatta, amikor gyors és határozott

lépések hangzottak föl a borház mögött és a következõ pillanatban Feliczián Miklós
karcsú alakja jelent meg. Vidáman és mosolyogva fogott kezet a hallgató öreg em-
berekkel, majd szerényen jelentette:

– Ha megengedik, uraim, a cigányról én gondoskodtam. Mindjárt itt lesz a banda.
– Ez már aztán pompás! – kiáltott föl az öreg honvéd. – Nem is láttam én szü-

retet soha az életben cigány nélkül.
Az ügyvédi mutatóujj vigyázz állásba helyezkedett, míg a kapitány elkénysze-

redve vont vállat:
– A mi kedvünkön már semmiféle cigánymuzsika nem változtat.
A hegyoldalban most újra láthatóvá lett Veronika alakja a madame társaságá-

ban, aki fejét úgy kötötte be, mint a szedõasszonyok és egy hatalmas kötényt vett
maga elé. A madame valamit élénken magyarázott és Veronika szelíden mosolygott.
Most egyszerre megpillantotta Felicziánt és bár a kapitány olyan éles szemmel figyelt,
mintha legalább is egy ágyúlövés röptét kísérné tekintetével, Veronika arcán csupán
annyi változást vett észre, hogy a kerek, szomorú arcocska gyöngén elpirult és a kö-
vetkezõ percben háziasszonyos szívességgel intett az új vendég felé kezével.

– Isten hozta! – kiáltotta. – Parancsol egy kis szõlõt?
Feliczián levette szürke kalapját és ünnepélyesen meghajlott.
Veronika egy szép fürt szõlõt csippentett le a tõkérõl és ujjai között meghimbálta.
– Jöjjön érte! – mondta és mosolyogva nézett Felicziánra.
Gyönyörû volt ebben a percben, amint fiatalságában, üdeségében ott állott az

õszi napsugárban és karját fölemelte. Mintha az egész hegy mosolygott volna, mint-
ha a szõlõk, a szilvafák és égenjáró bárányfelhõk gyönyörködve rezzentek volna
meg, amint közöttük az egészséges, szép, fiatal leányka álldogált és az élet báját és
örömét hirdette piros mosolygása.

Feliczián sietve közeledett felé, amíg az öregek lesunyitolt fejjel maradtak ülve
a présház elõtt. Csupán az öreg ügyvédnek volt elég lelkiereje ahhoz, hogy végignéz-
ze, hogyan csókolja meg Feliczián Veronika kezét és hogyan mennek mosolyogva to-
vább a szõlõk között. A madame pedig olyan vidáman lépkedett nyomukba, mintha
egész életében ez lett volna az elsõ szép napja.

A hegyen a szedõleányok éneke zengett és a dalt visszhangozták a völgyek és
hegyoldalak.

Késõbb, midõn a présház mögött felhangzott a cigánybanda muzsikája, a ma-
dame fürgén kezdett teríteni a szélestalpú asztalon, és a poharakat, tányérokat olyan
vígan rakosgatta a fehér térítõre, mintha minden pohár és tányér külön örömet oko-
zott volna neki.

– Baj van, most már baj van – dünnyögte szomorúan a kapitány, és még jobban
elszomorodott azon, hogy a madame egyetlen grimaszt sem vágott feléje az egész idõ
alatt.”
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A sûrû ködfüggönyön éppen áttörnek az elsõ napsugarak. A harmatcseppek úgy
ragyognak az õszi színpompában tündöklõ fák levelein, mint ezernyi gyémánt. Kakas-
kukorékolást hallunk, amire egy pillanat alatt felébred az alvó falu. Zörögve szekér
gördül végig a rázós úton. A tehenek felbõgnek az istállóban. A sokféle hangzavarba
hajnali harangszó kondul. Egy új nap, egy csodaszép õszi nap kezdõdik! A ragyogó
napsugarak szelíden áradnak a felhõtlen égboltról. Legyõzik a lebegõ ködfoltokat.

„Jó nap a szüretre.” – mondja a gazda, miközben békés arccal lép ki az istálló
ajtaján, és a Barnát vezeti a kerítés mellett. „Fogj be kicsit gyorsabban, hogy indul-
hass, mire megjönnek az emberek! Megyek a pincébe és elõkészítem az edényeket.”
„Rendben, Gazda” – válaszol a béres, amint éppen kilép a szabadba a szürke lóval.
Átveszi a gazdától a Barna kötõfékjét. A puha talaj elnyeli a patakopogást, amikor
a béres mindkét lovat a szüreti kocsihoz vezeti. Amint befogják a lovakat a hámba,
a gazda kilép a kapun. Kezében a boroskancsó és a nagy pincekulcs. Már jönnek is
az udvarra az elsõ szüretelõk, akiket az imént emlegetett. A legtöbb asszony és fér-
fi a gazda rokonságából és baráti körébõl való. Néhány napszámos is akad közöt-
tük. A férfiak „Jó reggelt!”-tel köszönnek, a lányok és asszonyok „Dicsértessék a Jé-
zus Krisztus!”-sal a gazdánénak, aki behívja õket a konyhába.

Amikor a szüreti szekér kihajt a kapun, csak a béres kocsis ül rajta néhány gyermek-
kel. De készek az indulásra szedõk is. A gazdáné ennivalót pakolt kosarakba az egész tár-
saság számára. A kosarakat fiatalasszonyok viszik a hátukon hófehér kendõbe kötve.

Kinn a határban már vidám az élet. Mindenhol az asszonyok élénk fejkendõi vi-
láglanak a sötétpiros, sárga és zöld levelek között. „Szorgalmasak vagytok-e?” „Van-
e elég szedni való?” Azt válaszolják: „Igen, elégedettek vagyunk”. „Ti hová mentek
szüretelni?” – szólítgatják vidáman egymást.

Szüretelõink hamar kiértek a budai hegyvidék szõlõibe, ahol még ma össze akar-
ják gyûjteni a pompás fürtöket. Mindenki választ magának sort. Egy szõlõkarótól in-
dulnak a terméshez, és kezdik gyûjteni a fürtöket vödörbe. Közben kiérkezik a földúton
a szekér is. Puttonyok és kádak zörögnek rajta. Vidám gyermekarcok kandikálnak ki
belõlük. „Ide gyertek, puttonyosok! Hol maradtok hát? Egy kicsit kapkodhatnátok ma-
gatokat, lusta fráterek!” – hangzanak a kiáltások a szõlõsorokból. Hiszen néhány vö-
dör már tele szõlõvel! A béres leugrik az ülésrõl. Puttonyával a legközelebbi vidáman
integetõ leányhoz szalad: „Na, Rosl, már itt is vagyok!” – kiáltja nevetve. Kissé megha-
jol, hogy a fürtöket a leány még könnyebben önthesse a puttonyába. Szalad egyik sze-
dõtõl a másikhoz. Mindegyiknek mond valami vidámságot. Teli puttonyával végig-
megy a mesgyén. Felmászik a lépcsõn a kocsira. Annyira elõrehajol, hogy a fürtök a
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nagy kádba pottyanjanak, amit a szüretelõ kocsi két gerendájára, a kocsis ülése mö-
gé erõsítettek.

Közben mind magasabbra emelkedik a nap. A gyerekek már jóllaktak a sok szõ-
lõtõl. Csak unalomból kapnak ki egy-egy fürtöt a nagy kádból. Dühösen csapkod-
nak a szemtelen darazsak után, amelyek mohón röpködnek a kád körül. Az egyik
mihaszna gyermek a szekérrúdon át felmászott a Szürkére, és „lovagolással” csap-
ja agyon az idõt. Áhítozva várnak, hogy elkocsikázzanak a pincéig a megtelt szüre-
telõ kocsival. Végül megtelik a nagy kád, a kisebb fakáddal együtt. Majd ostorcsat-
togtatás mellett megindulhatnak. A lovak büszkén emelgetik feketére olajozott pa-
táikat. A nap csillog a ragyogó tiszta lószerszámon, a frissen tisztított vereteken.

A fogat a Kõhegy lábánál épült számos borospincék egyike elõtt megáll. A gyere-
kek leugrálnak a szekérrõl. Lármázva eltûnnek a présház sötét kapualja mögött.
Bent kellemes hûvösség fogadja õket. Alig figyelnek a gazdára, aki több férfival kici-
peli a súlyos darálót a présház elé. Kevésbé érdekli a gyerekeket az óriási faorsójú
nagy faprés, ami jobbra a fal mellett áll. E prést már elégszer megcsodálhatták! A
hordók és kádak között vidám bújócskába kezdenek. Némelyikük még a sötét boros-
pincébe is lemerészkedik. A daráló zörgése ismét odacsalja õket a nagy kádhoz, me-
lyet a férfiak közben a helyére gurítottak. Ott áll egy férfi is, akit korábban nem lát-
tak. A gazdával beszélget. „Hát ez ki lehet?” – pusmogják egymás között. „Biztosan
városi fazon” – tájékoztatja az egyik járatosabb a többieket. „Látszik a ruhájáról is!”
Aztán a fiúk elõveszik a fokhagymaszárakat, amit magukkal hoztak a szõlõbõl. A
mustos kád széle fölé hajolnak, hogy szívjanak a hagymaszárral az édes mustból. Az
egyik haszontalanság, aki túl mélyen hajolt a kádhoz, elveszti egyensúlyát és csak-
nem a cefrébe zuhan. A városi úr azonban elkapja a nadrágtartójánál. „Én nem tehe-
tek semmirõl! Hansi eltörte a hagymaszáramat, így aztán nagyon rövid lett!”

Miután felrakták az üres kádakat a kocsira, újra elindul a szekér. De immár az
idegen is ottmaradt.

„Te, Sepp, ki ül a szekér saroglyáján?” „Úgy látom, a városi fazon, aki minden
évben megvásárolja a gazda szõlõjét és borát” – vélekedik a Sepp, miután erõsen fi-
gyel a közeledõ szekérre. „Ez is csak a munkában akar feltartani minket! Aztán ha-
zaballag, ha jól teleszopta magát!”

A városi úriember viszont lemászik a kocsiról, és kötényt köt maga elé. De nem il-
lik sárga cipõjéhez és világos pantallójához. Mindez vihogásra is biztatja a leányokat.
„Teringettét, ez aztán jól kicsípte magát!” – jegyzi meg az egyik férfi. Ám a „jóember”,
abban a téves hitben, hogy így jobban tetszik mindenkinek, barátságosan visszavigyo-
rog. Kap egy görbe kést, vödröt nyomnak a kezébe, és õ is nekilát a szüretelésnek.

„Meg ne vágja magát a késsel, mert ez úgy vág, mint a beretva!” – jegyzi meg so-
molyogva Franzlvetter, egy idõsebb, de a külseje alapján még jó erõben lévõ férfi,
amint ránéz a munkához látó férfira. A „városi jóember” nem akarja megérteni a csú-
folódást, és bizonytalan, ám hibátlan németséggel így válaszol: „A szõlõtermés ebben
az évben is szépen sikerült. A borért majd bizonyára jó pénzt kap. És munka is iga-
zán kellemes a szõlõben!”

„Hát igen, ha a szüretelés lenne az egyetlen gondunk, akkor a szõlõmûvelés egy-
szerû munka volna. De elhiheti nekem, hogy e köves talajon keserves a munka. A szõ-
lõtõkék is gondos ápolást igényelnek. A munka a szõlõben már tavasszal elkezdõdik.
Alig olvadt el a maradék hó, máris kezdhetjük a kitakarást. Hiszen a nagyságos úr is
tudhatja, õsszel befedjük a tõkéket földdel, hogy télen a szemek ne fagyjanak el. Ezután
hamarosan le kell gyökereztetni. Azt is biztosan tudja az Úr, hogy a budaörsi határban

176



olyan nemesített szõlõtövek teremnek, amelyek érzékenyek a szõlõtetûre. Mivel azon-
ban a nemes hajtás is gyökereket hoz, el kell távolítani azokat, nehogy a vadhajtás el-
pusztítsa a tõkét. A szõlõkaró sem nõ magától, azokat is nekünk kellett leverni.”

„Hogy ez nem olcsó szórakozás, elhiheti! Egy fakereskedõt sem ismerek, aki
ajándékba adná a szõlõkarót!” – kapcsolódik a beszélgetésbe valaki. „De ez még nem
minden, amit a szõlõben el kell végezni! Metszünk, gyomlálunk, kötözünk, négyszer-
ötször végigkapáljuk az egészet. A kacsokat letörjük, és amilyen az idõjárás, évente
legalább nyolcszor permetezünk! Emlékezem arra is, hogy legalább tízszer permetez-
tünk, emellett az egész permetezõszert a hátunkon cipeljük fel a szõlõhegyre! Ekkor
kellene eljönnie, hogy segítsen!”

Kis szünet után, mikor az idegen fejében rögzõdött, amit elmondtak, hirtelen
megkérdi: „Franzlvetter, azt a kutat azért akarta ásatni a gazda, hogy abban keverje
össze a permetezõszert?” „Milyen kútról beszél?” – csodálkozott Franzlvetter. „Ott
mászik ki éppen egy gyermek a lyukból, ami úgy néz ki, mintha egy elkezdett kút
gödre lenne!” „Biztosan a vízgyûjtõre gondol!” – nevet az öreg, és a szõlõsorok mögül
máshonnan is kuncogás hallatszik. „Nem, az nem kút! De elmagyarázom Magának!
Tudja, ha nagyon esik az esõ, a víz lemossa a termékeny földet a hegyrõl. Mivel azon-
ban a víz a vízgyûjtõben gyûlik össze, ott összegyûlik a föld is. Kivesszük a földet a
vízgyûjtõbõl, és kosarakban visszahordjuk a hegyre!”

A beszélgetést kürt hangja szakítja meg. „A szõlõcsõsz” – magyarázza az öreg a
városinak. „Eljött a borravalójáért!”

Egy megtermett alak bukkan elõ a szõlõsorok közül zöld lódenkabátban. „Hát meg-
jött” – fordul hozzá a gazdaasszony, és felegyenesednek a hajlongó szüretelõk is. A csõsz
oldalán a tarisznya és a kürt mellett hatalmas pisztoly lóg, és bunkósbot erõsíti a har-
cias megjelenését. Harcsabajszos arca barátságos. Szinte átszellemül, amikor elfogad-
ja az odanyújtott korsót. Hátratolja a fején zöld kalapját, és hatalmasat hörpint a boros-
korsóból. Piros arcáról leolvasható, hogy nem ez volt ma az elsõ korty itala. Miközben
visszaadja a gazdaasszonynak a kancsót, megjegyzi: „Jó volt a tavalyi bor, remélhetõleg
ilyen lesz az idei is!” Mosolyogva eltünteti a zsebében a papírpénzt, amit a gazdaasz-
szonytól kapott. Köszön és továbbmegy: „Legyetek szorgalmasak!” Fent, a fakádnál még
megfújja okarina-kürtjét, hogy megörvendeztesse a gyerekeket. Fent, a nagy körtefánál
találkozik egy másik szõlõcsõsszel. Miközben õ egész esztendõn át csõszködik, a többi-
eket csak a szõlõ érése és a szüret idejére alkalmazzák. „Ez is szüretel ma” – jegyzi meg
az egyik szüretelõ asszony, mikor az éves csõsz kürtszava felharsan a távolból.

A szüretelõk csoportja hamarosan elfelejti a csõsz színrelépését. Mindenkit szor-
galmasan végzett munkája foglalkoztat. A beszélgetés megszakad Franzlvetter és a vá-
rosi úr között is. A nap is lemenõben. Itt az ideje, hogy befejezzék a szüretelést. Megtelt
az utolsó fakád is. Az asszonyok összegyûjtik az „állani való szõlõt”. Az elsõ sorban fek-
tetik le ezeket a mezsgye szélén. Mindenki a hazamenetelre készülõdik. Asszonyok vi-
szik fehér kendõs kosarakban az állani való szõlõt. Már nem fértek fel a szekérre. Ami-
kor megérkeznek a borospincébe, asszonyok és gyermekek sürögnek a prés alatt, ahol
édes must csordul szûrõn keresztül a kádba. Már elõre kikészítettek a présre néhány
poharat. A férfiak még ledarálják az utolsó fuvarral hazahozott szõlõt. Közben valaki
tüzet rak a présház melletti kis, kedélyes ivószobában. Az asszonyok és a gyerekek ez-
alatt útra készülõdnek, édes musttal megtöltött üvegekkel megrakodva. A férfiak pin-
cegulyással és fejtett borral fejezik be a dolgos napot, amit a gazda hoz fel a pincébõl.

A sápadt hold már magasan világít az égen. Még látni a „városi alakot”, aki han-
gosan énekelve tántorog a helyi érdekû vasút megállója felé.
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Soeben drängen sich die ersten Sonnenstrahlen durch den dichten Nebelvor-
hang. Wie tausend Diamanten erglänzen die Tautropfen auf den in herbstlicher
Farbenpracht schillernden Blättern der Bäume. Ein Hahnenschrei ertönt, und mit
einem Schlag erwacht das schlummernde Dorf. Ein Wagen fährt ratternd über die
holprige Straße, die Kühe brüllen in den Ställen, und in das vielfältige Stimmenge-
wirr der Menschen stimmt die helle Morgenglocke ein. Ein neuer Tag ist angebro-
chen, ein wunderschöner Herbsttag!

Schon hat die strahlende Sonne die wabernden Nebelschwaden besiegt und
leuchtet milde von einem wolkenlosen Himmel.

„Das ist der richtige Tag zum Lesen!“ sagt der Bauer mit zufriedener Miene,
indem er aus der Stalltüre heraustritt, den Braunen am Zaum führend. „Spann’ ein
bisserl gschwinder ein, damit du abfahren kannst, wenn die Leute kommen; ich geh’
inzwischen in den Keller und richte das Geschirr her.“ „Ist recht, Bauer“, erwidert der
Knecht, der eben mit dem Schimmel ins Freie tritt und vom Bauern die Zügel des
Braunen übernimmt. Der weiche Boden verschluckt das Klappern der Pferdehufe,
als der Knecht die beiden Gäule an den „Lesewagen“ führt. Während die Pferde an
die Stränge gelegt werden, schreitet der Bauer, einen Weinkrug und den großen
Kellerschlüssel in der Hand, zum Hoftor hinaus. Da kommen auch schon die ersten
„Leser“, die der Bauer vorhin erwähnte, in den Hof herein. Es sind meist Männer und
Frauen aus der Verwandschaft und aus dem Bekanntenkreis des Bauern, aber auch
einige Taglöhner sind darunter. „Guten Morgen“, grüßen die Männer und „Gelobt sei
Jesus Christus“ die Mädchen und Frauen die Bäuerin, die sie in die Küche hinein-
bittet.

Als der „Lesewagen“ zum Tor hinausfährt, nur mit dem Knecht als Kutscher
und einigen Kindern beladen, sind die Leser ebenfalls zum Aufbruch bereit. Die
Bäurin hat das Essen für die ganze Gesellschaft in Körbe verpackt, und die jün-
geren Frauen tragen diese Körbe in blütenweiße Tücher eingehüllt auf dem Rücken.

Draußen auf dem „Hotter“ herrscht schon reges Leben. Allenthalben leuchten
zwischen den dunkelroten, gelben und grünen Blättern der Weinstöcke die hellen
Kopftücher der Frauen hervor. „Seid’s fleißig?“ oder „Gibt’s recht viel?“ und „Oja, wir
sind zufrieden. Wo geht ihr denn hin lesen?“ ruft man sich fröhlich zu.

Unsere Leser haben bald den Weingarten im Ofner Hotter erreicht, dessen köst-
liche Früchte sie heute einbringen wollen. Sogleich nimmt jeder eine Zeile – „a
Kräftn“ – von Weinstöcken, und beginnt in einen Eimer die Trauben zu sammeln.
Da kommt auch schon der Wagen den Feldweg dahergefahren. Jetzt poltern aber
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lustig Bütten und Bottiche auf ihm herum, aus denen fröhliche Kindergesichter
herausgucken. „Heda, Puttentroga, wo bleibt ihr denn? Vielleicht tummelt’s enk a
bisserl, ihr Faulpelze!“ ruft es da und dort zwischen den Weinstöcken; denn schon
sind einige Eimer voll mit Weinbeeren. Sogleich springt der Knecht von seinem Sitz
herunter und rennt mit seiner „Putten“ dem nächsten fröhlich winkenden Mädchen
zu. „So, Rosl, ich bin ja schon da“, ruft er lachend und bückt sich ein wenig, damit
ihm das Mädchen ihre Trauben besser in die „Putten“ gießen kann. So läuft er von
Leser zu Leser, und bei jedem weiß er etwas Lustiges zu sagen. Mit seiner vollen
Putten geht er dann den Rain entlang hinunter zum Wagen, steigt dort über die
Stiege auf den Wagen hinauf und beugt sich dann so weit vornüber, daß die
Trauben in den großen Bottich fallen, der gleich hinter dem Sitz des Kutschers auf
den zwei mächtigen „Weinbäumen“ des Lesewagens steht.

Allmählich steigt die Sonne höher. Die Kinder sind von den vielen Weinbeeren
schon „dicksatt“. Nur mehr aus Langeweile klauben sie einzelne Körnlein aus der
„Pouding“. Immer wieder schlagen sie wütend nach den frechen Wespen, die gierig
um den Bottich herumsummen. Einer der Wichte war über die Deichsel auf den
Schimmel geklettert und vertreibt sich die Zeit mit Reiten. Sehnsüchtig warten sie
schon darauf, mit dem vollbeladenen Lesewagen in den Keller fahren zu können.
Endlich ist die „Pouding“ und auch der kleinere Holzbottich, das „Peidingl“ voll, und
ab geht’s mit Peitschenknallen. Ganz stolz heben die Pferde ihre schwarzgeölten
Hufe, und die Sonne spiegelt sich in dem blitzblanken Beschlag des frischgeputzten
Geschirrs.

Vor einem der vielen Weinkeller, die sich rings um den Fuß des Steinbergs duck-
en, bleibt das Gefährt stehen. Gleich klettern die Kinder vom Wagen herab und ver-
schwinden lärmend im dunklen Torbogen des Preßhauses. Drinnen im Preßhaus
empfängt sie angenehme Kühle. Kaum beachten sie den Bauern, der zusammen mit
einem anderen Mann die schwere Schrotleiter aus dem Preßhaus zur Tür hinaus-
trägt. Auch die große Weinpresse mit der riesigen Holzspindel, die rechts an der Wand
steht, interessiert die Kinder wenig – sie haben die Presse ja ohnehin schon oft
bewundert – sondern sie beginnen ein lustiges Versteckspiel zwischen den Fässern
und Bottichen. Hie und da läuft einer sogar in den finsteren Weinkeller hinunter.
Das Geräusch der Mühle lockt aber die Kinder wieder zum großen Traubenbottich,
den die Männer inzwischen hereingerollt haben. Da steht aber noch ein Mann, den
sie vorher noch gar nicht gesehen hatten, mit dem Bauern im Gespräch. „Wer ist
denn der?“ tuscheln sie unter sich. „Ganz gewiß ein Herr aus der Stadt“, weiß ein
ganz Schlauer zu berichten, „das sieht man doch an seinem Gewand.“ Dann holen
die Buben Röhren von Knoblauchstengeln herbei, die sie vom Weingarten mitge-
bracht hatten und beugen sich tief über den Rand des Maischbottichs, um mit ihren
Röhren den süßen Must herauszusaugen. Einer der Wichte, der sich allzu tief in den
Bottich gebeugt hatte, bekommt das Übergewicht und fällt beinahe in die Maische,
aber der Stadtherr erwischt ihn im letzten Augenblick am Hosenbund. „Ich konnte
doch nichts dafür!“ entschuldigt sich der Kleine, „der Hansl hat mein Rehrl abge-
brochen, und so war es halt zu kurz.“

Kaum sind die leeren Bottiche wieder auf den Wagen gestemmt, fährt das
Fuhrwerk schon wieder ab. Diesmal ist aber der Fremde auch dabei.

„Du, Sepp, wer ist denn der neben dem Knecht auf dem »Schragl«?“ „Wie ich
seh’, ist es der Stadtfrack, der dem Bauern jedes Jahr Trauben und Wein abkauft“,
meint der Sepp, nachdem er den näherkommenden Wagen scharf fixiert hat. „Der
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will uns wohl von der Arbeit abhalten und abends dann einen Rausch umsonst
heimtragen, was?“

Jetzt ist der Stadtherr gerade vom Wagen herabgeklettert und bindet sich ein
„Vürder“ um, genau wie die anderen Männer auch, aber es will gar nicht zu seinen
gelben Halbschuhen und seiner hellen Hose passen, was die Mädchen zum Kichern
reizt. „Potztausend, ist der aber fein hergricht“, bemerkt einer der Männer. Der
„Stadtherr“ aber glaubt allem Anschein nach, daß er den Leuten so besser gefällt
und lächelt freundlich zurück. Jetzt bekommt er ein krummes Weinmesser und
einen Eimer in die Hand gedrückt: er beginnt ebenfalls zu lesen.

„Schneiden Sie sich nur nicht in den Finger, das Messer schneidet wie Gift“,
meint der Franzlvetter, ein älterer, aber noch äußerst rüstiger Mann, schmunzelnd,
wie er dem „Herrn“ bei der Arbeit zusieht. Der „Stadtherr“ aber überhört den Spott
und antwortet in einem gebrochenen, aber reinen Hochdeutsch: „Die Trauben sind
in diesem Jahr wieder schön. Der Wein daraus bekommt bestimmt einen guten
Preis. Und die Arbeit hier im Weingarten ist auch ganz angenehm!“

„Ja, wenn es mit dem Lesen allein getan wäre, dann wäre der Weinbau freilich
eine kurzweilige Angelegenheit, aber die Arbeit auf dem steinigen Boden ist müh-
selig, das können Sie mir glauben, und die Weinstöcke verlangen eine sorgsame
Pflege. Die Weingartenarbeit geht gleich im Frühjahr an. Kaum ist der letzte Schnee
weggeschmolzen, fangen wir schon mit dem Aufdecken an. Denn wissen’s, gnä’ Herr,
im Herbst decken wir den Stock mit Erde zu, damit die Augen im Winter nicht ab-
frieren. Bald darauf müssen wir abwurzeln. Sie haben vielleicht schon gehört, gnä’
Herr, daß alle Trauben im Budaörser Hotter veredelt sind, weil die Wurzeln der Edlen
reblausempfindlich sind. Weil aber auch die edlen Triebe Wurzeln treiben, so muß
man diese entfernen, damit sie nicht die Wurzeln der Wilden überwuchern und zum
Absterben bringen. Die Weinstecken sind auch nicht allein gewachsen, die haben wir
alle einschlagen müssen.“

„Daß dies kein billiger Spaß ist, können Sie glauben. Ich jedenfalls kenne keinen
Holzhändler, der einem die Stecken schenken würde“, mischt sich ein anderer ins
Gespräch. „Das ist aber noch lange nicht alles, was in einem Weingarten gemacht
werden muß. Schneiden, ausjäten, binden, vier- bis fünfmal im Jahr den ganzen
Weinberg hacken, die Geiztriebe ausbrechen und je nach der Witterung bis zu acht-
mal im Jahr spritzen.“ „Ich kann mich erinnern, daß wir wenigstens zehnmal
gespritzt haben, dabei müssen wir das ganze Spritzmittel auf dem Rücken den Berg
heraufschleppen! Da müßten sie mal helfen kommen!“

Nach einer Weile, in der sich der Fremde allem Anschein nach das Gesagte durch
den Kopf gehen ließ, fragt er plötzlich: „Franzlvetter, den Brunnen dort hat wohl der
Bauer graben wollen, damit er hier sein Spritzmittel zusammenrichten kann?“ „Was
für einen Brunnen?“ staunt der Franzlvetter. – „Dort klettert doch gerade eines der
Kinder aus einem Loch heraus, welches aussieht, als wär’s ein begonnenes Brunnen-
loch.“ – „Das Wasserloch meinen Sie!“ muß der Alte lachen – und auch ringsherum
hört man ein Gekicher hinter den Weinstöcken – „nein, ein Brunnen ist das nicht. Aber
ich will’s Ihnen erklären. Wissen’s, wenn es recht regnet, dann schwemmt das Wasser
den fruchtbaren Boden vom steilen Berg herunter. Weil aber das Wasser in die Wasser-
löcher läuft, so läßt es dort den Boden zurück. Aus den Wasserlöchern holen wir den
Boden wieder heraus und tragen ihn mit der »Schwinge« den Berg hinauf.“

Da unterbricht ein Hornstoß ihr Gespräch. „Das ist der Jahrhüter“, klärt der
Alte den Städter auf, „der holt heute sein Trinkgeld!“
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Plötzlich taucht zwischen den Weinstöcken eine riesige Gestalt in grünem
Lodenanzug auf. Bevor noch jemand den Jahrhüter erblickt hat, schmettert er sein
„Fleißig?“ – „Ah, der Hüter“, wendet sich die Bäurin an ihn, und die gebückten Ge-
stalten der Lesenden richten sich auf. An seiner Seite hängt neben der Proviant-
tasche und dem Horn eine riesige Pistole; ein Knotenstock verstärkt noch den
wehrhaften Eindruck. Sein Gesicht ist aber ganz freundlich, trotz des mächtigen
Schnauzbartes, ja es verklärt sich sogar, als er den dargereichten Krug empor-
stemmt und den kecken, grünen Hut ins Genick geschoben, den Kopf weit zurückge-
beugt, aus dem Weinkrug einen nicht endenwollenden Zug tut. An seinem geröteten
Gesicht merkt man, daß dies heute nicht sein erster Trunk war. Indem er der Bäurin
den Krug zurückreicht, meint er: „Der vorjährige Wein war gut, hoffentlich wird der
heurige ebenso!“ Schmunzelnd läßt er das von der Bäurin empfangene Papiergeld in
der Hosentasche verschwinden, bedankt sich und geht nach einem „Seid’s noch
recht fleißig!“ weiter. Oben bei der „Pouding“ flötet er noch mit seinem „Iglogl-Pfeiferl“
(Okarina-Pfeife), um die Kinder zu erfreuen. Beim großen Holzbirnenbaum trifft er
sich mit einem seiner „Weinhüter“. Während er das ganze Jahr hindurch sein
Feldschützamt bekleidet, sind die Weinhüter nur für die Zeit der Traubenreife und
der Weinlese angestellt. „Der geht heute auch lesen“, meint eine Leserin, als das
Flöten des Jahrhüters in der Ferne ertönt.

Bald hat die Leserschar den Auftritt des Feldhüters vergessen. Jeder ist eifrig
mit seiner Arbeit beschäftigt. Sogar das Gespräch zwischen dem Franzlvetter und
dem Stadtherrn ist fast ganz abgeflaut. Die Sonne neigt sich auch schon bedenklich
dem Horizont zu, so daß es an der Zeit ist, mit dem Lesen fertigzuwerden. Nun ist
aber schon der letzte Bottich voll geworden. Die Frauen sammeln die zum Aufhängen
bestimmten Tafeltrauben zusammen, welche man auf der ersten „Kräftn“ neben dem
Rain ausgelegt hat. Alles macht sich zum Aufbruch fertig. Die Frauen tragen in ihren
weißen Tüchern Körbe voll Tafeltrauben, welche der Federwagen nicht mehr mit-
nehmen konnte.

Im Weinkeller angekommen, drängeln Kinder und Frauen um den Bottich unter
der Presse, in welchem der zuckersüße Most, durch ein Sieb rinnend, aufgefangen
wurde. Auf der Presse stehen schon einige Gläser bereit. Die Männer mahlen noch
die zuletzt heimgeführten Trauben durch die Weinmühle. Inzwischen hat einer im
Weinstüberl, einem kleinen, gemütlichen Nebenraum des Preßhauses, Feuer ange-
macht. Während sich die Frauen und Kinder, meist mit einigen Flaschen Süßmost
bepackt, auf den Heimweg machen, beschließen die Männer den arbeitsreichen Tag
bei Kellergulasch und Wein, den der Bauer mit dem Weinheber aus dem Keller her-
aufbringt.

Der blasse Mond steht schon hoch am Himmel, als man den „Stadtfrack“ der
Straßenbahnstation, laut singend, zuwanken sieht.
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Budaörsön a szõlõ- és bortermelésnek sok évszázados a múltja. Már a legrégibb
idõkben is szõlõmûveléssel foglalkozott település lakossága. Ezt egyaránt igazolják
az írásos emlékek és a hagyomány.

Közismert, hogy már a rómaiak is szõlõt termeltek ezen a vidéken. A szõlõtermelés
a honfoglaló magyarok elõtt sem volt ismeretlen, amit az Árpád-házi királyok idején is
folytattak. Egy feljegyzés szerint 1390-ben már volt szõlõbirtok Budaörsön. Káldi-Nagy
Gyula Török világ a 16. századi Magyarországon címû könyvében azt írja: „Buda lakos-
ságának foglalkozásáról a török összeírók szûkszavúan, de igen tanulságosan tájékoz-
tatnak. Az 1562. évi összeírás szerint csak a budaörsi lejtõkön százezer liter bort szüre-
teltek.” Jákán Árpád leírása szerint a törökkor után a Budát félkörívben körülvevõ
dombok, hegyek szõlõmûvelésre alkalmas lejtõin a lakosság igen gyorsan felújította a
régi szõlõket, jelentõs mértékben kiterjesztette a szõlõterületeket. Zolnai László egyik
írása szerint (Élet és Irodalom, 1976. január 30.) a budai Várhegy területén s tõle nyu-
gatra, Sasadig-Budaörsig már réges-rég szõlõk és gyümölcsösök virágoztak. Miután II.
Endre király a mohamedán vallású bolgárokat elûzte, németeket telepített ide.

A budaörsi Riedl Ferenc Heimatmuseumban is látható írásos okmánymásolatok
szerint a török elleni felszabadító harcok idején és utána Budaörs és környéke szin-
te lakatlanná vált. A település akkori földesurai, gróf Zichy Péter és László elõször
1718-ban népesítették be a környéket a Fekete-erdõ vidékérõl érkezett német telepe-
sekkel. A betelepültek 1721-ben szerzõdést kötöttek gróf Zichy Péter feleségével, gróf
Bercsényi Zsuzsannával a letelepítés feltételeirõl, valamint a kedvezményekrõl.

Az 1739-es pestisjárvány után (amikor 259 halott volt Budaörsön) 1740–1744
közt újabb telepesek érkeztek ide. A Zichyek uradalmi levéltárában sok értékes írás
maradt fenn az akkori szõlõ- és bortermelésrõl, a szõlõk és a házak adás-vételérõl,
áráról. A betelepült lakosok igen gyorsan felújították és kiterjesztették a szõlõmû-
velést. Az újonnan telepített szõlõk után 5 évi tehermentességet kaptak gróf Zichy
Pétertõl és Lászlótól.

1778-ban már 35 paraszt, és 114 zsellércsalád élt itt és 1143 lakója volt Buda-
örsnek. Megindult a gazdasági fejlõdés elsõsorban a szõlõkultúra segítségével. A la-
kosság létszáma ezt követõleg jelentõsen nõtt. A budaörsiek az egyre növekedõ föld-
területhiány miatt bérbe vették az akkor néptelen Csik pusztát. 1821-ben már 3755,
1900-ban pedig már 6104 fõ élt Budaörsön. Az elsõ 1739-bõl származó községi pe-
cséten szõlõvel körülfont kereszt látható.

A budaörsiek korábban fõleg vörösbort termeltek. Elsõsorban kadarkát, portu-
gesert (kékoportót), rizlinget és honiglert (mézesfehért) telepítettek. Késõbb tértek át a
Bogdán szõlõfajta termesztésére, amit Dunabogdányból hoztak ide, ahol a Zichyeknek
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nagy szõlõsgazdasága volt. A grófi család Budaörsön is foglalkozott borkereskedéssel.
Errõl tanúskodik ma is a Béke tér 12. számú volt iskolaépület alatti nagy pincerend-
szer, és mellette a Clementis László utcai 2. számú épület, amelyben a kádármûhely
mûködött. Ugyancsak kiterjedt bortermelésrõl tanúskodnak a Kisfaludy út 37. és a
Szabadság úton levõ pincék és házak is, ahol a mustdézsmát szedte az uraság.

A legnagyobb mértékû a szõlõtermesztés a feljegyzések alapján a 19. század végi
évtizedekben (a század második felében) folyt Budaörsön. Errõl tanúskodnak a Má-
ria-völgyi, a Vig, a Csap utcai présházak és pincesorok is. Galgóczy Károly Pest me-
gyei monográfiájában 1877-ben azt írja, hogy a határ 4300 kh. Felerészben hegyes,
másik felében lapályos, fekete és sárga, agyagos talaj és néhol sziklás. A határ fõ ter-
méke, a lakosság fõ jövedelmi forrása a bor. A szép fekvésû szõlõhegyeket, amelyek a
budai Sashegy irányába húzódnak, a nép kitûnõ gonddal és szorgalommal mûveli.
Azokon a sashegyihez hasonló, igen finom veresbort termel évenként mintegy 20–30
ezer akó mennyiségben (egy akó 56 liter), amelyet külföldre szokott eladni „Budaörsi-
Sashegyi” név alatt 15–20–25 forintjával akónként.

A budapesti piacra csemegeszõlõt is szállítottak a település lakói. Tavasztól
õszig vidékiek is jártak ide dologra. Mintegy 1000 idegen munkás talált itt foglalko-
zást ilyenkor a szomszédos magyar településekrõl. Mivel a gazdák családtagként fo-
gadták be a cselédeket, jól bántak velük, került elég munkás Budaörsre. Galgóczy
monográfiája megemlít néhány jeles bortermelõt, Szabadházi András fõjegyzõt,
Frank Andrást és Kreisz Józsefet, akik 1873-ban a bécsi világkiállításon saját ter-
mésû boraikkal érmet és díszoklevelet is nyertek. Nevezetes bortermelõként említik
a visszaemlékezõk Feldhoffer Márton, Wéber Lipót, Schazol György, Kreisz Orbán,
Frank István és Hauser János gazdákat, akik külföldi borkereskedõkkel is kapcso-
latban álltak és évenként tetemes mennyiségû bort szállítottak külföldre.

A budaörsiek értettek a bor kezeléséhez is, büszkék is voltak a tudományukra.
A bortermelés is gazdaságos volt, mert az 1870-es években 1200 négyszögöles hol-
don 60–80 akót termeltek. A szõlõket rendszerint nem holdszámra, hanem fertály-
számra számították, ebben egy fertály 800 négyszögölt számított. Egy fertályt négy
kapás mértékében határozták meg.

A budaörsi borok bírták a szállítást és a házasítást is. Kedveltek voltak mint fo-
lyóborok is. Galgóczy azt is megemlíti, hogy Budaörsön nincs nagy kiterjedésû gyü-
mölcstermelés, de az itt termõ mondola (mandula) fajtája így is nagy figyelmet ér-
demel. Egy korabeli feljegyzés szerint a filoxeravész elõtt a budavidéki borok közt a
kadarka volt a jellegzetes fajta.

Budaörsön indult meg az elsõ magyar pezsgõbor gyár 1852-ben a Frank-tanya
épületében Hölle János Márton vezetésével. Francia módszer szerint gyártottak pezs-
gõbort.

A „Pannonia sec” volt a pezsgõgyár különlegessége, másik pezsgõfajtájuk pedig a
„Reserva”. A gyár területe 3000 négyzetméter, ahol két épületben termelték a pezs-
gõt. Pezsgõiket a hazai piacon országszerte, külföldön Ausztriában és Olaszország-
ban vásárolták. Riedl a Budaörser Heimatbuchban azt írta, hogy az Osztrák–Magyar
Monarchia magyar piaca biztosította a szõlõ és a bor eladhatóságát. A budaörsiek él-
tek a jó adottságokkal, hamarosan bizonyos megérdemelt jómódra tettek szert.

A filoxéravész a 19. század végén végigpusztította Európa és így hazánk szõlõs-
kertjeit is. Ez véget vetett a település kizárólagos mezõgazdasági jellegének. Ezután a
budaörsiek egy része bejáró munkásként kezdett el dolgozni budapesti gyárakban. A
filoxéra Pest megyében elõször 1882-ben Vácott és Visegrádon jelentkezett, de 1889-re
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már a megye 92 községének szõlõskertjeit sújtotta. A járvány után már nem tudta Bu-
daörs a régi mennyiséget és szintet elérni a szõlõtermelésben. De 1914-ben így is mint-
egy 30 000 hektoliter volt a termés mennyisége. Egy 1926-os hivatalos felmérés a bu-
daörsi határban levõ szõlõk területét 500–600 katasztrális holdra becsülte. A monar-
chia feloszlása után rosszabbodott a helyzet, mert elveszett a borpiac nagy része. Ezért
1920 táján a község áttért a minõségi õszibarack termelésére.

Sok kísérletezés után megalakult a Gazdakör. Itt szakelõadások, tanulmány-
utak segítségével, Clementis László és Szakály Mátyás tanítók vezetésével ismerték
meg a budaörsiek az õszibarack fajtákat, a permetezõszereket és a metszési módo-
kat. Az 1933-as és az 1936-os nagy barack-kiállítás után exportra is sor került. A
budaörsi barack eljutott Londonig. Közvetlen repülõgép járatok vitték a termést Né-
metországba is. 1933-ban június és augusztus hónapban a híressé vált Passiójá-
tékokhoz kapcsoltan õszibarack és bor propagandanapokat is tartottak. Ezen a
részvétel díja ebéddel és utazási költséggel együtt 2 pengõ 30 fillérbe került, amihez
1 kilogramm barackot is kaptak az ide látogatók. Válogatni lehetett a borpincékben
a zamatos borok közt. Egy liter bor 30–40 filléres áron volt megvásárolható.

A Gazdakör statisztikája szerint évi 600 vagon barack került ki a faluból rész-
ben Budapestre, a vidéki városokba és külföldre is.

Mivel további nehézségeket okozott a bor értékesítése, a barack termesztése
mellett sokan a csemegeszõlõ termesztésére tértek át. Fõleg mézes fehér, csiri-csuri
és Chasselas Napoleon fajtákat termeltek évi 60–80 vagon mennyiségben.

Riedl Heimatbuchja szerint a következõképpen alakult a budaörsiek által mû-
velt szõlõ és barackos területe:

A budaörsi határban szõlõt 750 katasztrális holdon, barackot 450 kh területen,
a törökbálinti határban szõlõt 400 kh területen, barackot pedig 200 kh területen, a
budai határban szõlõt 600 kh területen, barackot pedig 300 kh területen mûveltek.
Így összesen 1750 katasztrális hold területen mûvelték a szõlõt és 900 holdon ter-
melték az õszibarackot.

A csemegeszõlõ egy része frissen, nagyobb része azonban tárolás után került piac-
ra. A szõlõt speciális helyi módszer szerint a szõlõszobában (Weinbeer-Stube), szétszed-
hetõ és deszkákból összeállított állványokon (Kraxn), kenderfonalra, rafiára, a fürt vál-
lával lefelé akasztva tárolták. Sötétíthetõ, szabályozható páratartalmú helyiség volt a
szõlõsszoba. Ezt a tárolás elõtt fertõtlenítették frissen oltott mésztejjel, 2-3%-os rézgá-
liccal kiegészítve, amit késõbb többször is megismételtek. Ezután helyezték el itt az
érett csiri-fürtöket. A berakodás után kikénezték a helyiséget, amit késõbb többször is
megismételtek. A fürtöket állandó figyelemmel kísérték. Szellõztetés és sötétítés segít-
ségével óvták, a hibás szemeket hegyes ollóval eltávolították. Karácsonyig–Újévig, ked-
vezõ esetben márciusig is jól eltarthatták a szõlõt, melyet a budapesti piacokra cseme-
gekereskedõkhöz szállítottak.

Az így eltartott szõlõ fõleg a csiri-csuri volt. A fajta eredete nem tisztázott. Valószí-
nûleg a perzsiai Chiradzoulival azonos. Ezt a fajtát az egész országban csak itt és Tö-
rökbálint határában termesztették. Rövid csapon is bõven termõ, elsõrendû csemege-
szõlõ, jól eltartható és nem rothad. A fürtje középnagy, szép küllemû, a fürt nyele
hosszú, bogyói középnagyok, megnyúltan gömbölyûek, ropogósak, sárgásfehérek, jól
beérve a napos oldalon rózsaszínûek és kellemes zamatúak. Peronoszpórára rendkí-
vül érzékeny fajta.

Az 1930-as években így ír errõl az idõszakról Bodor Antal: Budaörs 4120 katasz-
teri holdas határa a szorgalmas kisgazdáké a korona-uradalom erdejét kivéve. Buda-
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pest és a szomszédos települések határából még 1500 holdat béreltek vagy vásárol-
tak össze. Ezért a településen a fõvárosiak számára külön telepek nem létesültek, ré-
gebben azonban sokan nyaraltak a falusiaktól bérelt szobákban. A lélekszám ekkor
9006 fõnyire tehetõ, a szaporodás 1869 és 1910 között a magas születési lélekszám
miatt 114%-os volt, betelepülés nincs. A tanulmány szerint a szõlõterület 1789-ben
752 kh, 1895-ben a filoxéravész idején 161 kh területre csökkent, de 1933-ban ismét
770 katasztrális holdon termeltek szõlõt és õszibarackot. Ekkor már vegyesen telepí-
tették a szõlõt és õszibarackot. Az erdõ erõsen gyarapodott. A szõlõ nagy részét újra
ültették, arányszáma magas (19%). Újabban sok õszibarackot és más gyümölcsfát
telepítettek. A hegyi legelõket gyümölcsfákkal ültették be. A szántóföld holdankénti
ára 1914-ben 1500–2400 korona, a szõlõ és gyümölcsös ára 1000–6000 pengõ volt
fekvése és az ültetvény minõsége szerint (Statisztikai Közlemények, 64. kötet, 4.
szám). Borovszky Pest- Pilis-Solt vármegye monográfiája szerint Budaörs borterme-
lése 1910 táján 20 000 akó volt. A hegyi borok között a budaörsi, a zsámbéki, a váci
és a szomori borok legtöbbje jó asztali bor, egyes fajtáik igen jó pecsenyeborként fo-
gyaszthatók. A szüreti mulatság szervezõje Szakály Mátyás igazgató-tanító volt, aki
sokat tett az õszibarack termelés meghonosításáért is.

1927. május 8-án a helyi zenekarok versenye alkalmából a községházán kósto-
lóval egybekötött borkiállítás is nyílt.

A bejegyzett borvidékhez tartozás igen fontos volt – és lesz a jövõben is – a bor
értékesítése szempontjából. A borvidék rangja adja a bor nevét, hitelét, hírét és
rangját. Az 1891. évi szõlészeti és borászati évkönyvben Budaörs a dunántúli kerü-
let borvidékében együtt szerepelt a diósdi, budafoki, telki és zsámbéki szõlõkkel.

A budai borvidék azóta sajnos megszûnt. Budaörs a jelenlegi besorolás szerint
kiváló termesztési adottságai ellenére sem szerepel még az egyéb szõlõtermelõ helyek
kategóriájában sem. A többi, régi budai borvidékhez tartozó település: Budajenõ,
Budakeszi, Pilisborosjenõ, Telki, Tök, Üröm az észak-dunántúli szõlõtermelõ tájhoz
tartozik a II. borhely kategóriában.

Sürgõs feladat lenne a budai borvidék visszaállítása. Ekkor és ebben legalább
a borhelyek kategóriájában szerepelhetne Budaörs.

1946-ban a lakosság 90%-nak kényszer-kitelepítése (Vertreibung) Németország-
ba megpecsételte a virágzó szõlõ és õszibarack kultúra sorsát. Az 1946-ban a Bu-
daörs Község kataszteri ívébõl kigyûjtött adatok szerint a 4045 katasztrális holdból
766 katasztrális hold területen mûveltek szõlõt.

1947. március 14-én a Belügyminisztérium feloszlatta a Budaörsi Gazdakört is.
A kényszerkitelepítés után a présházak és pincék nagy része állandó lakásokká vált.
Majd megkezdõdött a még megmaradt szõlõk és elhagyott telkek parcellázása, felosz-
tása. Az ittmaradt budaörsiek állandóan féltek a föld elvételétõl. A hozzá nem értõ tsz-
vezetõk „szervezésében”, utasításaik nyomán, nehéz gazdasági helyzetben mûvelték a
megmaradt szõlõiket. Kevés olyan család maradt Budaörsön, aki saját szükségletét
meghaladó mennyiségben szõlõt, barackot termelt volna. Ma is ez a helyzet. A kiöre-
gedéssel ezek száma is csökkent. A kitelepítés címén elûzött német lakosság helyére
Szlovákiából, az Alföldrõl, Erdélybõl és Budapestrõl érkeztek betelepülõk. Az új lakos-
ság társadalmi formálódása természetesen töménytelen zökkenõvel járt. Az 1960-as
években elindult a kiskert-mozgalom. Budapesti és helyi lelkes kiskertes gazdák szá-
zai vették birtokukba a budaörsi határt. Fõleg az elhagyott gyümölcsösöket, és az úgy-
nevezett kopárosokat is kiosztották Ezeken gyakran megjelentek a határ képét erõsen
rontó bódételepek, sõt az utóbbi években már lakóházak is épültek itt.
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Végigjárva a határt, szomorú az egykor virágzó szõlõ- és gyümölcsöskertek he-
lyén kialakult kép. Néhány korszerû módon és szakszerûen mûvelt telek kivételével
kiöregedett, felkopaszodott szõlõtõkék, pusztuló gyümölcsfák, gaz és elhanyagolt-
ság jellemzi a kiskerti telkeket. Több pincében nem budaörsi, hanem vidékrõl ide-
hozott borokat árulnak. A korábban szõlõtermelésre kiváló adottságú domboldalak
nagyrészt kihasználatlanul hevernek.

Kezdeményezésemre a Német Nemzetiségi Bizottság támogatásával az elmúlt té-
len tanfolyam keretében kis számú, de lelkes résztvevõvel megkezdtük a szõlõ és
gyümölcs szakismeretek elsajátítását. A még itt élõ idõs budaörsi szõlõ- és gyümölcs-
termesztõk továbbadták a tapasztalataikat.

A korábbi méretû szõlõ, bor és õszibarack termelésre már nincs lehetõség, de egy
korlátozott méretû fejlesztés lehetõsége fennáll. Miért ne lehetne Budaörs a korábbi-
akhoz hasonlóan a fõvárosiak kedvelt hétvégi kirándulásainak célpontja borkóstoló-
val, pincelátogatással, kedélyes idõtöltéssel egybekapcsolva? Esetleg ez már a terve-
zett Világkiállítástól kezdõdõen megvalósítható. A tervek szerint felújításra kerül a
Passiójáték. Ez is lehetõséget adhat várhatóan nagyobb idegenforgalomra, a helyi
barack- és szõlõtermelés bemutatására. Nagyobb idegenforgalom esetén ezek a ter-
mékek jobban eladhatók!

Hiszek a budaörsi szõlõ- és baracktermesztés jövõjében. Hiszen a jó bor ma is a
legtermészetesebb és legegészségesebb alkoholos ital. A megváltozott fogyasztói igény
(jobb minõség elérése, kevesebb vegyszerrel való termesztés) fajtaváltással, fajtakiegé-
szítéssel megoldható, a szükséges korszerû szakismeret gyorsan elsajátítható. A leg-
fontosabb azonban a telepítéshez szükséges tõke és a termelési kedv megteremtése.

187



188

SOPRONI ÉS BUDAÖRSI SZÕLÕSGAZDÁK (20. SZÁZAD ELSÕ FELE)



„Köves az út a hegyre, de értékes a teher…”

A szõlõmûvelésnek Budaörsön jelentõs hagyományai vannak. Napjainkban el-
árasztották a nagy bevásárlóközpontok a települést, emiatt is lett szennyezett leve-
gõje. A szõlõkultúra fellendülése során visszaállhatna az egyensúly. Ma már csupán
mintegy 8-10 család foglalkozik csak a hagyományos szõlõmûveléssel. Összefogás-
sal elindíthatnának egy hagyományokra épülõ modern szõlõmûvelést. Erre tett kí-
sérletet az évente megrendezett borverseny. A borverseny a Budaörs–Bretzfeld Ba-
ráti Kör találkozójának nyitánya. Ennek a kezdeményezésnek dr. Luntz Ottokár volt
a fõ szervezõje. Az utolsó találkozót 1999. február 13-án Tagscherer Lõrinc pincéjé-
ben tartották meg. Õk ketten – mint elismert bortermelõk – egyúttal a szõlõmûve-
lésrõl írt dolgozatom fõ adatközlõi.

A szõlõ ott marad meg, ahol nem bántja a fagy, ahol elég meleg van. Budaörs
alkalmas a szõlõtermelésre. A településen a szõlõtermesztés az északi, keleti határ-
ban terült el. Különösen alkalmassá teszi a termesztésre az észak-nyugati irányban
itt húzódó „szélcsatorna”. Ez jó a szõlõnek, mert biztosítja az állandó levegõmoz-
gást, ami jobban megvédi a betegségektõl is.

A település fölött húzódó hegység védettséget ad északról. Így tavasszal koráb-
ban melegszik föl a talaj. Õsszel pedig védi a domboldalt a korai fagy ellen. Ez által
hosszabb lesz a szõlõ élete is, hisz a szõlõ melegigényes növény. „Budaörsön jól ér-
zi magát a szõlõ a domboldalakon”.

Ennek ellenpéldája a SASAD szõlõtelepítése a repülõtérnél és a Frank-tanyánál,
ahol a feltételek nem jók. El is fagytak ott a szõlõk, így a csemegeszõlõ is. Ennek az
lett a következménye, hogy amikor az 1970-es években felmérést végeztek a borvidé-
kek kijelölésére a rossz helyen fekvõ területek kerültek miatt Budaörs nagyon rossz
besorolást kapott. Ugyanakkor száz évvel ezelõtt is az ország legjobb szõlõi közt tar-
tották nyilván ezt a területet. Az agyagos, köves területek felfogják a meleget a Kõhe-
gyen. Ez is segíti az érést. Budaörs következõ elõnye a fõváros, a piac közelsége. Ré-
gen (1945-ig) kocsin, biciklin, busszal és mindenféle úton-módon szállították Buda-
pestre a terményt.

Szõlõmûvelés Budaörsön
a legrégibb idõkben

Bort már a kelták termeltek a település területén. A rómaiak is fejlett mezõgaz-
dasági kultúrát teremtettek. Silvanus, az erdõk, a szõlõk, a gyümölcsfák védõszent-
je számára szobrot állítottak a település határában. A régészeti ásatások során elõ-
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került oltárköveket gyakran díszítette szõlõ. A római villatelepülés is azt mutatja,
hogy elterjedt volt itt a szõlõmûvelés. A népvándorlás során sem tûnt el teljesen.
Mindezt az avar sírok leletei igazolják. Az Árpád-házi királyok idején a Buda környé-
ki bortermelõ vidék része volt Örs. Írásos emlékek, okmányok maradtak fenn a kö-
zépkorból. „Budaörsig már réges régen szõlõk és gyümölcsösök virágoztak…” – olvas-
suk a Sasadi tizedperben, amely a bor dézsmájáról is szólt. Csik faluban 1526 elõtt
szõlõtulajdona volt két köznemesnek. Egy 1562-es török összeírás szerint az örsi
szõlõkben 100 ezer liter bor terem. De a szõlõk egy részét ekkor már nem mûvelték.
A török kiûzése után a tabáni rácok bérelték Budaörsöt földesuraiktól, a Zichy csa-
ládtól. Felújították a szõlõmûvelést is.

A betelepülõ németek szõlõkultúrája

A szõlõmûvelést az 1720-as években Budaörsre telepített németek lendítették
fel. Az igazi szõlõtermelést ettõl az idõtõl számítják a helyiek. Az új szõlõültetvények-
re a Zichy grófoktól öt évre adómentességet kaptak az új „honfoglalók”. A szorgalmas
németek a Frank-hegyet népesítették be szõlõvel. Amikor a határban a legtöbb szõlõ
növekedett, több száz holdon termeltek. A szõlõterület meghaladta a tényleges tele-
püléshatárt. A hagyomány szerint képesek voltak füles kosarakban is visszaszállíta-
ni a szõlõbe az esõ által lemosott termõföldet. A hegyrõl lezúduló esõ ugyanis nagy
kárt tudott tenni a szõlõben. A laza talajt lemosta a víz. Nehezen tudtak védekezni el-
lene. A szõlõsorokat a domborulatnak megfelelõen futtatták. Így a jól megkapált so-
rokban folyhatott lefelé az áramló víz. Ahol elsodorhatta a laza talajt, ott mély árko-
kat vájt. Ellene a föld szélén akadályt állítottak víznyelõvel (Wasserloch). Ez felfogta
az elsodort földet. A jó termõtalaj a jó termés feltétele. Így évente megtrágyázták a föl-
det. A trágyahordást fiatal legények végezték. Az állattartás praktikuma, hogy a szõ-
lõt csak istállótrágyával javították. A szõlõskert (Weingarten) mindkét végéhez vitték.
Majd kétsoronként hordták (tragen), tolták (geführt). Mélyen kiásták a sorokat, ezek-
be az árkokba rakták a trágyát. Majd befedték. Puttonnyal (Butte) hordták. Felhasz-
nálták a kapálásnál használt kerekes tolókát (Schieber, Schiawa). E szerszámot egy
helyi mester, Eck Béla készítette. A peronoszpóra ellen permetezéssel védekeztek. A
permet kékkõbõl és mészbõl a háznál készült. Fahordóban (Spritztonne, Spritzlaad)
oldották fel állandó keverés közben. Betonból készült permetezõtartályból permete-
zõ gépbe (Spritzmaschine) öntötték. Ezután permeteztek vele. Elõfordult, hogy tízszer
is egy évben! A permetezõanyagot háton cipelték a hegyre. Azonban az 1890-es évek-
ben jelentkezõ filoxéra ellen semmivel sem tudtak védekezni. Ez a kis féreg elrágott
minden szõlõtövet. Ha ma felmegyünk a Magas-Frank-hegyre (Hochfrankenberg),
láthatjuk a kopasz szõlõhegyeket, a filoxéra pusztító munkáját! Késõbb olyan alany-
ba oltottak szõlõt, ami ellenállt a filoxérának. Tanfolyamokon oktatták a termelõket,
hogy folytathassák a szõlõmûvelést. Ekkor már más módon, de újra fellendült a szõ-
lészet. Azonban az értékesítés nehezebb lett, mert az ország is kisebb lett!

Ekkor kezdték az õszibarackot is termelni Budaörsön. Ez nagyobb biztonságot
jelentett a gazdáknak. Eleinte egy sor õszibarack, egy sor szõlõ váltotta egymást. Eze-
ket a vegyesen ültetett elsõ barackfákat keserûmandulával nemesítették. A fiatal fá-
kat faiskolában nevelték. A szemzést mindenki ismerte, hisz az idõsebb Szakály Má-
tyás igazgató-tanító megtanította az elemi iskolában. Az 1930-as években már csak
jó hozamú, piacra alkalmas barackot termeltek. Megtanulták helyes gondozását, tá-
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rolását és szállítását. Seiler István tanító foglalkozott a gyümölcstermeléssel. 1939-
ben már 1000 vagon barackot adtak el a helyi lakosok. Ebbõl 284 vagonnal Angliá-
ba vittek.

1946 után a németek kitelepítésével a szõlõmûvelést is visszavetette a történe-
lem. Az ideérkezõ telepesek közül sokan nem értettek a szõlõhöz. Így néhány év
alatt tönkre ment. Mindehhez hozzájárult a kollektivizálás is. A pincéket lerombol-
ták vagy szükséglakásnak használták fel. Kiskerteket hoztak létre, ami gyorsította
a szõlõkultúra pusztulását. Napjainkban 15–20 itthon maradt gazda foglalkozik ré-
gi módon a szõlõvel. A hajdani barackos helyén pedig új villanegyed épült.

A budaörsi borok

A településen fõleg vörös bort termeltek. Elterjedt volt a bogdányi – piros szlan-
ka – szõlõ is. Dunabogdányban is volt a Zichyeknek szõlészete, innen hozhatták a
vesszõket. Az uradalom pincerendszert épített a volt leányiskola alatt (mai Posta), a
Farkasréti úton, a Kisfaludy utcában (ez régen a Felsõ új utca – a Zirkelbach ház).
Foglalkoztak borkereskedelemmel is. Ezt a tiszttartónak a grófhoz írt levelébõl is meg-
tudhatjuk. A budai borvidékhez tartozott többek között Budaörs, Budafok, Szentend-
re, Visegrád. A piac szempontjából volt fontos a borvidékhez tartozás. A helyi bort jó
asztali és pecsenyeborként tudták eladni. A szállítást és a keverést jól bírták a buda-
örsi borok. A mezõgazdasági minisztérium is vizsgálta a helyi borok minõségét. Szí-
vesen fogyasztották azokat a „borharapók” (Weinbeisser). A mondás szerint: „Ez jól
iható!” (Der lost si trinka!) Az 1870-es évben jó volt a termés, ¼ szõlõn 600 csöbör
(Eimer) must lett. 1880-ban is jól sikerült a termés. Ennek is köszönhetõ, hogy ekkor
sok új kert jött létre. Ekkortájt „Budaörsi Sashegyi” borként került a forgalomba a
helyi bor. Figyelemre méltó, hogy itt (és nem Budafokon) volt az elsõ, az úgynevezett
Hölle-féle pezsgõgyár. Itt évi kétszázezer üveg pezsgõt palackoztak. Többnyire Orosz-
országba, Ausztriába szállították. A gyárban mindössze tíz (!) munkás dolgozott.

A II. világháború elõtt divat volt kirándulni Budapestrõl Budaörsre. Az emberek
felszálltak a HÉV-re. Kilátogattak ide, ahol a pincegazda elõzetes megbeszélés alap-
ján várta õket a szõlõhegyen. Megkóstolták a bort, megebédeltek, ittak, majd jó han-
gulatban hazatértek. Így barátkozott a bor mellett a magyar és a német ember egy-
mással! A helyi lakosok sok száz vendégre emlékeznek. Bornapokat tartottak
Budaörsön1933-ban. Állítólag több tízezer ember volt kíváncsi az eseményre. A pin-
cékben 30–40 fillérért lehetett inni egy liter bort. A kádárok öt literes hordókat is ké-
szítettek a vendégeknek. Az árakra külön bizottság vigyázott. Újsághír szerint: „Bu-
daörs becsületes lakossága garancia arra, hogy mindenki hamisítatlan, jó bort kap.”

A filoxéra ellen szénkéneggel próbáltak védekezni, eredménytelenül. A budaör-
si szénkénegraktár (Stoffkeller) még az 1930-as években is állt.

Azt követõen, hogy elpusztult a szõlõ, sokan mentek a fõvárosi gyárakba mun-
kát keresni. A borok eladása is akadozott. Az ötletes gazdák ekkor tértek át a cse-
megeszõlõ termelésére. A jellegzetesen budaörsi csiri (csiri-csuri) ma is keresett, el-
állós, fehéres, aranysárgás szõlõ. Eltarthatósága jó. A tárolására külön szobát ren-
deztek be (Weipastum), ahol szakszerûen helyezték el. Így Húsvétig is meg tudták
õrizni a szõlõt. Ekkor már jó drágán értékesíthették Budapesten. Az asszonyok nagy
szakértelemmel rakták a fürtöket az e célra készített állványra (Weipakrakszn).
Adott hõmérséklet mellett kénezték a szõlõt, szellõztették a szobát.
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A község 1730-as pecsétje is a szõlõmûvelés jelképe. A vallásos németek ke-
resztje mellett szõlõfürtöket láthatunk rajta. Kettõs jelentésû: egyrészt a szõlõmû-
velõ falu jelképe, másrészt a vallásos németek számára Krisztus keresztjének és az
átváltozás egyházi képe. A Helytörténeti Gyûjtemény igazgatója, dr. Kovács József
készíttetett pecsétet a hagyományos kereszt és szõlõ alapján a helyi helytörténeti
gyûjtemény számára.

A szõlõmûvelés folyamata

A szõlõmûvelés az egész családot igénybe vette. Az adatközlõk egyértelmûen
szép, de nehéz foglalkozásnak tartották. Azt mondták, csak „a görbült hátú embert
szereti a szõlõ”. Sokat kell hajolni kötözéskor, kapáláskor, metszéskor és szüretkor
egyaránt. Nem véletlen a mondás, hogy a karó (Weistecke) sem nõtt magától! Ám aki
megszerette a szõlõt, szívesen foglalkozott vele, az bizony nehezen hagyja el. Szíve-
sen, szeretettel végzi ezt a munkát! – mondta szinte anekdotaszerûen dr. Luntz Ottó
szõlõtermelõ szakember.

A nehezebb munkát, a nyitást, a permetezést, a kapálást a férfiak végezték. A nõk
kacsoltak, kötöztek. A szõlõ kora tavasztól késõ õszig igénybe vette a gazdákat. Ezt a
munkaigényes tevékenységet nagy hozzáértéssel végezték és végzik ma is a kis számú
tulajdonosok. A családok erejét meghaladó munkában napszámosok is részt vettek. A
„kisházak” (Kleinhaus) nincstelen lakói napszámosnak szegõdtek el a jómódú gazdák-
hoz. A település szerkezete a mai napig megõrizte a vagyoni rétegzõdést. A jómódúak a
Fõ úton, a templom körül éltek, többnyire két szintes, több ablakos házakban. A sze-
gények a mai Károly király út szobakonyhás parasztházaiban húzódtak meg. A nap-
számosok fizetsége: a férfiaké az 1880-as években 60–80 krajcár, sürgõs munka ese-
tén 1 forint; a nõi munkáért kevesebbet fizettek. A napszámos természetbeli juttatása
szalonna kenyér nélkül, másfél liter bor (Trunkwein – a második préselésbõl nyert
asztali bor). A napszámos asszonyok is kaptak egy liter bort. A szõlõtulajdonos csa-
ládfõ a napszámosok elõtt dolgozott. Ezzel diktálta a munka ütemét. A munkaidõ ko-
ra reggeltõl késõ estig tartott. A jómódúak közt szokás volt az egész munkát egy meg-
bízható napszámosra bízni, aki minden munkát irányított a szõlõben. Az „elõmunkás”
a szõlõben a munka irányításáért 30–40 forint díjat is kaphatott. Összegét a hegymes-
ter szabta meg. Hegyközség létezésére is következtethetünk ebbõl az adatból. A hegy-
mester (Bergmeister), helyi tájszóval „Peagmasta” tartotta a határban a rendet. Fel-
ügyelte a szõlõ- és borõröket. Vitás kérdésben ítélkezett. Kijavíttatta az utakat stb. A csõ-
szök, a szõlõõrök segítettek neki. Az éves csõszt (Jahrhüter) egy évre fogadták fel. Zöld
lódenban, zöld kalappal járta a szõlõhegyet. Oldalán tarisznya, mellette a kürtje (Oka-
rina Pfeife) és hatalmas pisztolya. A kezében levõ bunkósbottal együtt védekezett a tol-
vajok ellen. Szüret idején kürtszóval jelezte, hogy megérkezett. Megkínálták a boros
korsóból (Weinkrug). A gazdasszony „borravalót” adott neki. Majd elköszönt azzal,
hogy „legyetek szorgalmasak!” (Seids noch recht fleissig!) A másik csõszt csak a szõlõ-
érés idejére fogadták fel. Õ a borcsõsz (Weinhüter).

M M M
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Tennivalók a szõlõmûvelés során

A nyitás

Ezzel a munkafolyamattal kezdõdött a tavaszi munkák sora az utolsó hó után.
Ekkor a tõkéket megszabadították a védelmet jelentõ földtõl.

A kapálás – Auflockern

A föld megmunkálása, a szõlõmûvelés (Weinbau) tudatos gondozással kezdõdik.
A talajápolás – a kórokozók elleni védelem, a kemény talaj lazítása – fontos feladata
a kapálás (auflockern). Ezzel a munkával a gazt is kiirtják. A jó termés feltétele, hogy
a szõlõtõke elég fényt, levegõt és nedvességet kapjon. A kapálás idõpontjai és típusai:
õsszel, szüret után betakarják (zudecken) a tõkéket földdel a fagy ellen. Tél végén ki-
takarnak (aufdecken), kitakarják a tõkét, hogy a metszéshez szabaddá tegyék. Az 1.
kapálás (hauen) tavasszal a legnehezebb, mert a talaj kemény, nedves, szalonnás
(speckig). Ez a munka rügyezés idején esedékes. Ekkor 30–40 cm mélységig forgat-
ták meg a földet, közben eltávolították a gyomokat is. De vigyázni kellett, hogy a tõ-
ke meg ne sérüljön. Ekkor verték le a karókat is. Hasított akácfát használtak erre a
célra szívóssága miatt. A 2. kapálást a terméketlen hajtások kiszedése után, a szõlõ-
érés elõtt kellett elvégezni. Ekkor kötötték a vesszõket a karókhoz. A 3. utolsó kapá-
lás a szüret elõtt történik. Ez a „hozzákapálás” (Zuhacken). Ha nincs sok gaz, akkor
elég a felszín „leollózása” (Abscheren). Régen létezett külön a föld felületét mûvelõ ka-
pa (Ballenhauer). A föld összekupacolása a szõlõskert végén a mezsgyeemelés (Rain
aufziehen). Kupacolás (Hohlen): A hanyag munkás rászórta a kupacot a gazos földre.
Ehhez fûzõdik egy mondóka is: „Ez rosszul kapált, / ennél úgy van, / hogy fekete és
sima, / a gaz meg éljen! (Dieser hat schlecht gehaut, / bei ihm ist es so: / schwarz und
eben, / und das Gras soll leben!) Számtalan veszély fenyegette az érõ szõlõt. A sere-
gélyek, a tolvajok ellen is védekezni kellett. Régen a csõszök kereplõvel is vigyázták a
termést. A 4. kapálás az érés idején a fürtök védelmét szolgálta.

A metszés – das Schneiden

A legfontosabb munkafolyamat a szõlõápolás során. A jó metszés a termékeny-
séget hozza egyensúlyba. Gyakorlott, több éves tapasztalattal rendelkezõ férfiak vé-
gezték. A szakszerû metszéstõl függött a jövõ évi termés. A metszés során 4–5 hajtást
hagytak meg, minden hajtáson két szemet. Az otellón többet. Úgy vágták le a vesszõ-
ket, hogy fiatal hajtás maradjon meg, és a nedv ne folyjon a rügyre. Az elhalt része-
ket eltávolították. Régen szõlõkéssel, ma szabóollóval, vágóollóval végezik mindezt. A
jó vesszõket telepítésre, pótlásra használták fel.

A kötözés – das Binden

Ha már egy-két karnyi hosszú lett a hajtás, kötöztek a szél ellen. Régen zabszal-
mát, zsuppot használtak erre a célra. A kötözés elõtti este beáztatták, megtaposták,
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hogy puha és hajlékony legyen. Zsákba kötötték, árnyékba tették kint a szõlõben. A
kötözéshez kis köteget vettek a köténybe, ezzel kötöztek, míg el nem fogyott. A kötö-
zést a nõk végezték. Lazán összefogtak a zsuppal 3–4 ágat, összehúzták. A zsupp vé-
gét meghajtották, majd bedugták. Ezzel rögzítették. Rendes volt az az asszony, aki
gyorsan tudta megkötni a szõlõt. Errõl egy versike is született: „Ezt a tövet megkötöm
egy kis kötéssel, / ameddig mondom, oda is kötöttem.” (Ich binde diesem Stock ein
Bändel an, ein Bändel an, / bis ich es sage, so hat er es schon an.)

Sással is kötöztek, de ez kényelmetlen volt, mert az éles sás megvágta a kezet.
Az utóbbi idõben rafiával teszik. Évente többször is kellett végezni a munkafolya-
matot. Az elsõ kötözés idején még nem kellett kacsolni, csak kivágni a nem megfe-
lelõ hajtást. A második kötözés során ki kell vágni az „utánhajtást” (vadhajtást). Ek-
kor már fent is kapott kötést a szõlõ. Az afölötti részt pedig levágták.

A betakarás

A szõlõtõkéket pótolni is kellett idõnként, ha hiányoztak, kipusztultak. A pót-
lásnak két módja ismert: átárkolás (Umgruben) és áthajtás (Bogenreben). Az elsõ
esetben két-három vesszõt 30–40 cm mélyre ültetnek. Majd karót tesznek mellé. A
második esetben a tõrõl szálakat dugnak át a lyukba. A Heimatmuseumban is ta-
lálunk egy szõlõültetõ eszközt.

A szõlõtõvel végzett munka: a metszés (das Schneiden). A szõlõápolás során a
legfontosabb tevékenység.

A budaörsi szõlõfajták

Legjellemzõbb csemegeszõlõ Budaörsön a csiri (csiri-csuri). Beérési ideje jó,
nagysága is megfelelõ. A héja szépen megvékonyodik, ugyanakkor nem rothad. Szí-
ne aranysárgás, zamata, aromája kellemes. Arra, hogy honnan ered, bizonytalanul
azt válaszolták adatközlõink, hogy valószínûleg a németek hozták magukkal a be-
településkor. Az sem kizárt, hogy már itt kísérletezték ki, ugyanis a település adott-
ságai ezt lehetõvé tették. Budaörs klímája kedvez ennek a szõlõfajtának.

Fontosabb szõlõfajták: Honigler (mézédes), Csiri-csuri, Zierfandler, Tausendsüss
(ezerédes), Silberweisse, Grobweisse (durva fehér), Weisse und blaue Ochsenaugen,
Bogdaner (aus Dunabogdány), Riesling, Burgunder, rote und weisse Schlaslauer (fran-
cia), Rote Muskateller, Oporto (portugál), Kürbstrauben, Kadarka, Magdalenentrau-
ben, Csabagyöngye, Lammschweif (birkafarka), mundartlich (tájszólásban: Lamblsch-
waf), Gaistuttl Werschetzer Slanka, Hamburg-Muskat, Passa tutti, Afus Ali, Napoleon,
Königin Elisabeth, Königin der Weingärten (Szõlõskertek királynõje), Othonell, Bou-
chée, Silberweise (ezüstfehér), Gasttutl (vendégszerzõ), Ochenauge (ökörszem).

A szüret

Jelentõs esemény, amelyen a család apraja nagyja és a rokonság vett részt. A diá-
kok ezen a napon tanítási szünetet kaptak. Napokkal elõbb készülõdtek rá. Átalakí-
tották a kocsikat (Laitwagen). Rendbe tették az eszközöket, kádakat, hordókat. A gon-
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dos elõkészület fontos volt, hogy a szüretelõ edényekben semmi szag, mellékíz ne ma-
radjon. A hordókat (Fass), ha kiürültek, gondosan kimosták, kénezték (Einschlag). A
szüret idõpontja attól függ, hogy milyen a szõlõfajta, az idõjárás. Az 1700-as években
a kezdetét sokáig szüreti cédulával (Lesezettel) kellett kiváltaniuk a gazdáknak. Ezt
késõbb eltörölték. A hegyközség, a szõlõmûvelõk szervezete meghatározta a szüret
idõpontját. Kimondták, hogy az évjárattól, a fajtától, dûlõtõl függõen mikor szabad el-
kezdeni a szüretet. A hegyközség kidoboltatta a kisbíróval az idõpontját. Jó bort csak
érett szõlõbõl tudtak készíteni. Ezért volt fontos mindez. A napfényes és ködmentes
nap alkalmas volt a kezdésre: „Das ist der richtige Tag zum Lesen!” – mondták ilyen-
kor a gazdák. A szõlõ érésekor körbekapálták a tõkéket, elhúzták a földet alóluk, hogy
ne rothadjanak el a fürtök. Tolvajok ellen lesimították (gereblyézték) a talajt. Ekkor
már nem engedték ki a gyerekeket sem, hogy ne mászkálják össze a földet! A szüre-
telés idõpontja szeptember végétõl október elejéig terjedt. Ma már csak hétvégeken
tudnak szüretelõket hívni, ezért szombaton és vasárnap szüretelnek. Elõtte néhány
nappal a gazda elõkészíti a szüretelõ eszközöket, a prést, a darálót (Weinbeermühle),
a kádat. Mindent úgy kell kitisztítani, hogy ne maradjon szag az edényekben. Amikor
kiürül a hordó, kénezni (ainslong) kell! Szódával, hideg vízzel, vaslánccal alaposan ki
kell mosni. A szüret napján „Jó napot !” köszöntéssel megérkeztek az udvarba a szü-
retelõ rokonok, ismerõsök. A gyermekek „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” (Gelobt sei
Jesus Christus!) köszönéssel jöttek. A háznál alaposan megreggeliztek. Majd elindult
a szüretelõ kocsi (Lesewagen) a határba. A kocsit elõzõleg átalakították. Borfát (Wein-
baum) tettek rá. Ezen áll a két fakád (Bottich). Egy nagyobb és egy kisebb (Peiding). A
kádakat rögzítették. Így aztán elindulhatott a szüretelõ kocsi (Laitwagen). Rajta a
gyermekek. A gazdasszony kosarakba tette az ételt, amit a fiatalabb asszonyok vittek
a hátukon hófehér kendõben. Kint, a szõlõhegy hangos volt a vidám szüretelõktõl. Az
emberek tréfálkoztak.

A noa szõlõ igen hulló fajta. Ha valaki hozzáér, azonnal a földön lesz az egész
fürt, a sok szõlõszem. Megelõzésére az elõvigyázatosabbak edényt, vagy szedõkö-
tényt terítettek a tõke alá ilyen esetekre. A szüretelõ akár negyedóráig is szedhette
fel a földrõl. Ez jó alkalom volt a tréfálkozásra. Mindenki kapott egy sort (Kreftn),
ahonnan vödörbe gyûjtötte a szõlõt.

Otthonról hozták a zománcos vizesvödröt. Szedõköténybe (Würder) is szedtek
szõlõt. Munkadíjként szõlõvel telerakták a szüretelõk vödrét. Ha a különbözõ fajtát,
a fehéret, a vöröst külön szüretelték, ez a munkafolyamat az elõszüret (Vorlesen). Így
tudtak elõállítani különbözõ színû bort. A fürtöket görbe vágókéssel (krummer
Weinmesser) szedték a szõlõrõl. Vág a kés, mint a méreg! – mondták (Schneidet wie
Gift). A fiatal puttonyos gyûjtötte a puttonyába (Bütte) a leszedett szõlõt. Gyakran él-
celõdtek vele: „Gyere ide, puttonyos! (Heda, Puttentroga!) Hol maradtok? (Wo bleibt
ihr denn?) Kicsit igyekezzetek, lusta fráterek!” A szüretelõhöz rohant, kicsit megha-
jolt, hogy a szõlõt bele tudják önteni a puttonyába. Nem mellé! Ilyenkor mindenki
mondott neki valami vidámat. Õ sem maradt tréfa nélkül, bottal bökdöste meg azt,
aki szõlõszemet hagyott el. Ha tele lett a puttony, elindult a kocsihoz végig a sorokon.
Fellépett a hágcsóra, és a kocsin levõ kádba (Bottich) öntötte a puttonya tartalmát.
Amikorra a gyerekek teleették magukat, a kocsi mellett lábatlankodtak. Várták, hogy
a következõ fuvarral õk is elmehessenek a pincébe. Nagy csilingeléssel jöttek lefelé a
kocsival a hegyi utakon, nehogy balesetet okozzanak egymásnak a szembejövõk. A
szüret során a kocsi többször is megfordult a szõlõ és a présház között rakományá-
val. Ehhez a feladathoz is férfi kellett. Délben az ebéd hideg ennivaló: sült kacsa,

195



disznóhús, paprika, paradicsom. Esetleg elõzõ évi bor. A vacsora meleg étel: gulyás,
amit a férfiak fõztek. Amikor befejezõdött a szüret, az asszonyok összeszedték az
egészséges állanivaló (Tafeltraube) szõlõt, amit a szüret során az elsõ sorban a szélen
gyûjtöttek. Ezt az asszonyok vitték haza a köves hegyi úton elöl-hátul vállukra kötött
kosárban, hogy ne törjön meg. A pincében egy-egy fuvar megérkezéséig préseltek a
többiek. Mire jött az újabb fuvar, a prés (Presse) üres lett, hogy újra préselhessenek.
Régen nagy méretû „bálványprés” volt. Deigner Antal szemléletes festményén látható
a külleme. Hosszú karú csigával két férfi préselt vele. A Heimatmuseum kapott aján-
dékba egy hatalmas, több tonnányi márvány tömblapot, asztalt (Presstisch). Egy em-
berfej látható rajta, melynek a száján folyik ki a must. Ez lehetett régen a bálvány-
prés alja. A régi prések népmûvészeti remekek. Rajtuk gyönyörû festések, népi faragá-
sok láthatók. A bálványprés fából készült hatalmas szerkezet. A fahenger (Walze), vagy
facsiga a központi része. A nehéz préselõfák súlyától nyomta ki a mustot. A hosszú
rudat két ember is hajtotta, a követ magasra húzták, majd leeresztették. A kosárból
a fickóba (Fitzckel) folyt a must. A mai prés vasból áll, fakosár van rajta. A férfiak egy
vasalt létrán (Srotleiter) vitték a szõlõt a kádból a darálóhoz (Mühle) a présházba
(Preshaus). Onnan pedig a borospincébe (Weinkeller). Egy férfi darált, a többi vödör-
rel hordta a szõlõt. Most zúzók bogyózzák, választják el a kocsányt a bogyóktól, hogy
a kellemetlen csutkaíz ne kerüljön bele. A kádba tett mustfelfogó kosárból a préselés
elõtt tiszta mustot szedtek ki és elkülönítve vitték le a pincébe. Azt is hallottuk, hogy
régen a gyermekek taposták a szõlõt a taposókádban. Ezt csak hallomásból tudják a
helyiek. E kád duplatalpú volt. A felsõbõl egy lyukon folyt a must az alsó részbe, majd
az edénybe. A fürtöket csomiszlóval törték. Nyelvjárási kifejezés, hogy a fürtöt „át-
mustolják” (werden durchgemostet). Az adatgyûjtés során kicsit irigykedve hallgat-
tuk az adatközlõket, akik visszaemlékeztek a gyermekkorukra, amikor is szinte min-
den munkafolyamatnál játék közben ismerkedtek meg a szüret fortélyaival. Tetszett
elbeszélésük, hogy a felnõttek gyermekszeretetükkel, nagy-nagy türelemmel avatták
a munkába a kicsiket. Szinte észrevétlenül tanították meg nekik, hogyan kell majd
helyt állniuk felnõttkorban. Az elsõ préseléskor a segítõk is ihattak egy pohár mus-
tot. A szõlõt kétszer, háromszor is préselték. A második préselés elõtt a törkölyt
(Terber) egy kádba tették, vizet, cukrot tettek hozzá. Állni hagyták az erjedésig, majd
megkezdõdött a második préselés. Ha nem préselték ki, agyaggal bekenték a tetejét.
A második préselés során folyt ki az ivóbor (Trinkwein). Ma már mûanyag kádakat
használnak. A mustot faedényekben vitték a pincébe a présházból. Volt, ahol egye-
nesen a hordóba vezették egy gumicsövön. A nagygazdák fából csatornát készítettek,
ezen vezették le a mustot. Ha elõbb teltek meg a vödrök, mint visszajött a kocsi a
présházból, akkor kényszerû szünetet, edényünnepet (Geschirrfeier) tartottak. Az
asszonyok ekkor gyûjtötték össze a kis kupacokba rakott „állani való” csemegeszõ-
lõt. Az utolsó szüreti fuvart felszalagozott lovakkal jelezték. A szüret végét a présház-
ban közös ebéddel ünnepelték meg .A gazda ekkor pincegulyást (Kellergulasch) fõ-
zött. Amikor elfogyasztották a finom ételt, vígan énekeltek. A szüret eredményét egy
táblára jegyezték fel. Sokszor száz hektoliter is felkerült rá. Ezután a gazda feldolgoz-
ta a bort. A hordót 9/10 részig töltötték meg. „Borbékát” tettek bele, hogy ne folyjon
ki a forrongó must. Ha a must forrt, azt tartották, hogy „borszellem” (Weingeist) ke-
letkezett. Ilyenkor csak égõ gyertyával mentek a pincébe. A bor fejtésekor, február-
ban leengedték a bort a seprõrõl. A harmadik fejtést májusban végezték.

Az állanivaló szõlõt külön erre a célra fenntartott szobában (Weinbeerstube) tá-
rolták. Ezt a szobát ritkán nyitották ki, idõnként szellõztették. Kénezték a kisebb
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élõsködõk ellen. Módszerében e tartósítás szinte megelõzte a mai modern hûtõhá-
zakat. A szõlõfürtöt fejjel lefelé akasztották a zsinórra, majd rudakra tették, a ruda-
kat pedig az állványra (Kraxn) helyezték. Egy állványra 4–5 sor rúd került. Minden
sorban 30 rúd volt. Minden rúdon 30–40 fürt szõlõ lógott. Több állványt is tehettek
a szobába. Ezt a szõlõt egész télen gondozni kellett, hogy ne rothadjon. Idõnként át-
válogatták fürtöket, kisollóval kivágták a hibás szemeket. Így kora tavaszig is elállt,
s jó pénzért lehetett eladni. Az adatközlõ visszaemlékezik, hogy õ is vitte a Váci ut-
cába, kereskedõhöz a szõlõt, télen, selyempapírrétegek közé csomagolva, kosarak-
ban. A szõlõkultúra Budaörsön magas színvonalú szakértelmet, gondosságot jelen-
tett az emberek számára. Ma télen az üzletekben, sajnos, többnyire csak külföldrõl
behozott csemegeszõlõt lehet csak kapni.

A szüretelés és a szõlõfeldolgozás fontosabb eszközei: A préskosár (Presskorbn)
a présen tartja egyben a szõlõt. Falapokból áll. Az asztal (Presstisch) a prés alja, fel-
fogja a mustot. Régen márványból, ma vasból készül (Windelpresse). A csomiszló
(Mostler) hosszú karú tömködõ. Végül a fickó (Mostsechterl) és az öntõkanna „tõti-
ke” (Giesskannel).

A pincesor elhelyezkedése Budaörsön

A Kõ-hegyen valóságos koszorút alkot a budaörsi pincesor. Közös tulajdonsá-
guk, hogy alacsony épületek. „Rengeteg pince volt régen” – emlékeznek az idõsebb
adatközlõk. A pincék között a legrégebbi 18. századi lehet. A legtöbb boltozatos és
sóskúti puha mészkõbõl épült. Ritka az újabb tégla pince, méretük különbözõ. A Kõ-
hegy észak-nyugati részén (Mária-völgy út 6.) 16 méter hosszú, 3,5 méter széles, 3
méter magas faragatlan durva kõbõl épített pince és présház található. Ennek bejá-
rata a homlokzat közepén díszített, boltíves. A pincékben a faragott fa- és a vasajtó
egyaránt elõfordult. A boltívet is díszítették, néhol oszlopszerûen. Középre az építési
évszám került. Ezt kiugró kõre vésték. A tulajdonos monogramja is felkerült az ajtó
és a kis ablakok közé. Természetesen ez az elhelyezés sem általános, mindez kerül-
het a ház sarkába is. A pince mellé többször építettek gazdasági épületet vagy lakó-
teret. A présházban minden megtalálható volt, amire a gazdának csak szüksége le-
hetett.

Kétféle présházat találtunk: 1. a hegy irányába épült, szinte beleépült a hegybe
2. sík terepen épült, lépcsõ vitt a pincébe. A pince két részbõl állt. Az elsõ a présház,
a második maga a pince. A présház tetõterében szénát, zabot, kukoricát tartottak.
Ezért széles, gazdagon díszített ajtón, kapun lehetett bejutni. A kapu nagyságát az
jelzi, hogy egy kocsi simán behajthatott rajta. A présház egy nagyobb helyiségbõl áll,
itt préseltek. A helyiség mérete: 20–25 és 50 méteres. Itt tartották a szerszámokat is.
A tetõt a mestergerenda tartotta. Az ivószoba 8–10 méteres. Itt borozgattak a férfiak
vásár- és ünnepnap. A falait néha oklevelek, versek díszítették. Az egyik pincében
(Luntz Ottokár pincéje) humoros versike is õrzi a régi szép idõk emlékét: „Ó, te áldott
pince, / Tele finom borokkal. / Eljöttünk mi hozzád / Kiszáradt torokkal. / S itt egy-
másnak öntünk / Mi, jó barátok, / S rózsaszínben látjuk / E cudar világot.”

A szobában le is pihentek, például szüretkor. Volt olyan hely, ahol szeszfõzde is
állt. Ha másoknak is fõztek pálinkát, az már bérfõzde volt. A tulajdonképpeni pin-
cében gondosan õrzött rend uralkodott. A hordók sorban, egymás után, „elvágólag”
álltak, elõbb a kicsik, majd a nagyok. A pince rendje mindenütt azonos. A rendtar-
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tás a férfiak feladata volt, asszony oda nem mehetett! A pince megfelelõ hõmérsék-
lete 13–15 Celsius fok. A kisebb hordókat a tetejükön levõ nyíláson keresztül tisz-
tították, itt öntötték be a mustot is. Az 5–6 hektós nagy hordók elején ajtó volt. Min-
ta, gyakran címer és monogram díszítette. A kádár megrendelés szerint készítette
el. Az adatközlõk szerint sok kádár élt Budaörsön. Mindig volt üres hordó a pincé-
ben, a kibontott hordóból átöntötték a bort kisebb hordóba, hogy az tele legyen. Így
a bor nem érintkezett levegõvel. Ha már igen kevés volt belõle, üvegekbe öntötték.
Ez a tárolás azonban nem a legjobb. A hordó kongatásáról – tehát ha megkopogtat-
juk a hordót –, a hangról tudhatjuk, hogy mennyi bor van benne. Más pincéjében
nem illik a kopogtatás!

A pincék sorsa napjainkban – egyre rosszabb. Budaörsön kb. 400 présházat
pusztítottak el az 1940-es évek végén. Komjád János megdöbbentõ dolgokat ír nap-
lójában a budaörsi borkultúra tönkretételérõl és a pincék pusztulásáról. (A vissza-
emlékezõ 1945 után írta naplóját.) Többek között bútorgyáraknak adták el a geren-
dákat. Az 1946-os elûzetés után a pusztítás rohamosan nõtt.

A Mária-völgyben szinte napjainkig éltek a pincékben emberek. Az 1970-es
évek végén legtöbbjüket kimosta egy felhõszakadás. Szerencsére kaptak a várostól
rendes lakást. A pincék megmentésének lehetõségei: egyeseket felújítottak, hangu-
latos vendéglõt hoztak létre bennük. Az Ádler-féle (volt Csendes pince) a Fõúton ke-
resett étterem lett. Közismert a Bencze-féle pince is a Kálvária közelében. Ez is bi-
zonyítja, hogy elrendezése alapján is igen alkalmas a pince erre a célra. Van, ahol
butikot alakítottak ki. A hajósi példa alapján egy helyi hagyomány újulhatna fel a
pincesoron nálunk is: Úrnapján a pincék látogatásával. A pincejárás szokásáról el-
beszélésbõl, régi, megfakult fotókból tudunk meg sok mindent. Szinte minden na-
gyobb ünnepen pincékben szórakoztak a férfiak. Különösen akkor, ha a határban
véget értek a munkálatok. Összejöttek, finom ételt fõztek maguknak, fõleg gulyást.
Erre ízlett az újbor (Heuriger). Az asztal közepére helyeztek egy borral teli faedényt,
és abból mertek maguknak. Ha nem fértek el, a présházba mentek. Itt egy felfordí-
tott kádat álltak körbe. Természetesen énekeltek és jócskán iszogattak is. Jó lenne
valamilyen módon felújítani a barátkozásnak ezt a formáját!

A naptári év és a szõlõmûvelés
(hiedelmek, szokások)

Ismert a vihar, a jégverés elleni harangozás emléke Budaörsön. Még a lélekha-
rangot is meghúzták ilyenkor, hogy forduljon el a településtõl a vihar. Féltették a jég-
veréstõl a szõlõt, a kukoricát. A másik elemi kár, a tûz ellen úgy védekeztek a vallá-
sos lakosok, hogy mielõtt elindultak a határba, a háztetõt szentelt vízzel hintették
meg. Közben németül mondtak hozzá megfelelõ szöveget. Ezeket az adatokat az 1930
-as években írta le Bonomi Jenõ. Ma már nem tudunk minderrõl ismeretet gyûjteni.
Azonban arra emlékeznek az adatközlõk, hogy a naptári évhez milyen hagyományok
kapcsolódnak. Ha január 22-én, Vince napkor olvad, bõ lesz a bortermés: „Ha csö-
pög a Vince, / Megtelik a pince”. Farsang végén „eltemették” a bort. A táncteremben
felszedtek egy deszkát, alátettek egy üveg bort. Csak egy év múlva itták meg. A férfi-
ak farsang utolján a pincében, az ajtón belül egy árokba temették sorban a borosüve-
geket. Közben a „varázsszöveg”, a szertartás szövege hangzott el. Nagyszombaton „tá-
masztották fel” a borosüveget ismét varázsszöveggel. Majd megitták a bort. Ez a szo-
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kás mintegy száz éve élt Budaörsön. Augusztus 5-én, Havas Boldogasszony napján
a filoxéra pusztítása óta a papok vezetésével a starentanzi (csókatánci) kápolnához
vonultak a hívõk. A menetben négy fehérruhás lány Szûz Mária szõlõvel díszített
szobrát vitte. Bonomi Jenõ szerint még az 1930-as években is élt ez a szokás. Május
25: Orbán napja. A hagyomány szerint a Budakeszi felé vezetõ elágazásnál állt Szent
Orbán szobra. Ma már nem emlékeznek rá. A szõlõmûvelõk védõszentjének tartot-
ták. Arra többen emlékeznek, hogy a környéken (Etyeken?) is van szobra. A május
végi fagyok gyakran „szüreteltek”. Ilyenkor komoly károk keletkeztek a szõlõben. Ha
szép idõ volt Orbánkor, virágot vittek a szobrához. Ha fagyot hozott, leköpdösték a
szobrát. Ugyanis az érzékenyebb fajta, a mélyebben levõ szõlõ ekkor elfagyhatott. De-
cember 27: János napja. A szõlõtermelõ németség körében a mai napig él a borszen-
telés hagyománya. Régen a szentelt borból a pincébe is vittek. Egy kicsit öntöttek a
boros hordóba is. Közben elmondták a Szent János áldását kérõ szöveget. A „Szent
János pohara” az utolsó pohár bor egy-egy ünnepi alkalom idején.
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Közeledett Húsvét ideje

Virágvasárnapon, vagyis a Húsvét elõtti vasárnapon „pálmaágakat” (Palmkatzl)
áldottak meg a templomban. Néhány ágat csokorba kötöttek, és fõleg gyerekek vit-
ték megáldásra az ünnepélyes nagymisére. Utána a padláson (Dachboan) egy geren-
dához dugták, ahol villámcsapás ellen kellett védelmet nyújtania. Néha egy-egy ág
a szobában egy szentkép vagy a kereszt mögé került.

A rákövetkezõ csütörtökön, azaz nagycsütörtökön, ünnepnap volt, amikor sokan
felkeresték a templomot. A liturgia során, a „Gloria” éneklésekor még egyszer haran-
goztak, aztán Nagyszombatig pihentek a harangok. Ez alatt az idõ alatt a kereplõ fiúk
járták a falút, hogy kereplõjükkel a reggeli, déli és esti harangszót pótolják.

Nagypéntek szigorú böjti nap volt. A kávéiváson kívül csak egyszer étkeztek, ez
is csak hideg étel volt. Zsír nem lehetett az ételben. E napon munkát sem végeztek.
Délután minden nagy- és kisgyermek a kálváriahegyre vonult a körmenettel.

Ez szép, mintegy 50 méter magas, magában álló domb volt a település szélén,
mintegy 1200 méternyi távolságban a templomtól. A domb lábánál egy kis kápolna
állt, ahonnan spirálformában többszörösen kanyarodó ösvény vezetett a csúcsra,
ahol három, messzirõl látható kereszt állt. Az ösvény mentén tizennégy keresztúti
stáció állt, s míg a körmenet a három kereszt felé vonult, mindegyiknél rövid áhíta-
tot tartottak. A keresztút befejezése a három keresztnél történt. […]

Nagypéntektõl (melynek liturgiáját akkoriban délelõtt kilenckor tartották) a fel-
támadási szertartás idõpontjáig a szent sírnál szentségimádás volt, amelyet a temp-
lom egyik, kijárati ajtó melletti mélyedésében helyeztek el. Itt térdeltek az asszonyok
és lányok a ragyogó templomkövezeten imába mélyedve. A szûk fülkében számos
gyertya égett. A férfiak ritkábban kapcsolódtak a szentségimádásba. Csak a „lövé-
szek” álltak – kettesével felváltva – õrséget a sírnál.

A legények, akik ebben részt vettek (tizenkét lövész és egy fõlövész, vagyis a pa-
rancsnok), õsrégi szokást õriztek. Minden évben egy-egy baráti társaságból, vagy a
rekruták sorából újra és újra verbuválódtak. Öltözetük tradíciókban gazdag és régi
eredetû volt. Szûk csizmanadrágot hordtak, ehhez illõ szûk szárú csizmával, hozzá
fekete tekét (Janker), keskeny bársonygallérral. Amilyen õsi volt a viseletük, olyan
ósdiak voltak fegyvereik is, melyekkel bizonyos meghatározott alkalmakkor üdvlö-
vést (Salut) adtak le. Egyikük, parancsnoki jelképként, puska helyett kardot viselt.

Legszebb díszük a kalapjuk volt, melynek hátsó felére, sok gonddal, fáradsággal
és költséggel készített csokor (Buschen) volt erõsítve. A „Buschen” sok színes viasz-
gyöngybõl és viaszvirágból készített csokor volt, melyet az életfa, a tuja, ágaival is dí-
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szítettek. A szent sírnál õrtálló lövészek csokrára még két széles kék színû szalagot
is kötöttek, melyek ötven centiméter hosszúságban lógtak le hordozójuk hátára.

A „lövészek” a feltámadási körmenetet is kísérték, de a kék szalagot ekkor pi-
rosra cserélték, az öröm jelképeként. Míg a templomban a feltámadási szertartás
folyt, sok hívõ a templom elõtt gyülekezett, hogy részt vegyen az utána következõ
körmeneten.

Ide ismét magukkal vitték az összes zászlót, és mindenki, aki zászlót vitt, tudta,
hol a helye a körmenetben. Mivel egy zászlónak gyakran jelentékeny súlya volt, a szél
pedig erõsen fújt, nem egynek meg kellett állapítania, hogy túl nagy volt az önbizal-
ma. A zászlókat nem mindig ugyanaz a személy vitte. Néha csak azon múlt, ki húzza
ki elsõként a tartójából. Zászlót vinni nagy kitüntetésnek számított. Néha cserélõd-
tek is a zászlóvivõk, hogy többen is e megtiszteléshez juthassanak, s így a zászlóvivõ-
nek is könnyebb volt a dolga. Ha a szél erõsen fujt, levették a zászlót a rúdjáról, ösz-
szegöngyölték, és így vitték a körmenetben. Ilyenkor egy férfi csak a rudat vitte.
Gyakran már besötétedett, mire a tömeg megindult. Ekkor vált csak valóban ünne-
pélyessé a körmenet, mikor az asszonyok és lányok a sok égõ gyertyát vitték, a nép
pedig – fúvószene kíséretében – lelkesen énekelte: „Krisztus feltámadott…” A körme-
net mintegy háromszáz méteres utat tett meg, s mindenütt, ahol elhaladt, gyertya
égett és színes virágokkal övezett szentek szobrai álltak az ablakokban.

Az ünnepélyes körmenet befejezése után mindenki szívesen sietett haza. Alig tud-
ták kivárni, hogy a húsvéti sonkát felszeljék, mert már mindnyájan nagyon megéhez-
tek a húsra, hiszen virágvasárnap óta, azaz egy hete, nem került az asztalra!

Hálaünnep aratáskor, szüreti felvonulás
(Erntefest)

A termények betakarítása után nem volt szabad elfeledni az Istennek járó köszö-
netet sem. Ez az aratási hálaünnepen történt meg. A nagymisén megáldották az oda-
hozott gyümölcsöt, délután az ifjúság a maga módján ünnepelte az ünnepet. Egy
vendéglõ elõtt felállt a menet a szüreti ünnepséghez. Ezen a napon néhány legény
különös viseletet hordott, „csikósként” vett részt a menetben. Különös gonddal öltöz-
ködtek fel és tisztították meg lovukat is. A patákat befeketítették, a sörénybe rafia-
háncsot fontak, a leplekre, takarókra szalagokat varrtak. A legények is szokatlan ké-
pet nyújtottak, hiszen a közösség számára idegenszerû ruhát hordtak. Nadrágjuk fe-
hér és bõszárnyú volt, ingük, melyet legfelsõ ruhadarabként hordtak, ugyancsak
fehér volt, lobogószárú ujjakkal. Ez a magyar csikósok viselete volt. Ehhez tartozott
még a sok szalaggal díszített kalap is, amely közt egy szalagnak feltétlenül piros-fe-
hér-zöld színûnek kellett lennie. Lábukon szûkszárú csizmát viseltek.

De a lányok is idegenszerûen öltöztek fel. Õk voltak a „csikóslányok” , a csikósok
kísérõi. Magyaros viseletet hordtak, mely rövid, fehér szoknyából állt, a szélére var-
rott csíkokkal, melyeknek egyike ugyancsak nemzeti színû volt. Ehhez kis, ugyan-
csak szalagokkal díszített kötény járult. Hozzátartozott még egy szorosra fûzött mel-
lény és egy fehér buggyos ujjú blúz is. Fejükön cikornyásan díszített pártát viseltek,
melyet széles szalagok tartottak össze, hátul hosszan lelógva. Lábukon csinos csiz-
ma. Talán e szokás, hogy egyszer az évben magyar ruhát hordtak, a magyarság mel-
letti vallomástételt jelentette, mert ez az öltözet különben a község egyetlen ünnepén
sem volt látható. Egyébként is csak diákok, diáklányok viselték.
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A menethez több gyalogos csoport, ifjúsági egylet csatlakozott, természetesen a
fúvós zenekar sem hiányozhatott. A „csikósok” zárt csoportban lovagoltak, a „csi-
kóslányok” egymásnak háttal, lapos kocsin ültek, arccal a bámuló tömeg felé for-
dulva. Idetartozott egy – sok virággal és girlanddal díszített – szüretelõ kocsi is, te-
leaggatva szép szõlõfürtökkel. Még egy régimódi kis kád is helyet talált a kocsin. Egy
másik kocsin búzakévéket és más terményeket, valamint gyümölcsöt vittek. Egyet-
len szüreti felvonulásról sem hiányozhatott a cigányok szekere, amely mindig sok
tréfálkozásra adott alkalmat. A menet végigvonult a falu néhány utcáján, és a ven-
déglõ elõtt oszlott szét, ahonnan elindult. Ezt követõen az ifjúságnak ismét lehetõ-
sége nyílott a táncra.
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A hegyvidék számos községében már az elõzõ században alapítottak lövészegy-
letet.1 Ez szinte divattá vált. Komolyabb feladatokat nem kellett ellátniuk. Csupán
a díszelgésre alakultak. Mindenütt szoros kapcsolatban álltak az egyházzal. Egyhá-
zi kereten kívül alig tevékenykedtek.

Nem tudhatjuk, hogy melyikük egyesület. Az írásos források hiányoznak, a szó-
beli hagyományok nem mindig helytállóak.2 Valaha Óbudán,3 Bián, Budaörsön, Tö-
rökbálinton, Piliscsabán4 és Pilisszentivánon jöttek létre ilyen típusú egyletek. Hogy
igaz-e mindez, ez eldöntetlen marad. A többi egylet alapításáról már pontos ismere-
teink vannak.5 Sok helyen csak azért alakult lövészegylet, mert nem akartak lema-
radni azoktól a falvaktól, ahol már mûködött ilyen egyesület. Az emberek azt gondol-
hatták, hogy ami megvan ezeknél, az nálunk is létrejöhet. Akik a lövészegyleteket
kezdeményezték és alapították,6 kevés kivétellel egyszerû emberek voltak. Jórészben
hajdani katonák, akik a szabályok szerint elvállalták a parancsnok szerepét is.

Csak a németeknek voltak lövészegyletei. Piliscsabán és Pomázon azonban be-
vettek maguk közé néhány katolikus szlovák lakost is. A pomázi német és szlovák
származású lövészek jó kapcsolatban éltek egymással. Így volt ez kezdetben Pilis-
csabán is. Késõbb a szlovákok azonban szembeszegültek a németekkel. A templom
elõtti nagy verekedéssel végzõdtek a civódások. Ezáltal megpecsételõdött a lövész-
egylet sorsa is. A budakalászi lövészcsapatnak nem volt szlovák tagja. A falubeli szer-
bek nézték ferde szemmel a német lövészeket.7 Idõnként véres verekedésre került sor
a németek és a szerbek között. A lövészegylet azonban inkább feloszlatta magát, hogy
ne ingereljék a szerbeket és elkerüljék a késõbbi összetûzéseket. Szentendrén sem
éltek békességben a szerbek a német lövészegylettel.

A lövészek általában a „módosabb” parasztok sorából kerültek ki. De a pest-
hidegkúti, a pilisszentiváni és a zsámbéki lövészcsapat szinte kizárólag iparosokból
és zsellérekbõl alakult meg.

A taglétszám nem volt egyenlõ a lövészegyletekben. Számos községben pontosan
meghatározták a tagok számát, más helyen ingadozott.8 Egyes helyeken csak házas-
embereket (kiszolgált katonákat),9 másutt csupán ifjakat10 vehettek fel maguk közé.
Másutt az életkorral sem törõdtek.11 Ha akarta valaki, bármikor be- vagy kiléphetett.
A tisztségviselõket szavazással választották.12

A lövész egyenruhák rendkívül különbözõk voltak. Néhány helyen általában
megtartották a parasztruhát („a magyar ruhát”),13 amelyet alul a kabátujjakon és a
gallérnál néhol felhajtással szabtak ki.14

Ahol a költséget nem sajnálták, ott az egyenruhát katonai szabás szerint készít-
tették.15 A fejfedõjük: fekete kalap (zsinórral az állnál),16 prémes sapka,17 csákó,18
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(magyar) zsandárcsákó,19 úgynevezett kétcsúcsú kalap volt.20 A lábbelijük: a ma-
gyar ruhához csizma, máskülönben cipõ volt. A tisztek és az altisztek ritkán viseltek
más ruhát, mint a legénység.21 A rangjelzések megfeleltek az Osztrák–Magyar Mo-
narchia rangjelzéseinek.22

A fegyvert és az oldalfegyvert mindenkinek magának kellett megvásárolnia.
Budajenõn, Budaörsön (1920/21 óta), Etyeken és Zsámbékon a fegyvereket minden-
kor a falu elõjárósága szerezte be a lövészeknek. A bajonettet mindenhol feltûzve
hordták. A tisztek kardot hordtak,23 melyet bojttal díszítettek.24 A szükséges puska-
port a falu,25 vagy az egylet támogatói26 biztosították számukra. Ha a lövészegylet
elegendõ pénzzel rendelkezett, akkor maguk fedezték a költségeket. Patrontáskát
nem mindenhol használtak.27

Több lövészcsapatnak volt zászlója is. Ezeket a zászlókat túlnyomórészt a magyar
zászlószínekkel28 vagy vallási motívummal díszítették.29 A zászlókat templomban, az
iskolában vagy a parancsnokoknál õrizték. Onnan minden alkalommal ünnepélyesen
hozták el. A zászlóvivõ elõl, vagy az egység közepén haladt (Pesthidegkúton,
Piliscsabán). Budakalászon és Pomázon még két zászlóhordó is haladt a zászlóvivõ
mellett.30

Minden lövészcsapathoz zenekar is tartozott, amely a menet elõtt haladt. A
szentendrei lövészgárda zenekarának saját egyenruhája volt. Másutt a lövészcsapa-
tok egyik-másik alkalommal a helybeli falusi zenekarral vonultak ki.31 A lövészek ál-
talában ugyanahhoz a zenekarhoz ragaszkodtak. A zenészek ingyen játszottak szá-
mukra. Békásmegyeren, Pilisvörösváron, Solymáron és Ürömön a lövészek és a „lö-
vész-zenészek” is32 mentesültek minden kötelezõ munkavégzés alól.

Ahol hajdani katonákból állt a lövészegylet, ott gyakorlatoztak is, ez azonban
nem volt kötelezõ. A katonaság elõtt álló fiúknak el kellett sajátítaniuk a legszük-
ségesebb ismereteket. Gyakorlótérként a legelõ, a falun kívüli szabad területek, pa-
rasztudvarok, vagy az iskolaudvar szolgáltak.33 Budaörsön (1920/21-ben), Biator-
bágyon (1910 és ’31 között) bevezették a magyar vezényleti nyelvet.

A lövészek szolgálata Hamvazószerdával kezdõdött el és Úrnapjáig, vagy pedig
(általában) a búcsú napjáig, néha István király napjáig, de akár az Újévig is tartott.

Nagypénteken és Nagyszombaton a lövészek kettesével õrséget álltak a szent
sírnál. Leváltásukra fél óránként, óránként vagy két óránként került sor. Hogy idõ-
ben a templomhoz érjenek, ezeken a napokon átengedtek nekik az iskolában egy
tantermet, ahol tartózkodhattak.34 (Az iskolák általában a templom mellett épül-
tek.) A budaörsi lövészeket régi szokás szerint mindkét napon megvendégelte a fa-
lu plébánosa. Biatorbágyon az utolsó években Walla József gyáros látta õket vendé-
gül. Budajenõn, Budakalászon és Pomázon borral ajándékozták meg a lövészeket,
ami a szent sír mellett gömb alakú borosüvegekben állt.35 Nagyszombaton a lövész-
egylet tagsága mindenütt részt vett a feltámadási körmeneten.

A lövészek zenével vonultak a többi nagy egyházi ünnepen36 is a templomhoz. Elõt-
te, vagy mellette, néha a templomkertben sorakoztak fel. A nagymise alatt néhányszor
dísz üdvlövést adtak le.37 A mise után a plébános elvonult a csapat arcvonala elõtt.38

Díszüdvlövéssel tisztelték meg, majd ezután sok helyütt marsot játszott a zenekar.
Az úrnapi körmeneten a lövészek két oldalon kísérték a baldachint. Elõtte, vagy

mögötte mentek. A négy kápolnánál (a zöld lombkunyhóknál) az evangélium elõtt
díszüdvsortüzet adtak le. Budaörsön ez a szokás most is járja. A kápolnákat felállító
családok megvendégelték a lövészeket, vagy azonnal, vagy késõbb, délután (Budaör-
sön még ma is).
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A lövészcsapatok – mint már említettük – a templomhoz tartoztak. Annak a je-
lentõsége kevés volt, ami a templomi életükön kívül történt velük.

A budaörsi és etyeki lövészcsapatokat kivéve, a többi helységben évente lövész-
bált rendeztek. Ezen csak a lövészek, családtagjaik és a gárda jótevõi vehettek részt.
Zsámbékon rövid idõre bemehettek a legények is. A fiúk számai (az úgynevezett fiú-
táncok) után azonban azonnal el kellett hagyniuk a vendéglõt.

Búcsú napján a budaörsi lövészek a Herzog Vendéglõ elé vonulnak. Ott díszüdv-
sortüzet adnak le. Azután kezdõdhetett a tánc. Az elsõ kettõt csak lövészek járhatták
a kedvesükkel. (Ezért nevezték el ezeket lövész-számoknak.)

A budakalászi, a pesthidegkúti és pomázi lövészegyesület gyakran rendezett
majálist a környezõ erdõkben.39

A budakalásziak, a pilisszentivániak, a pilisvörösváriak, a solymáriak és az ürö-
mi lövészek nyaranta (a vecsernye után vásár- vagy ünnepnapon) ünnepélyes cél-
tábla lövészetet rendeztek a falu határában.40 A céllövészeten néha a honoráciorok
is részt vehettek.41 A legjobb lövészeket a polgármester, a bíró Magyarország színe-
ivel díszített szalagon függõ érmekkel tüntette ki (Budakalászon, Solymáron, Üröm-
ben). Ürömben és Pilisvörösváron az elsõ díjas lövésznek meg kellett vendégelnie a
többieket.

A lövészcsapat tisztjeinek vagy a falu honoráciorainak névnapján sok helyütt
élt a szokás, hogy az ünnepelt háza elé vonultak és ott díszsortüzet adtak le.42 Az
egyik lövész a csapat jókívánságait is kifejezésre juttatta.43

Egy-egy lövészcsapat feloszlásához az érdektelenség, a civódások, az alapító vagy
a parancsnok kilépése vezetett.45 Az elsõ világháború után a budaörsi és az etyeki lö-
vészcsapatot újjászervezték. Jelenleg kizárólag Budaörsön mûködik még!
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Jegyzetek

1 Lövészegyletekre már a 13. századtól hivatkoznak. Kezdetben az egyháznak rendelték alá ezeket.
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Budaörs, mit Rücksicht auf die Umgegend). Arbeiten zur deutschen Philologie, Heft 53, Budapest,
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Schützenvereiners zu Ofen an 29. Juni 1872). Pest, 1873. 48 l. Uõ: Magyarországi lövészképek
(Schützenbilder aus Ungarn). Budapest, 1875. 80 l. Schmall Lajos: Adalékok Budapest székesfõváros
történetéhez (Beiträge zur Geschichte der Hauptstadt Budapest). Budapest, 1899. 251 l.

4 A Vereinigter Ofner und Pester Zeitung egy tudósításában 1800. február 6-án Piliscsabán a
Palatinus és felesége fogadása kapcsán említ egy egyenruhás „Vadászcsapatot” is. A vadászokat, így
olvasható itt, zöld lombbal és szalagokkal díszítették. Sárga zászlójukon kétfejû sas volt látható. Va-
jon a piliscsabai vadászcsapat említésével lövészegyletre utalhattak?

5 A lövészegyletek alapítási évei: Budajenõ: a 19. század ötvenes éveiben. – Budakalász: 1870/
71. – Budakeszi: 1862/63. – Kleintetting/Budatétény: a nyolcvanas években. – Krottendorf/Békás-
megyer: 1868/69. Leányvár: 1871. – Pesthidegkút: 1870/71-ben már újjáalakult, 1848 elõtt is voltak ott
lövészek. – Pilisvörösvár: 1867. – Pomáz: 1870. – Sankt Andrä/Szentendre: 1881/82. – Solymár: a hat-
vanas évek kezdetén. –Üröm: 1869. – Zsámbék: a hetvenes években.

6 Bia: Jakob Tiefau. – Budajenõ: Anton Pillmayer, jegyzõ. – Budakeszi: Lorenz Ried, napszá-
mos. – Budaörs: újjáalakult 1920/21-ben Szakály Mátyás igazgató-tanító és Josef Kuba katonatiszt
kezdeményezésére. – Etyek: Johann Teller, gazdapolgár. – Kleinteting/Budatétény: Anton Rácz, õrmes-
ter. – Krottendorf/Békásmegyer: Martin Katzinger, gazda. – Leányvár: Jakob Pollak, gazda. –
Pesthidegkút: Georg Stadtmüllner, tejesember. – Pomáz: Adalbert Laslowski földbirtokos és Stefan
Klostermayer gazda. – Sankt Andrä/Szentendre: Josef Zimmer, gyáros. – Üröm: Josef Vollhofer, szõlõs-
gazda. – Zsámbék: Matthias Käsmann, gazda.

7 A falut szerbek alapították. A németek csak késõbb költöztek ide, a szerbek szemében betola-
kodóknak számítottak. Térségünk szerb lakosairól lásd a következõ tanulmányomat: „Serbkroaten im
Ofner Bergland” (Szerbhorvátok a budai hegyvidéken). Südostdeutsche Forschungen, 4 (1939), 56–69. l.

8 Óbudán a Lövészegylet és a Vadászgárda tagsági létszámát valamikor 30 fõben szabták meg, a
’90-es években a Lövészegyletnek csak 10 fõs tagsága volt. – Bia: 10. – Budajenõ: 13. – Budakalász:
mintegy 40 fõ. – Budakeszi: 13. – Budaörs: 13 (most is annyi). – Etyek: 13. – Großturwal/Biatorbágy: a
’80-as években még 32 fõ, késõbb 22-tõl 24 fõig. – Budatétény: körülbelül 30 fõ. – Krottendorf/
Békásmegyer: kezdetben 40 fõ, most 24. – Leányvár: 32 fõ. – Pesthidegkút: kezdetben 40, késõbb 25-30
fõ. – Piliscsaba: 32. – Pilisszentiván: 22 fõ. – Pilisvörösvár: 40. – Pomáz: 32. – Sankt Andrä/Szentendre:
50 fõ felett. – Solymár: 27. – Üröm: 30. –  Zsámbék: 26 fõ.

9 Bia, Budajenõ (túlnyomó részben), Budakalász, Budaörs (1909-tõl 1913-ig, Csizmadia plébá-
nos kívánságára; mert a legények néha elképesztõ tréfákat mûveltek), Großturval/Biatorbágy (1906-
tól 1913), Kleintetting/Budatétény, Leányvár, Piliscsaba, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Pomáz, Sankt
Andrä/Szentendre, Solymár, Zsámbék.

10 Budakeszin, Budaörsön (1909 elõtt és 1920/21-tõl, 1937 óta csak sorozás alá esõk; a pa-
rancsnokok sorában 1920/21 óta házasok is szerepeltek), Etyeken (egyre inkább csak a sorkötelesek,
parancsnokuk azonban mindenkor házasember volt), Törökbálinton (1893 óta).

11 Óbudán, Békásmegyeren, Pesthidegkúton (a tisztek csak házasemberek lehettek), Ürömön.
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12 A rangok közlésére (azok nevét zárójelben adom, akik az adott megbízást utoljára betöltötték)
nem mindig volt lehetõség. Óbuda: A Polgári Gárda kapitánya Matthias Wirt lakatos, a Vadászgárda ka-
pitánya Zeller korcsmáros volt. Valamikor volt egy tisztjük is. – Bia: fõlövész (Jakob Tiefau). – Budajenõ:
a lövészek parancsnoka (Josef Paxian), zászlótartó (Georg Nick). – Budakalász: kapitány (Johann
Engler), hadnagy (Jakob Liks), õrmester (Josef Liks), káplár (Johann Brauneck ), szakaszvezetõ (Sebas-
tian Huy), zászlótartó (Georg Gröschl), két zászlóvivõ, a zenekar tamburbotos vezetõje (Georg Milz). –
Budakeszi: kapitány (Lorenz Ried), zászólótartó. – Budaörs: „fõlövész” (1939–40: Paul Wenzl), dobos (1909–
1913). – Etyek: kapitány (Franz Lindner); a háború elõtti idõszakban minden lövész káplár volt. – Bia-
torbágy: kapitány (Andreas Pettinger), zászlótartó (Josef Loschinger). – Budatétény: kapitány (Anton
Rácz, õrmester). – Békásmegyer: õrnagy (Franz Klupp), kapitány (Martin Katzinger), fõhadnagy (Josef
Koller), hadnagy, õrmester (Franz Fühl), káplár (Johann Schifferer), zászlótartó (Christian Herrhof), a
zenekar tamburbotos vezetõje Martin Krettinger. – Leányvár: kapitány (Jakob Pollak), fõhadnagy
(Johann Jillich), hadnagy (Michael Fisch), õrmester (Adam Micska), dobos (Lorenz Hart). – Pesthideg-
kút: kapitány (Kaspar Dauner), fõhadnagy (Georg Stadtmüller), hadnagy (Josef Steinemann), õrmester
(Georg Haberl), zászlótartó (Johann Forstner), az összes többi tag lövész káplár volt. – Piliscsaba: kapi-
tány (Franz Waldner), fõhadnagy, hadnagy, õrmester (Stefan Ungar), két káplár, zászlótartó. – Pilis-
szentiván: kapitány (Michael Schuck), káplár (Johann Neubrand), õrvezetõ (Matthias Marlok). – Pilis-
vörösvár: kapitány (Martin Mirk), hadnagy (Georg Wippelhauser), zászlótartó (Johann Weber), a tambur-
bot hordója (Martin Wüst), dobos. – Pomáz: ezredes (Markus Spanjowitsch esperes), õrnagy (Adalbert
Laslowsky földbirtokos), kapitány (Stefan Klostermayer), fõhadnagy (Paul Krolli), zászlótartó (Georg
Schreiber), két zászlóvivõ (Martin Suhr és a szlovák Andreas Kalahus), a tamburbot vivõje (Martin
Mandl), trombitás. – Szentendre: kapitány (Josef Zimmer gyáros), fõhadnagy, hadnagy, õrmester, tize-
des, káplár, õrvezetõ, zászlóvivõ, dobos. – Solymár: kapitány (Bernhardt Thaller), fõhadnagy (Matthias
Pillmann), káplár, zászlótartó (N. Fremd), dobos (Jakob Schokaz), trombitás. – Üröm (lásd még a függe-
léket is): kapitány (Johann Koller), fõhadnagy (Anton Schuck), alhadnagy (Michael Gschöpf), két õrmes-
ter (Martin Metzler és Josef Westwinkel), két szakaszvezetõ (Josef Weißhaar és Georg Sedlak), számadó
(azaz pénztáros; egyidejûleg Georg Sedlak), két káplár (Johann Milz és Ignaz Schilk), zászlótartó (Ignaz
Leof), dobos (Josef Kreppart). – Zsámbék: kapitány (Josef Berakowitsch), õrmester (Johann Frech), sza-
kaszvezetõ (Johann Kaiser fuvaros), káplár (Michael Elbert ács), zászlóhordó (Josef Teberling kõmûves),
dobos (Josef Elbert ács).

13 Kék vagy fekete rövid posztókabát álló gallérral, szorosan szabott kék vagy fekete posztónadrág
zsinór díszítéssel. Csizma: Bián és Budakeszin (a kabátot is zsinór díszítette), Budaörsön (1909-ig,
1920/21-tõl 1935-ig, majd 1937-ig; 1936 óta a lövészek úgynevezett „német ruhát” hordanak, fekete két
soros zakóval, hosszú fekete nadrággal, és cipõvel), Etyeken és Biatorbágyon (1893-ig), Budatétényen és
Békásmegyeren, Pesthidegkúton, Piliscsabán, Pilisszentivánon, Pilisvörösváron, Pomázon (a ruha színe
szürke volt, a nadrágot hosszában egy hosszú zöld csík díszítette), Solymáron és Zsámbékon.

14 Piros zsinór-díszítés: Törökbálinton (1893-ig), Piliscsabán , Pilisszentivánon, Pilisvörösváron,
és Solymáron. – Zöld zsinór-díszítés: Zsámbékon.

15 Óbuda: 1. Polgári Lövészek: sötétpiros katonazubbony fehér díszítéssel az újjon, fehér gallérral,
hosszú nadrág. 2. Vadászgárda: kék katonazubbony, zöld díszítéssel a zakó ujján és zöld gallér, hosszú
kék nadrág zöld csíkkal. – Budajenõ: kék katonazubbony, „valamilyen” díszítéssel az ujján, fekete nad-
rág, csizma. – Budakalász: kék katonazubbony, a legénységnél piros, fehér dísz az ujjon a tiszteknél, dí-
szítés a zubbony ujján, hosszú kék nadrág piros csíkkal. – Budaörs 1909–1913: fekete katonazubbony,
hosszú fekete nadrág. – Biatorbágy: 1906–1913: fekete katonazubbony, hosszú fekete nadrág zöld csík-
kal. – Leányvár: kék katonazubbony zöld díszítéssel az ujján, „magyar” nadrág. – Szentendre: kék kato-
nazubbony piros díszítéssel az ujján és piros gallérral, sötétkék hosszú nadrág piros csíkkal. – Üröm:
kék katonazakó piros gallérral, magyar nadrág. Például az ürömi lövészek felszerelése 200 forintba és
13 krajcárba került (lásd függelék).

16 Bián és Budaörsön (kivéve az 1909–1913-as éveket): fekete posztókalap, melynek karimáját há-
tul felhajtották. A karima és a fej között kis színes selyemszalaggal felerõsített mûvirágból és tujaágból
álló csokor, melyre hamvazószerdán a gyász jeleként egy kék, más alkalommal pedig piros szalag van erõ-
sítve. A virágcsokrot mindenki maga vásárolja meg, 1930–1936-ig a Keresztény Munkásegyesület, a fõ-
vadásznak és az egész csapatnak. – Biatorbágy: (1893-ig mint Budaörsön, de szalagok nélkül). – Etyeken:
a kalap szalagjába, a bal oldalon egy fekete tollcsokrot erõsítettek; a parancsnoké fehér volt. – A lövésze-
ket fejfedõjük miatt is, mely a magyar csendõrségre emlékeztetett, egyebek között Schandaa(r)n-nak hív-
ták Budatétényben, Piliscsabán, Zsámbékon (lásd Etyeket is).
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17 Budakeszin fekete prémes sapka, alul körben kék selyemzsinórral, két kék bojttal, melyek a
sapka baloldalán függtek; a kapitánynak piros selyemszalag díszítette a sapkáját, rajta piros bojttal. –
Pesthidegkúton: feketeprémes sapka elõl fehér tollcsokorral.

18 Óbuda: fekete csákó fehér tollcsokorral (Vadászgárda). – Budakalász: a közlegények fekete csá-
kót hordtak, a tisztek kéket. – Békásmegyer: sötétkék csákó. Az õrnagy csákóját fekete tollcsokor díszí-
tette és egy széles sárga szalag körben a fején, a kapitánynak két vékony, a hadnagynak csak egy sza-
lagja volt a csákóján. – Leányvár: kék csákó fekete tollcsokorral. – Pilisszentiván: kék csákó fekete toll-
csokorral. A kapitány csákóján sárga szalag volt, a tollcsokor piros-fehér-zöld volt. – Pomáz, Üröm: kék
csákó fehér tollcsokorral.

19 Merev fekete kalap magas fejrésszel, a baloldalon nagy tollcsokor (kakastoll), a kalapszalag he-
lyett zöld zsinór, mely két bojtban végzõdik: Budajenõ, Budaörs (1909–1913), Törökbálint (1906–1914),
Pilisvörösvár, Szentendre és Solymár (a tollcsokor elõl volt megerõsítve és betakarta a fejfedõt).

20 Piliscsabán a kapitány, Pilisvörösváron a hadnagy hordott merev fekete kalapot, úgynevezett
Zweispitz-et.

21 Békásmegyeren a tisztek fekete pantallót hordtak, az õrnagy zubbonya sötétbarna színû
volt. – Solymáron a hadnagy hosszú fekete nadrágot viselt.

22 Az eltérések a következõk: Etyeken a parancsnok rangjelzése az õrmesterének felelt meg (a vi-
lágháború után már csak három csont csillaggal). Biatorbágyon (1906–1914) széles ezüst csíkot hord-
tak a galléron. A budajenõi lövészparancsnok – miként most a budaörsi fõlövész – kardot hordott.

23 Budakalászon és Pomázon a zászlóvivõk is viselték.
24 Sárga (arany) bojtot használtak Budakalász, Budakeszi, Budaörs, Békásmegyer, Piliscsaba,

Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Pomáz, Szentendre, Zsámbék községekben. – Ezüst bojtot Óbudán,
Budajenõn, Etyeken és Pesthidegkúton. – Piros bojtot Solymáron. – Zöld bojtot Biatorbágyon. – Piros-
fehér-zöldet Ürömön. – Óbudán és Zsámbékon vállszalagot is hordott a tiszt.

25 Ürömön például 1869-ben 21 fontot, 1870-ben 55 fontot, 1871-ben 21,75 fontot, 1872-ben 17
font puskaport használtak fel.

26 Óbudán és Solymáron minden lövésznek tagsági díjat kellett fizetnie. Solymáron azt a lövészt,
aki megtagadta a kivonulást, pénzbírsággal sújtották.

27 A bõr patrontáskát elõl, az övön hordták: Óbuda, Budakalász, Biatorbágy (1906–1913), Bé-
kásmegyer, Piliscsaba, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Szentendre. A bádog patrontáskát a hátukra erõ-
sítették: Budajenõ, Pesthidegkút, Solymár.

28 Budajenõn (már nem található), Budakeszin (már nem található), Piliscsabán (állítólag a temp-
lomban van), Pomázon és Szentendrén (a templomban van), Solymáron (?), Ürömön (itt sem található).

29 Óbuda: fehér selyemzászló (jelenleg az óbudai Szõlõsgazdák Egyesületénél, Szentendrei út
16.). – Budakalász: kék selyemzászló; az egyik oldalán Szent Istvánt látjuk, amint a Szûzanya elõtt
térdel, miközben felajánlja Magyarország koronáját, a másik oldalán a lourdesi barlangot, a Szûzanyá-
val (a templomban található). – Biatorbágy: zöld selyemzászló; egyik felén Szent István koronája, a má-
sikon szív, horgony és könyv (a templomban van). – Békásmegyer: fehér selyemzászló Szent József ké-
pével (már nem található). – Leányvár: zászló Szent Erzsébet képével. – Zsámbék: piros selyemzászló
a boldogságos Szent Szûz képével (a templomban).

30 Budakeszin és Békásmegyeren, Pomázon és Zsámbékon az egyik lövész vitte a tamburbotot.
31 Budajenõn a zenekar, ha lövészeknek játszottak ugyanúgy öltözött fel mint a lövészek. A ka-

lapjukon azonban fehér tollcsokrot hordtak.
32 Budakeszin, Békásmegyeren, Pilisvörösváron, Solymáron és Ürömön.
33 Biatorbágyon az Anna-hegy, ahol a lövészek gyakorlatozni szoktak, a nép ajkán a Schizepeag

(Schützenberg) nevet is viselte.
34 Saját székházuk sehol sem volt a lövészeknek. Kivonulás elõtt egy vendéglõben vagy a pa-

rancsnok házánál gyûltek össze Budaörsön (1920/21 óta) a Keresztény Munkásegylet házánál, Bia-
torbágyon (1906–1914) a Katolikus Olvasóegyletben.

35 Budakalászon a ministránsok zöldcsütörtökön bort gyûjtenek a szent sír számára, melyet
mostanában 8 (valamikor 12) üveggömbbe öntenek. A bor a papé. Pomázon a lövészek õrnagya aján-
dékozza a bort a szent sír számára (egy literre mintegy 20 üveggömböt számítva). Ez a szokás a lövész-
egylettel együtt megszûnt. A budaörsi lövészeknek joguk van Nagypénteken és Nagyszombaton bort
gyûjteni a községben.

36 Karácsonykor (Bia, Budajenõ, Budakeszi, Piliscsaba, Solymár, Üröm), Szilveszter napján (Buda-
jenõ, Pilisvörösvár, Pomáz), Újév napján (Budakeszi, Pomáz, Üröm), Háromkirályok napján (Budakeszi),
Nagypénteken, Nagyszombaton, Húsvétkor és Pünkösdkor (általában mindenhol), Mária Mennybemene-

210

e e



tele napján (Biatorbágy), István király napján (Budakalász, Biatorbágy, Pesthidegkút, Szentendre,
Üröm), Mindenszentek napján (Budajenõ), a búcsú napján (általában). – A budakalászi, a pesthidegkúti
és az ürömi lövészegylet Szent Istvánt választotta védõszentnek; ezért az õ napján is kivonultak. „Védõ-
szentük nevenapján”, Szent Istvánkor az ürömi lövészek a Pienwaldban (Körtés erdõben) táncmulatsá-
got rendeztek. – Pilisvörösváron és Ürömben a hónap elsõ vasárnapján, Solymáron az elsõ és a második
áhítati ünnepen (a Fagyosszentek hetében, a Húsvét utáni csütörtökön és a mandulanyílás utáni csütör-
tökön), Szentendrén március 15-én (a nemzeti ünnep napján).

37 A mise kezdetén (Zsámbék), az evangéliumkor (általában), az Agnus Dei idején (Etyek), az
Offertoriumkor (Etyek), az Átváltozáskor (általában), a mise végén (Etyek, Zsámbék). – A pomáziak a
templomból történõ hazatérés után az udvarban még leadnak egy díszlövést.

38 Óbudán, Budakalászon, Budaörsön (a fõ lövész a pap elé lép és jelent: „Fõtisztelendõ Úr, tel-
jesítettük megtisztelõ kötelességünket!”), Biatorbágyon a plébánia udvarában, továbbá Békásmegye-
ren, Pesthidegkúton, Pomázon, Solymáron, Ürömön, Zsámbékon. – Piliscsabán a lövészcsapat a plé-
bániáig kísérte a papot. Pilisvörösváron két férfi hívta el a misére a papot, és haza is kísérték.

39 Budakalászon az italokat a tréfa kedvéért mindig kutyafogattal szállították a helyszínre.
40 Budakalászon a réten, ahol most a textilgyár épült, vagy a kálváriadombon. – Pilisszentivánon

a Jaagewiisnen (Jägerwiese), a Lövészek rétjén. – Pilisvörösváron az erdei kápolnánál (a tizennégy se-
gítõ szent kápolnájánál). – Solymáron a Schloßbergen, a Várhegyen. – Ürömön a kõfejtõnél.

41 Pilisvörösváron Bacsák plébános rossz lövész volt. Hogy örömöt szerezzenek neki, és a lövész-
csapatot is jól megvendégelje, a fedezékben lévõ jelentõ férfit megbízták azzal, hogy a plébános min-
den lövését telitalálatnak jelezze. A megvendégelés sohasem maradt el!

42 Solymáron ez a megtisztelés kijárt minden tagnak is.
43 Kivéve Budakalászt, Etyeket, Biatorbágyot, Zsámbékot. – Budaörsön Úrnapja délutánján (mi-

elõtt leszereltek) a lövészek a honoráciorok háza elé vonultak és díszüdvsortûzzel köszöntötték õket.
Ezután a zenekar még két számot játszott.

44 Óbuda: 1. a Vadászgárda a nyolcvanas években, 2. a Polgári Gárda a kilencvenes években szûnt
meg (érdektelenség miatt). – Bia: 1892/1893 (érdektelenség, drága volt a puskapor). – Budajenõ: 1875/
1876 (komolytalan magatartás). – Budakalász: 1874/1875 (a szerbekkel folytatott civódás miatt). – Bu-
dakeszi: 1863/1864, félévi mûködés után. A lövészek parancsnokának, Josef Riednek, aki csak nap-
számos volt, a gazdagok azt vetették a szemére, hogy csupán parádézni akar a lövészekkel, ezért aztán
otthagyta az egészet. – Etyek: 1934 (az ifjúsági Levente miatt a lövészek feleslegessé váltak). – Bia-
torbágy: 1914 (világháború). – Budatétény: több mint 60 évvel ezelõtt (Anton Rácz, az alapító és pa-
rancsnok, elköltözött a helységbõl). – Békásmegyer: 1878/1879 (civódások). – Leányvár: mint egy 60 év-
vel ezelõtt. – Pesthidegkút: 1874/1875 (civódások). – Piliscsaba: 1875/1876. – Pilisszentiván: 1878/
1879 (érdektelenség, „drága volt a puskapor”). – Pilisvörösvár: 1870 (civódások). – Pomáz: 1877 (érdek-
telenség). – Szentendre: 1906/1907 (németek és szerbek közötti civódások miatt). – Solymár: 1878
(meghalt a parancsnok). – Üröm: 1872/1873 (civódások). – Zsámbék: 1914 (a háború miatt).
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BUDAÖRSI LÖVÉSZEK (20. SZÁZAD ELSÕ FELE)



Im vorigen Jahrhundert wurden in vielen Gemeinden dieses Raumes Schützen-
gesellschaften1 gegründet. Das war geradezu Mode. Ernste Aufgaben hatten sie nicht
zu erfüllen. Allein zum Paradieren waren sie da. Überall standen sie in engster Be-
ziehung zur Kirche. Außerhalb des kirchlichen Rahmens betätigten sie sich kaum.

Welches der älteste Verein ist, wissen wir nicht. An schriftlichen Quellen fehlt es,
die mündliche Überlieferung ist nicht immer stichhältig.2 In Altofen,3 Bia, Budaörs,
Großturwal-Törökbálint, Pesthidegkút, Piliscsaba4 und Pilisszentiván sollen seit
jeher solche Vereine bestanden haben. Ob dies stimmt, bleibt dahingestellt. Über die
Gründung der übrigen Gesellschaften sind wir schon genau unterrichtet.5 Viele ent-
standen nur deswegen, weil man den Dörfern, wo es bereits solche gab, nicht nach-
stehen wollte. Was die haben – hieß es – können auch wir haben. Die Anreger oder
Gründer6 waren, abgesehen von wenigen Ausnahmen, Menschen aus dem Volk,
zumeist gewesene Soldaten, die dann in der Regel auch die Stelle des Kom-
mandanten bekleideten.

Schützengesellschaften hatten nur die Deutschen. In Piliscsaba und Pomáz wur-
den aber auch einige katholische Slowaken aufgenommen. Die Pomázer Schützen
deutscher und slowakischer Volkszugehörigkeit standen zueinander in guten Bezie-
hungen. In Piliscsaba war es anfangs ebenso. Später lehnten sich die Slowaken gegen
die Deutschen auf. Die Reibereien führten schließlich zu einer großen Schlägerei vor
der Kirche. Damit war auch das Schicksal der Schützengilde besiegelt. Im Budaka-
lászer Schützenkorps gab es keine Slawen. Die serbischen Dorfgenossen sahen die
deutschen Schützen mit scheelen Augen an.7 Es kam mitunter zu blutigen Raufereien
zwischen Deutschen und Serben. Um die Serben nicht zu reizen und weitere Zusam-
menstöße zu vermeiden, löste sich die Gesellschaft selbst auf. Die Serben in Sankt
Andrä-Szentendre waren den deutschen Schützen auch nicht besonders zugetan.

Die Schützen gingen im allgemeinen aus den Reihen der „besseren“ Bauern
hervor. Das Pesthidegkúter, Pilisszentiváner und Zsámbéker Korps bestand jedoch
fast ausschließlich aus Handwerkern und Häuslern. Das wohlhabende Bauerntum
hielt sich davon fern.

Zahlenmäßig waren die Gesellschaften nicht gleich stark. In mehreren Dörfern
war die Zahl der Mitglieder genau bestimmt, anderswo schwankend.8 Hier durften
ihr nur verheiratete Männer (gewesene Soldaten),9 dort nur Burschen10 angehören.
Manchenorts wurde auf das Alter nicht gesehen.11 Eintreten und austreten konnte
man, wann man wollte. Die Wahl der Würdenträger12 erfolgte durch Abstimmung.

Recht verschieden waren die Uniformen der Schützen. Im allgemeinen behielt
man das Bauerngewand („ungarisches Gewand“),13 das manchenorts an den Ärmeln
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unten und am Kragen mit Aufschlägen versehen wurde.14 Wo man die Kosten nicht
scheute, dort ließ man sich Uniformen nach militärischem Schnitt anfertigen.15

Kopfbedeckungen: schwarze Tuchhüte (mit Kinnriemen),16 Fellmützen,17 Tscha-
kos,18 (ungarische) Gendarmenhüte,19 Zweispitze.20 Fußbekleidungen: Stiefel zum
ungarischen Gewand, sonst Schuhe. Offiziere und Unteroffiziere waren nur selten
anders gekleidet als die Mannschaft.21 Die Gradabzeichen stimmten mit denen des
österreichisch-ungarischen Heeres überein.

Gewehr und Seitengewehr mußte man sich meist selbst beschaffen. In Buda-
jenõ, Budaörs (seit 1920/21), Etyek und Zsámbék wurden den Schützen die Waffen
bei jeder Gelegenheit von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.22 Das Bajonett trug
man überall aufgepflanzt. Offiziere hatten Säbel23 mit Portepee.24 Den Bedarf an
Schießpulver25 deckte die Gemeinde oder Freunde der Gesellschaft. Wenn sie über
Geld verfügte, brachte sie die Kosten für das Pulver selbst auf.26 Patronentaschen
gab es nicht überall.27

Mehrere Schützenkorps hatten auch Fahnen. Diese waren vorwiegend in den
ungarischen Landesfarben28 oder Fahnen mit religiösen Motiven.29 Aufbewahrt
wurden sie in Kirchen, Schulen oder auch bei den Befehlshabern, von wo man sie
jedesmal feierlich abholte. Der Fahnenträger schritt vor oder inmitten der Abteilung
(Pesthidegkút, Piliscsaba). In Budakalász und Pomáz gingen neben dem Fahnen-
träger auch zwei Fahnenführer einher.30

Zu jedem Schützenkorps gehörte auch eine Musikkapelle, die den Zug eröffnete.
Die Sankt Andräer Schützengarde hatte ihre eigene uniformierte Kapelle. Anderswo
zogen die Schützen von Fall zu Fall Bauernkapellen heran.31 Im allgemeinen hielt
man sich an die gleiche Kapelle. Die Musikanten spielten unentgeltlich. In Krotten-
dorf-Békásmegyer, Pilisvörösvár, Solymár und Üröm waren die Mitglieder der
„Schützenmusik“ – ebenso wie in manchen Dörfern die Schützen32 – aller Pflicht-
arbeiten enthoben. Wein- und Bierspenden empfingen nicht nur die Schützen, son-
dern mitunter auch die Musikanten.

Wo die Gesellschaft aus gewesenen Soldaten bestand, exerzierte man wenig; es
tat ja auch nicht not. Burschen vor der Militärzeit mußte das Notwendigste natür-
lich beigebracht werden. Als Exerzierplatz dienten: die Hutweide, freie Plätze außer-
halb der Gemeinde,33 Bauernhöfe oder der Schulhof. Die Kommandosprache war
anfangs überall deutsch. In Budaörs (1920/21), Großturwal (1910/31) führte man
später die ungarische Sprache ein.

Der Dienst der Schützen begann mit dem Karfreitag und dauerte bis Fron-
leichnam oder bis zum Kirchtag (allg.), zuweilen auch bis König Stefan oder bis
Neujahr.

Karfreitag und Karsamstag standen die Schützen zu zweien vor dem heiligen
Grab Wache. Das Ablösen erfolgte halb-, ein- oder zweistündlich. Um gleich bei der
Kirche zu sein, überließ man ihnen an diesen Tagen im Schulgebäude34 einen Saal,
wo sie sich aufhalten konnten (die Schulen stehen allenthalben bei der Kirche). Die
Budaörser Schützen beköstigt an beiden Tagen nach altem Brauch der Ortspfarrer.
In Großturwal waren sie in den letzten Jahren Gäste des Fabrikanten Josef Walla.
In Budajenõ, Budakalász und Pomáz fiel ihnen der Wein zu, der im heiligen Grab in
Glaskugeln stand.35 An der Auferstehungsprozession am Karsamstag nahm überall
auch die Schützengesellschaft teil.

An großen kirchlichen Festtagen36 zogen die Schützen mit Musik zur Kirche.
Vor oder neben der Kirche, manchmal auch im Kirchhof nahmen sie Aufstellung.
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Während des Hochamtes gaben sie einige Salven.37 Nach der Messe pflegte der
Pfarrer die Front des Korps abzuschreiten.38 Er bekam einen Ehrenschuß, worauf
die Musikkapelle vielerorts einen Marsch spielte.

In der Fronleichnamsprozession schritten die Schützen zu beiden Seiten des
Baldachins, vor oder nach dem Baldachin. Bei den vier Kapellen (Laubhütten) gaben
sie nach dem Evangelium Salven ab. So noch in Budaörs. Die Eigentümer der Ka-
pellen pflegten die Schützen entweder gleich (in Budaörs jetzt noch) oder erst am
Nachmittag zu bewirten.

Die Schützenvereine gehörten, wie erwähnt, eigentlich zur Kirche. Was außer-
halb des Kirchlichen lag, hatte wenig Bedeutung.

Mit Ausnahme der Budaörser und Etyeker Schützengesellschaft veranstalteten
die der übrigen Gemeinden alljährlich zu Fastnacht einen Schützenball. Zutritt hat-
ten nur Schützen, ihre Familienangehörigen und die Wohltäter der Garde. In Zsám-
bék durften eine Zeitlang auch die Burschen mittun. Nach den „Burschenstücken“
(Tänze für die Burschen) mußten sie aber das Wirtshaus sofort verlassen.

Am Kirchtag ziehen die Budaörser Schützen vor das Herzogsche Wirtshaus und
geben dort eine Salve. Nachher folgt Tanz. Die ersten zwei Tänze dürfen nur
Schützen mit ihren Geliebten tanzen (darum: „Schützenstücke“).

Der Budakalászer, Pesthidegkúter und Pomázer Verein veranstaltete des öfteren
einen Majalis in den umliegenden Wäldern.39

Die Budakalászer, Pilisszentiváner, Pilisvörösvárer, Solymárer und Ürömer Schü-
tzen hielten alljährlich im Sommer (an einem Sonn- oder Festtag, nach der Vesper)
außerhalb des Dorfes ein feierliches Scheibenschießen ab.40 Manchmal nahmen
daran auch Honoratioren teil.41 Den besten Schützen verlieh der Bürgermeister
(Richter) Medaillen an Schleifen in den Landesfarben (Budakalász, Solymár, Üröm). In
Üröm und Pilisvörösvár mußte der Träger des ersten Preises alle Teilnehmer bewirten.

An Namenstagen der Offiziere42 des Schützenkorps oder der Honoratioren des
Dorfes war es vielerorts Brauch, vor das Haus des betreffenden zu ziehen und eine
Ehrensalve zu geben.43 Einer der Schützen überbrachte Glückwünsche.

Unlust, Zwistigkeiten, das Ausscheiden des Gründers oder Befehlshabers, auch
der Weltkrieg brachte die Schützengesellschaften zu Fall.44 In der Nachkriegszeit
wurde die Budaörser und Etyeker wieder ins Leben gerufen. Etyek hat seit 1934
keine mehr. Allein in Budaörs besteht sie noch.
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Endnoten

1 Schützenvereine sind schon im 13. Jahrhundert belegt. Anfangs waren sie der Kirche unter-
geordnet. Später nahmen sie immer mehr weltliche Formen an, die an die Innungen erinnerten. Vgl.
„Schützenbruderschaft“, „Schützengilde“ im Wörterbuch der deutschen Volkskunde von Oswald A. Erich
und Richard Beitl. Leipzig, 1936, S. 648 ff.

2 Meine Ausführungen beruhen ausschließlich auf eigenen Erhebungen, über die Budaörser
Schützengesellschaft s. auch meine Arbelt: Az egyházi év Budaörs német község nyelvi és szokásanya-
gában, tekintettel Budaörs környékére (Das Kirchenjahr in Spruch und Brauch der deutschen
Gemeinde Budaörs, mit Rücksicht auf die Umgegend). Arbeiten zur deutschen Philologie, Heft 53, Bu-
dapest 1933, S. 44, 46 f, 52, 54, 55.

3 Die Ofner (!) „Burgliche Flintenschützen und Rohrschützen Compagnie“ (gegründet 1743) war
keine Vereinigung zu kirchlichen Zwecken. Im 18. Jahrhundert übten sich die Mitglieder im Schießen,
um im Notfall auch die Stadt verteidigen zu können. Später war das Scheibenschießen nur noch
Zeitvertreib der reichen Bürger. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts hatte dieser Schützenverein des
Ofner deutschen Bürgertums nur noch 10 Mitglieder. 1861 erstand er – unter magyarischer Führung
und in magyarischem Geist – zu neuem Leben. Einschlägiges Schrifttum: Kimnach Károly: Jelentés a
budai polgári lövészegylet által 1871-ben tartott százados ünnepélyérõl (Bericht über die Fahnenweihe
des Ofner bürgerlichen Schützenvereines im Jahre 1871). Ofen, 1872. 64 S. – Derselbe: Ünnepélyes je-
lentés a budai polgári lövészegyletnek 1872 június 29-én Budán megtartott zászlószentelésérõl (Bericht
über die Fahnenweihe des Ofner bürgerlichen Schützenvereines zu Ofen am 29. Juni 1872). Pest,
1873, 48 S. – Derselbe: Schützenbilder aus Ungarn. Budapest, 1875. 80 S. – Schmall Lajos: Adalékok
Budapest székesfõváros történetéhez (Beiträge zur Geschichte der Hauptstadt Budapest). Budapest,
1899, S. 251 ff.

4 In einem Bericht der Vereinigten Ofner und Pester Zeitung vom 6. Februar 1800 über den feier-
lichen Empfang des Palatins und seiner Gemahlin in Piliscsaba wird u. a. auch ein uniformiertes
„Jägerkorps“ erwähnt. Die Jäger waren, heißt es hier, mit grünem Laub und Bändern geschmückt. Auf
ihrer gelben Standarte sah man den Doppeladler. Ist mit dem Jägerkorps die Piliscsabaer Schützen-
gesellschaft gemeint?

5 Gründungsjahre der Schützenvereine: Budajenõ: in den 50er Jahren – Budakalász: 1870/71 –
Budakeszi: 1862/63 – Kleinteting–Budatétény: in den 80er Jahren – Krottendorf: 1868/69 – Leányvár:
1871 – Pesthidegkút: neu gegründet 1870/71; vor 1848 gab es schon Schützen. – Pilisvörösvár: 1867 –
Pomáz: 1870 – Sankt Andrä: 1881/82 – Solymár: Anfang der 60er Jahre – Üröm: 1869 – Zsámbék: in
den 70er Jahren.

6 Bia: Jakob Tiefau – Budajenõ: Anton Pillmayer, Notär – Budakeszi: Lorenz Ried, Taglöhner –
Budaörs: neu gegründet 1920/21 durch den Budaörser Direktorlehrer Matthias Szakály und den
Militäroffizial Josef Kuba – Etyek: Johann Teller, Bauer – Kleinteting: Anton Rácz, Feldwebel – Krotten-
dorf: Martin Katzinger, Bauer – Leányvár: Jakob Pollak, Bauer – Pesthidegkút: Georg Stadtmüllner,
Milchmeier – Pomáz: Adalbert Laslowski, Grundherr und Stefan Klostermayer, Bauer – Sankt Andrä:
Josef Zimmer, Fabrikant – Üröm: Josef Vollhofer, Winzer – Zsámbék: Matthias Käsmann, Bauer.

7 Das Dorf gründeten Serben. Die Deutschen zogen erst später zu; bei den Serben galten sie als
Eindringlinge. Über die Serben unseres Geländes s. meinen Aufsatz: Serbokroaten im Ofner Bergland.
Südostdeutsche Forschungen, 4 (1939), S. 56–69.

8 Altofen: die Bürger- und Jägergarde (hier gab es nämlich zwei Schützenvereine!) hatte einst
über 30 Mitglieder; in den 90er Jahren zählte die Bürgergarde nur noch 10 – Bia: 10 – Budajenõ: 13 –
Budakalász: etwa 40 – Budakeszi: 13 – Budaörs: 13 (auch jetzt) – Etyek: 13 – Großturwal: in den 80er
Jahren noch 32, (später 22 bis 24 – Kleinteting: ungefähr 30 – Krottendorf: anfangs 40, zuletzt 24 –
Leányvár: 32 – Pesthidegkút: am Anfang etwa 40, später 25–30 – Piliscsaba: 32 – Pilisszentiván: 22 –
Pilisvörösvár: 40 – Pomáz: 32 – Sankt Andrä: über 50 – Solymár: 27 – Üröm: 30 – Zsámbék: 26.

9 Bia, Budajenõ (vorwiegend), Budakalász, Budaörs (1909–1913 auf Wunsch des Pfarrers Csiz-
mazia; die Burschen vollführten manchmal tolle Streiche), Großturwal (1906–1913), Kleinteting, Le-
ányvár, Piliscsaba, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Pomáz, Sankt Andrä, Solymár, Zsámbék.

10 Budakeszi, Budaörs (vor 1909 und nach 1920/21, seit 1937 nur Stellungspflichtige; unter den
Befehlshabern seit 1920/21 gab es auch Verheiratete), Etyek (seit jeher die Stellungspflichtigen; ihr
Kommandant war aber immer ein verheirateter Mann), Großturwal (bis 1893).

11 Altofen, Krottendorf, Pesthidegkút (die Offiziere mußten jedoch verheiratet sein), Üröm.
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12 Würden (in Klammern die Namen derer, die sie zuletzt bekleideten; nicht immer war es mög-
lich, sie zu ermitteln). Altofen: Hauptmann der Bürgergarde war der Wirt Matthias Schlosser, Haupt-
mann der Jägergarde war der Wirt Zeller. Einst soll es auch einen Leutnant gegeben haben. – Bia: Vor-
schütz (Jakob Tiefau) – Budajenõ: Schützenkommandant (Josef Paxian), Fahnenträger (Georg Nick) –
Budakalász: Hauptmann (Johann Engler), Leutnant (Jakob Liks), Feldwebel (Josef Liks), Korporal (Jo-
hann Brauneck), Zugsführer (Sebastian Huy), Fahnenträger (Georg Gröschl), zwei Fahnenführer,
Träger des Tambourstockes (Georg Milz) – Budakeszi: Hauptmann (Lorenz Ried), Fahnenträger – Buda-
örs: „Vorschütz“ (1939–40: Paul Wenzl), Trommler (1909–1913) – Etyek: Hauptmann (Franz Lindner);
in der Vorkriegszeit war jeder Schütze Korporal – Großturwal: Kommandant (Andreas Pettinger), Fah-
nenträger (Josef Loschinger) – Kleinteting: Kommandant (Anton Rácz, Feldwebel) – Krottendorf: Major
(Franz Klupp), Hauptmann (Martin Katzinger), Oberleutnant (Josef Koller), Leutnant, Feldwebel (Franz
Fühl), Korporal (Johann Schifferer), Fahnenträger (Christian Herrhof), Träger des Tambourstockes
(Martin Krettinger), Trommler (Peter Katzinger), – Leányvár: Hauptmann (Jakob Pollak), Oberleutnant
(Johann Jillich), Leutnant (Michael Fisch), Feldwebel (Adam Micska), Trommler (Lorenz Hart). – Pest-
hidegkút: Hauptmann (Kaspar Dauner), Oberleutnant (Georg Stadtmüller), Leutnant (Josef Steine-
mann), Feldwebel (Georg Haberl), Fahnenträger (Johann Fortner), alle anderen waren Korporäle –
Piliscsaba: Hauptmann (Franz Walder), Oberleutnant, Leutnant, Feldwebel (Stefan Ungar), 2 Korporäle,
Fahnenträger – Pilisszentiván: Hauptmann (Michael Schuck), Korporal (Johann Neubrand), Gefreiter
(Matthias Marlok) – Pilisvörösvár: Hauptmann (Martin Mirk), Leutnant (Georg Wippelhauser),
Fahnenträger (Johann Weber), Träger des Tambourstockes (Martin Wüst), Trommler – Pomáz: Oberst
(Dechantpfarrer Markus Spanjowitsch), Major (Grundherr Adalbert Laslowski), Hauptmann (Stefan
Klostermayer), Oberleutnant (Paul Krolli), Fahnenträger (Georg Schreiber), zwei Fahnenführer (Martin
Suhr und der Slowake Andreas Kalahus), Träger des Tambourstockes (Martin Mandl), Trompeter –
Sankt Andrä: Hauptmann (Fabrikant Josef Zimmer), Oberleutnant; Leutnant, Feldwebel, Zugsführer,
Korporal, Gefreiter, Fahnenträger, Trommler – Solymár: Hauptmann (Bernhard Thaller), Oberleutnant
(Matthias Pillmann), Korporal, Fahnenträger (N. Fremd), Trommler (Jakob Schokaz), Trompeter –
Üröm: Hauptmann (Johann Koller), Oberleutnant (Anton Schuck), Unterleutnant (Michael Gschöpf),
zwei Feldwebel (Martin Metzler und Josef Westwinkel, zwei (Zugs)führer (Josef Weißhaar und Georg
Sedlak, der zugleich Rechenführer, d. h. Kassier war), zwei Korporäle (Johann Milz und Ignaz Schilk),
Fahnenträger (Ignaz Leof), Trommler (Josef Kreppart) – Zsámbék: Hauptmann (Josef Berakowitsch),
Feldwebel (Johann Frech), Zugsführer (Johann Kaiser, Fuhrmann), Korporal (Michael Elbert,
Zimmermann), Fahnenträger (Josef Teberling, Maurer), Trommler (Josef Elbert, Zimmermann).

13 Blauer oder schwarzer kurzer Tuchrock mit (Steh)kragen, enganliegende blaue oder schwarze
Tuchhose mit Schnurbesatz, Stiefel: Bia, Budakeszi (auch der Rock hatte Schnurbesatz), Budaörs (bis
1909, 1920/21–35, seit 1937; 1936 trugen die Schützen das sog. „deutsche Gewand“, d. h. schwarzen
Doppelreiherrock, lange schwarze Hose, Schuhe), Etyek, Großturwal (bis 1893), Kleinteting, Krotten-
dorf, Pesthidegkút, Piliscsaba, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Pomáz (die Farbe des Gewandes war grau;
die Hose hatte längs einen breiten grünen Streifen), Solymár, Zsámbék.

14 Rote Aufschläge: Großturwall (bis 1893), Piliscsaba, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár. –
Grüne Aufschläge: Zsámbék.

15 Altofen 1. Bürgergarde: dunkelroter Waffenrock mit weißem Ärmelbesatz und weißem Kragen,
lange Hose. 2. Jägergarde: blauer Waffenrock mit grünem Ärmelbesatz und grünem Kragen, lange blaue
Hose mit grünem Streifen. – Budajenõ: blauer Waffenrock mit „irgendeinem“ Ärmelbesatz, schwarze
Hose, Stiefel. – Budakalász: blauer Waffenrock mit rotem (bei Gemeinen) oder weißem (bei Offizieren)
Ärmelbesatz, lange blaue Hose mit rotem Streifen. – Budaörs 1909–1913: schwarzer Waffenrock,
schwarze lange Hose. – Großturwal 1906–1913: schwarzer Waffenrock, lange schwarze Hose mit
grünem Streifen. – Leányvár: blauer Waffenrock mit grünem Ärmelbesatz, „ungarische“ Hose. – Sankt
Andrä: blauer Waffenrock mit rotem Ärmelbesatz und rotem Kragen, dunkelblaue lange Hose mit rotem
Streifen. – Üröm: blauer Waffenrock mit rotem Kragen, ungarische Hose. Die Aufrüstung der Ürömer
Schützen kostete z. B. 200 Gulden 13 Kreuzer.

16 Bia, Budaörs (ausgenommen 1909–1913: schwarzer Tuchhut, dessen Krempe hinten aufge-
bogen ist. Zwischen Krempe und Kopf steckt ein mit bunten kleinen Seidemaschen versehener Strauß
aus künstlichen Blumen und Thujazweigen, woran Karfreitag und Karsamstag zum Zeichen der
Trauer ein blaues, sonst aber ein rotes Band befestigt ist. Den Blumenstrauß kauft sich jeder selbst
(1930/31–1936 der Christliche Arbeiterverein), den des „Vorschützen“ das ganze Korps), Großturwal
(bis 1893 wie in Budaörs, jedoch ohne Bänder), Etyek (im Hutband, auf der linken Seite, stak ein
schwarzer Federbusch; der Kommandant hatte einen weißen. Die Schützen hieß man, ihrer Kopf-
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bedeckung wegen, die an die der ungarischen Gendarmen erinnerte, auch Schandaa(r)n = Gendar-
men), Kleinteting, Piliscsaba, Zsámbék (s. Etyek).

17 Budakeszi: schwarze Pelzmütze, unten ringsum ein blaues Seidenband mit zwei blauen Quasten,
die an der linken Seite herabhingen; der Hauptmann hatte ein rotes Seidenband um die Mütze, daran rote
Quasten. – Pesthidegkút: schwarze Pelzmütze, vorne ein weißer Federbusch.

18 Altofen (Jägergarde: schwarzer Tschako mit weißem Federbusch), Budakalász (die Gemeinen
hatten schwarze Tschakos, die Offiziere blaue), Krottendorf (dunkelblaue Tschakos. Den Tschako des
Majors zierte ein schwarzer Federbusch und ein breiter gelber Streifen um den Kopf, der Hauptmann
hatte zwei schmale, der Leutnant nur einen am Tschako), Leányvár (blauer Tschako mit schwarzem
Federbusch), Pilisszentiván (blauer Tschako mit schwarzem Federbusch; der Hauptmann hatte um den
Tschako ein gelbes Band, sein Federbusch war rot– weiß–grün), Pomáz, Üröm (blauer Tschako mit
weißem Federbusch).

19 Steifer schwarzer Hut mit hohem Kopf, auf der linken Seite ein großer Federbusch (Hahnen-
feder), statt des Hutbandes eine grüne Schnur, die in zwei Quasten endet: Budajenõ, Budaörs (1909–
1913), Großturwal (1906–1914), Pilisvörösvár, Sankt Andrä und Solymár (der Federbusch war vorne
angebracht und bedeckte den Kopf).

20 In Piliscsaba trug der Hauptmann, in Pilisvörösvár der Hauptmann und der Leutnant einen
schwarzen Zweispitz

21 Krottendorf: die Offiziere trugen schwarze Pantalons, der Major einen dunkelblauen Waffen-
rock. – Solymár: der Hauptmann hatte eine schwarze lange Hose.

22 Abweichungen: in Etyek hatte der Kommandant die Gradabzeichen eines Feldwebels (nach
dem Weltkrieg nur noch drei beinerne Sterne), in Großturwal (1906–1914) einen breiten silbernen
Streifen (Borte) um den Kragen. Der Budajenõer Schützenkommandant führte – wie jetzt noch der
Budaörser „Vorschütz“ – einen Säbel.

23 In Budakalász und Pomáz auch die Fahnenführer.
24 Gelbes (goldenes) Portepee: Budakalász, Budakeszi, Budaörs, Krottendorf, Piliscsaba, Pilis-

szentiván, Pilisvörösvár, Pomáz, Sankt Andrä , Zsámbék. – Silbernes: Altofen, Budajenõ, Etyek, Pest-
hidegkút. – Rotes: Solymár. – Grünes : Großturwal. – Rot–weiß–grünes: Üröm. – Schwarz–gelbes: Bu-
dakeszi. – In Altofen und Zsámbék hatte der Hauptmann auch eine gelbe Schärpe (Leibbinde) um.

25 In Üröm wurde z. B. 1869: 21 Pfund, 1870: 55 Pfund, 1871: 21,75 Pfund, 1872: 17 Pfund
Pulver verbraucht.

26 In Altofen und Solymár mußte jeder Schütze einen Mitgliedsbeitrag zahlen. In Solymár wurde
der, der sich weigerte auszurücken, mit einer Geldstrafe belegt.

27 Lederne Patronentaschen vorne am Gürtel getragen: Altofen, Budakalász, Großturwal (1906–
1913), Krottendorf, Piliscsaba, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Sankt Andrä. – Blecherne, am Rücken
getragen: Budajenõ, Pesthidegkút, Solymár.

28 Budajenõ (nicht mehr vorhanden), Budakeszi (nicht mehr vorhanden), Pesthidegkút (nicht
mehr vorhanden), Piliscsaba (angeblich in der Kirche), Pomáz, Sankt Andrä (in der Kirche), Solymár (?),
Üröm (nicht mehr vorhanden).

29 Altofen: weiße Seidenfahne (zurzeit im Altofner Weingärtnerverein, Szentendrei út 16). – Buda-
kalász: blaue Seidenfahne; auf der einen Seite sehen wir König Stefan vor der Muttergottes kniend,
indem er ihr die Krone Ungarns anbietet, auf der anderen Seite sieht man die Lourdeser Grotte mit der
Gottesmutter (befindet sich in der Kirche). – Großturwal: grüne Seidenfahne, auf der einen Seite die
Stefanskrone, auf der anderen: Herz, Anker und Buch (in der Kirche). – Krottendorf: weiße Seiden-
fahne mit dem Bildnis des hl. Josef (nicht mehr vorhanden). – Leányvár: Fahne mit dem Bildnis der hl.
Elisabeth. – Zsámbék: rote Seidenfahne mit dem Bildnis der seligsten Jungfrau (in der Kirche).

30 In Krottendorf, Pilisvörösvár, Pomáz und Zsámbék trug einer der Schützen den Tambourstock.
31 In Budajenõ kleideten sich die Musikanten, wenn sie den Schützen spielten, ebenso wie diese.

Sie trugen aber einen weißen Federbusch am Hut.
32 Budakeszi, Krottendorf, Pilisvörösvár, Solymár, Üröm.
33 Den Annaberg in Großturwal, wo die Schützen zu exerzieren pflegten, nannte man im Volks-

mund auch Schizepeeg (Schützenberg).
34 Heime hatten die Schützen nirgends. Vor dem Ausrücken versammelten sie sich in einem Wirts-

haus oder beim Befehlshaber, in Budaörs (seit 1920/21) im Christlichen Arbeiterverein, in Großturwal
(1906–1914) im Katholischen Leseverein.

35 In Budakalász sammeln die Ministranten am Gründonnerstag jetzt noch Wein für das heilige
Grab, den sie in die 8 (einst 12) Glaskugeln gießen. Der Wein gehört dem Pfarrer. In Pomáz spendete
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der Schützenmajor den Wein für das heilige Grab (etwa 20 Glaskugeln zu einem Liter). Dieser Brauch
ist mit der Schützengesellschaft abgekommen. Die Budaörser Schützen haben Karfreitag und
Karsamstag das Recht, in der Gemeinde Wein zu sammeln.

36 Weihnachten (Bia, Budajenõ, Budakeszi, Piliscsaba, Solymár, Üröm), Silvester (Budajenõ, Pilis-
vörösvár, Pomáz), Neujahr (Budakeszi, Pomáz, Üröm), Dreikönig (Budakeszi), Karfreitag–Karsamstag–
Ostern (allg.), Pfingsten (allg.), Dreifaltigkeitssonntag (Altofen, Großturwal), Fronleichnam (allg.), Mariä
Himmelfahrt (Großturwal), König Stefan (Budakalász, Großturwal, Pesthidegkút, Sankt Andrä, Üröm),
Allerheiligen (Budajenõ), Kirchtag (allg.). – Die Budakalászer, Pesthidegkúter und Ürömer Schützen-
gesellschaft erwählte den hl. Stefan zu ihrem Schutzpatron; darum rücken sie auch an seinem Tage aus.
Am „Schützennamenstag“ (König Stefan) veranstalteten die Ürömer Schützen im Pienwaldl (Birnenwald)
eine Tanzunterhaltung. – In Pilisvörösvár und Üröm rückten die Schützen auch am ersten Sonntag im
Monat aus, in Solymár am ersten und zweiten Schauerfeiertag (Donnerstag nach Ostern und am
Donnerstag nach der Aufrichtung des ersten Mandls), in Sankt Andrä am 15. März (Staatsfeiertag).

37 Zu Beginn der Messe (Zsámbék), beim Evangelium (allg.), beim Agnus Dei (Etyek), beim Offer-
torium (Etyek), bei der Wandlung (allg.), am Ende der Messe (Etyek, Zsámbék). – Die Pomázer pflegten
nach der Heimkehr von der Kirche im Hof einen Schuß abzufeuern.

38 Altofen, Budakalász, Budaörs (der Vorschütz tritt zum Pfarrer und meldet: „Hochwürden, wir
haben den Ehrendienst verrichtet!“), Großturwal (im Pfarrhof), Kottendorf, Pesthidegkút, Pomáz, Soly-
már, Üröm, Zsámbék. – In Piliscsaba gab das Schützenkorps dem Pfarrer bis zum Pfarrhaus das
Geleit. In Pilisvörösvár holten zwei Mann den Pfarrer zur Messe ab und begleiteten ihn auch heim.

39 In Budakalász wurden die Getränke, des Scherzes halber, immer mit einem Hundegespann
zugeführt.

40 Budakalász: auf der Wiese (wo jetzt die Textilfabrik steht) oder auf dem Kalvarienberg. – Pilis-
szentiván: auf der Jaagewiisn (Jägerwiese). – Pilisvörösvár: bei der Waldkapelle (Kapelle zu den 14
Nothelfern) – Solymár: beim Schloßberg – Üröm: im Steinbruch.

41 Pfarrer Bacsák von Pilisvörösvár war ein schlechter Schütze. Um ihm Freude zu bereiten und
der Schützengesellschaft eine gute Bewirtung zu sichern, wurde dem Mann in der Anzeigerdeckung
aufgetragen, alle Schüsse des Pfarrherrn als Volltreffer zu vermerken. Die Bewirtung blieb auch nie aus.

42 In Solymár wurde diese Ehrung jedem Mitglied zuteil.
43 Ausgenommen: Budakalász, Etyek, Großturwal, Zsámbék. – In Budaörs pflegen die Schützen

am Nachmittag des Fronleichnamstages (bevor sie abrüsten) vor das Haus der Honoratioren zu ziehen
und Salven abzugeben. Die Musikkapelle spielt nachher überall zwei Stücke.

44 Altofen 1. Jägergarde: in den 80er Jahren, 2. Bürgergarde in den 90er Jahren (Unlust). – Bia:
1892/1893 (Unlust, das Pulver war zu teuer). – Budajenõ: 1875/1876 (unernstes Benehmen). – Buda-
kalász: 1874/1875 (der Serben wegen). – Budakeszi: 1863/64 nach halbjährigem Bestand. Dem
Schützenkommandanten Lorenz Ried, der nur Taglöhner war, warfen die Reichen vor, er wolle sich mit
den Schützen nur prahlen; darum ließ er die Sache auch stehen. – Etyek: 1934 (die Jungmannschaft
„levente“ machte die Schützen überflüssig). – Großturwal: 1914 (Weltkrieg). – Kleinteting: vor über 60
Jahren (Anton Rácz, der Gründer und Befehlshaber verließ den Ort). – Krottendorf: 1878/1879 (Zwist). –
Leányvár: vor etwa 60 Jahren. – Pesthidegkút: 1874/1875 (Zwist). – Piliscsaba: 1875/1876. – Pilis-
szentiván: 1878/1879 (Unlust, „das Pulver war zu teuer“). – Pilisvörösvár: 1870 (Zwist).– Pomáz: 1877
(Unlust). – Sankt Andrä: 1906/1907 (wegen Reibereien zwischen Deutschen und Serben). – Solymár:
1878 (der Hauptmann starb). – Üröm: 1872/1873 (Zwist). – Zsámbék:1914 (Krieg).
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19. SZÁZAD VÉGI LÓLAPOK



1. §

Ez az egyesület a nagyméltóságú Magyar Királyi Belügyminisztérium 1871. évi
március 12-én 5050/870 számon szentesített rendelete szerint egészében vallási ter-
mészetû. Ezért feltételezhetõ, hogy oda csak olyan becsületes férfiakat vesznek fel, akik
az egyház érdekében tevékenykednek annak ismeretében, hogy csak a vallás lehet a tör-
vényes állam alapja. Ezért a kereszténységnek, különösen a római katolikus egyháznak
támaszaként szolgálnak mindenkor, minden nyilvános alkalommal igaz katolikusként.

2. §

Mivel a lövészegylet, a katonai századdal egy rangban áll, annak vezetõje a szá-
zados. A fõhadnagyot, az alhadnagyot, a fõ lövészmestert és a lövészmestert szava-
zattöbbséggel kell megválasztani!

3. §

A századot külsõ és belsõ ügyeiben a százados képviseli. Ezért mindenki telje-
sítsen számára név szerint tiszteletet és engedelmességet! Az alárendelt tiszteket és
az egyéb rangfokozatúakat mindenkor Úr megnevezéssel és betöltött rangjával kell
megszólítani! Ezen kívül is köteles egyik tag a másikat tisztelni.

4. §

A század négy szakaszból áll. Mindegyiknek tiszt a parancsnoka, aki felelõs a
szakaszért a kapitány elõtt. Ezért minden kívánságot vagy panaszt a kapitány által
megtartandó kihallgatásokon vásár- vagy ünnepnapokon csak a szakasz parancs-
nok vagy annak helyettese adhat elõ.

5. §

A kapitány ad ki minden parancsot és rendelkezést. A tisztekkel Õ közli mindezeket,
akik tovább közlik az alárendelt lövészmesterrel és a körzetükhöz tartozó szakasszal.

6. §

Diszelgésre vagy gyakorlatra való kivonuláskor kihallgatáson az érintett sza-
kasz tisztese a szakasz tisztjének jelent az állományról. Akit nem jelentenek a kivo-
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nuláskor a szakaszban, ezért minden emberért az érintett lövészmester egy forint-
tal büntethetõ. Emellett magától értendõ, hogy mentes a kivonulástól a meg nem
nevezett személy. Emellett 1 forinttól 5 forintig pénzbírsággal büntetendõ mindaz a
tag, akit kivonuláskor jelentenek, de nem jelenik meg, ha csak alaposan nem indo-
kolt a távolmaradása.

7. §

Minden lövész és lövészmester köteles megjelenni kivonuláskor a fõ lövészmes-
ter vagy a szakaszparancsnok elõtt. Az utóbbi a szakaszt a századparancsnok laká-
sához vezeti kivont karddal. A szakaszparancsnok vagy a helyettese köteles a sza-
kaszát visszavezetni a körzetébe. A tagok pedig kötelesek lakásukba visszatérni,
korcsmába vagy kávéházba nem mehetnek.

8. §

A legszigorúbban tilos hasonlóképpen a dohányzás lövészeten (sorban vagy egy-
ségben) vagy menetelés közben. Uralkodjon továbbá kivonuláskor nagy rend és
nyugalom! Senki sem beszélgethet a másikkal! Át nem kiabálhatnak! Nem bánthat-
ja meg az egyik tag a másikat! Csak a szakaszparancsnok vagy helyettese jogosult
a megkívánt rendelkezéseket kiadni.

Minden tag, aki a fent elõírtak ellen vétkezik – mindegy, hogy józanul vagy italos
állapotban teszi – 1-tõl 5 forintig kiszabható pénzbírsággal büntethetõ. Ezt a pénzbün-
tetést olyan tag ellen is elrendeljük, aki civódásba, zsörtölõdésbe vagy heccelõdésbe
kezd, tiszteletlenül viselkedik vagy megenged magának bármilyen komiszságot.

9. §

Kiszabható a pénzbírság 1-tõl 5 forintig az olyan tagokra, akik sorban vagy a
menetoszlopban nem teljesítik a parancsot, vagy más komiszsággal vétkeznek.

Senki nem léphet ki a sorból vagy a menetoszlopból! Ha pedig a kilépése elke-
rülhetetlen lenne, az érintett jelentkezzék a szakaszparancsnoknál! Máskülönben
éppúgy büntessék meg [õt is] a fenti pénzbírsággal!

10. §

Ha egy tag gyakran megismétli a törvényszegéseket tiltott szabálytalanságok-
kal, úgy ezt a tagot kétszeres pénzbüntetéssel: azaz 5-tõl 10 forinttal is lehet meg-
büntetni, ha ez még nem is vonná maga után az egyletbõl való kizárást.

11. §

A pénzbírság törvényes lépésekkel behajtható az olyan tagoktól, akik a rájuk ki-
rótt fegyelmi pénzbüntetéseket vonakodnának teljesíteni.

12. §

Minden tag köteles befizetni havonként a lövészegyesület jövõbeli fenntartása
érdekében 30 krajcárt! Ez kötelezõ minden tag számára! Kötelezõ éppúgy a meg-
egyezés szerint egyenruhára, felszerelésre stb. a befizetéseket pontosan teljesíteni.
Máskülönben azok ellen a késedelmeskedõk ellen törvényes lépéseket kezdhetnek,
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akik az ismételt fizetési felszólítás ellenére sem tudják a mulasztásukat pótolni a
követelés behajtásakor.

13. §

Szigorúan tilos az egyenruhát magáncélra használni! A tagot, aki ebben vétkes,
a hiba elkövetése esetén a 1-tõl 5 forintig lehet megbüntetni.

14. §

Mivel ez az egyesület az óbudai polgárság legjobbjait (elitjét) fogja össze, ezért
szigorúan vigyázni kell arra, hogy a tisztességes tekintélyét a testület mindig meg-
õrizze. Magasztos hivatását tiszteletre méltón töltse be!

Ezért ha az egyik vagy másik tag méltatlanná válna az egyleti tagságra, a bosszan-
tó hibáit pénzbírságok, figyelmezetések ellenére megismételné, vagy árulást követne el
szent üggyel szemben, azt a tagot mint tisztességtelent ki kell zárni az egyletbõl!

A kizárt, tisztességtelenné vált tag köteles elõször minden követelést teljesíteni,
amit az egylet vele szemben állíthat. Fizessen be azonkívül 10 forint hozzájárulást a
lövészalap javára! Ha ezt megtagadja, a követelések törvényesen behajthatók.

15. §

A tisztességtelenné vált tagot is bizottság zárja ki. A bizottság a kapitány ren-
delkezésére ül össze. Ennek tagja valamennyi tiszt, az egyik fõ lövészmester, a két
lövészmester és két lövész is.

A parancsnok helyettese, vagy az õt helyettesítõ tiszt a bizottság elõtt nyilváno-
san adja elõ a kizárás okát! Ezután szavazati többséggel döntenek. Az azonos szá-
mú szavazatok esetén a kapitány szava dönt. Minden bizottsági tag a saját tisztes-
sége érdekében köteles hivatali titokként minden eljárást titokban tartani!

16. §

Tiszt esetében azonos számú bizottsági tag ül össze. Ha az érintettet elbocsát-
ják az egyletbõl, úgy a lövészegyesületet fenntartók elnökét is bevonják. Döntsenek
róla is a fennálló paragrafusok szerint a fenti mód szerint!

17. §

Fellebbezés sem elítélt tiszt, sem elítélt tag esetében nem engedélyezhetõ! A fent
leírt módon elítélt tag feltétlenül köteles tudomásul venni az ítéletet.

18. §

Ha az egyleti tag önként ki akar lépni a lövészegyletbõl, köteles minden kötele-
zettségét az egylettel szemben teljesíteni! Köteles ezenkívül a lövészegyleti alap ja-
vára befizetni 10 forintot a lövészek pénztárába.

19. §

Ugyanezek a szabályok és elõírások érvényesek a viselkedésre szolgálatban és
azon kívül a lövész zenekari tagok magatartására. Az ezzel ellentétesen viselkedõ ze-
nekari tagra ugyanez a pénzbüntetés szabható ki.
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20. §

A fentieken kívül még a következõket határozzuk meg a zenekari tagok számá-
ra, éspedig:

a díszelgésre vagy a gyakorlatra való kivonulást a századdobos jelenti be. A ki-
jelöltek a zenekar vezetõjénél gyülekeznek. Együtt vonulnak fel a századdoboshoz,
majd vele együtt a századparancsnok szállására. A zenekari tagokat a kivonulás
után a századdobos vagy a zenekar vezetõje vezeti vissza körzetbe.

21. §

A 6. pontban meghatározott pénzbüntetéssel azokat a zenészeket büntessék meg,
akik a bejelentés és megalapozott indok nélkül nem jelennek meg a kivonuláson.

22. §

A kívánságokat és a panaszokat elõször a zenekar vezetõjének kell elõadni!
Amennyiben nem tud dönteni ebben, döntsön a század dobosa, vagy szükséges eset-
ben a mindenkori zeneigazgató [tiszt], vagy a századparancsnok.

23. §

A zeneszerszámokat a század parancsnoksága vásárolja, és az a tulajdonában
is marad. De kötelesek befizetni magánzenéléskor a zenekari tagok mindenkor a ze-
neszerszámok értékének 5%-át a lövészpénztárba! Azonkívül pedig a szükséges ja-
vításokat a saját költségükön végeztessék el!

24. §

Minden zenekari tag 6 forint óvadékot fizessen be a rábízott zeneszerszámért a
belépésekor a lövészpénztárba! Ezt a járulékot vegyék számadásba a lövész alapít-
vány javára! Ha hibázik a zenekari tag, azt vissza nem kaphatja, függetlenül attól,
hogy önként vagy ítélet következtében távozik az egyletbõl! Minden zenekari tag kö-
teles hetenként háromszor a zeneiskolában megjelenni gyakorlásra! Máskülönben
ez ellen vétõket 50 krajcártól 5 forintig [terjedõ] pénzbírsággal büntessék meg!

25. §

A tönkrement, elveszett zeneszerszámért köteles az érintett zenész a kiszabott
költségértéket bármely módon befizetni a zenészkasszába! Ennek megtagadásakor
ezt a pénzösszeget törvényes úton be kell hajtani tõle!

26. §

Három havonként készítsenek számadást az összes pénz bevételérõl és kiadá-
sáról! Ezzel tegyék lehetõvé a lövészeknek, hogy ilyenkor tájékozódjanak a pénztár
állásának tételeirõl!

27. §

Egyetemlegesen a saját vagyonukkal felelõsek a lövészegylet tagjai elõtt a rájuk
bízott értékekért a kasszát kezelõ társak!
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28. §

A lövészek zászlaját a század parancsnoka õrizi, ezért õ is felel érte, esetleg kö-
teles annak pótlására is!

29. §

Minden egyes lövészegyleti tagját a lövészgárda temeti el. Teljes díszben vonulnak
ki ekkor fegyverzettel, zászlóval és zenével a parancsnok vezénylete mellett. A zászlót
bevonják gyászlepellel a temetés idejére. A gyászszertartás után állítsák vissza a zász-
lót lobogó helyzetébe! Minden gárdatagot három díszlövéssel búcsúztassanak el a
gyászszertartáson! A gyászlámpákat díjtalanul adja az egylet. Egyebeket azonban az
elhunyt hozzátartozói biztosítsanak!

30. §

A lövészgárda egész tagsága jelenjen meg a parancsnok, vagy helyettese vezeté-
sével a lövészek zenekarával együtt a lövészeket támogató alap elhunyt tagjainak
gyászszertartásán!

31. §

A zászlóanya temetésére az egész csapat a parancsnok vezetésével zászlóval és
zenével vonuljon ki!

32. §

A lövészegylet tagja vagy volt tagja felesége vagy özvegye temetésén (a kilépett
vagy kizárt tagok feleségét kivéve), a gyászszertartáson a lövészgárda fél egysége ze-
nével, a fõhadnagy parancsnokságával jelenjen meg!

Óbuda, 1872. augusztus 14.

Zeller Anton, kapitány Stefan Preitner, századdobos
Ignatz Thaller, fõhadnagy Küller János, szakvezetõ
Josef Hasman, fõhadnagy Schlögl Stefan, fõ lövészmester
Anton Peisch, hadnagy Johann Poltzner, lövészmester
Johann Rudolf, alhadnagy Franz Ecker, lövészmester
Martin Giegler, hadnagy Johann Schütz, lövész

Johann Güttinger, lövész

81029. szám

Látta a magyar királyi belügyminiszter.

Budán, 1872. évi szeptember hó 30-án.

A miniszter helyett
Zeyk Károly s. k.,

államtitkár
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Könyvünkben a városi polgárok és a mezõvárosi parasztpolgárok több évszáza-
dos történelmének lövészethez és szõlõmûveléshez fûzõdõ kézírásos, majd nyomta-
tott formában is fellelhetõ szabályzatait és emlékeit gyûjtöttük össze.

A lövészegyletekhez és lövészünnepségekhez fûzõdõ írásos emlékek a 16. szá-
zadtól városokban és a mezõvárosi világban születtek meg. Igen gazdag emlékanyag
maradt fenn a fejedelmi és fõúri vadászatokról és lövészünnepségekrõl is. A fõúri
vadász életforma gazdag és impozáns példája az a pompás, monográfia értékû ka-
talógus, amely 2008-ban Fürstliches Halali Jagd am Hofe Esterházy címmel, a
fraknói nagy vadászati és lövészeti kiállítás kapcsán jelent meg Stefan Körner szer-
kesztésében (Eisenstadt, 2008).

Gyûjteményünkben egyetlen fejedelmi vadászatról adunk hírt, amikor is I. Li-
pót császár 1681-es soproni látogatása idején a város közelében pacsirtákra vadá-
szott. Errõl a Csányi-krónika feljegyzése alapján tudunk.

A polgári és parasztpolgári lövészünnepek polgári és parasztpolgári lövészegyle-
tek keretében valósultak meg. A városi lövészegyleteket a németek által lakott nyu-
gat-magyarországi és felsõ-magyarországi városokban hozták létre. Az egyletek célja
békés idõkben a fegyvertartás és lövészet gyakorlása volt az egyleti tagok számára.
Háborús idõszakokban a lövészegyletek a városi lakosok védekezésében is segíthet-
tek. Ezért az uralkodók és a városi magisztrátusok privilégiumokkal támogatták a
mûködésüket. Ennek példájaként olvashatjuk Ferdinand Dobner Frey- und Trau-
ben-Schiessen címû, ritkaság számba menõ, szép emblematikus füzetét (1698). Az
emblematikus szõlõlövészet-füzetben megõrzött beszéd – ekkor – az ünnepségre ösz-
szegyûlt soproni és más vidékekrõl összesereglett lövészek köszöntését jelentette. De
1703-tól, a kezdõdõ kuruc háborúk miatt maga I. Lipót szorgalmazta és tette kötele-
zõvé a lövészegyletek felállítását és segítségnyújtását a császári hadaknak a városok
elfoglalására törõ kurucok ellen. Ugyanígy szorgalmazta I. Ferenc József a lövészegy-
letek életre hívását az osztrák–porosz háborúk idején, az 1866-os königgrätzi vereség
után.

A háborúk elültével ismét életbe lép az egyletek parádéra beállított jellege, ami-
re az óbudai lövészegylet 1872-bõl fennmaradt szabályzata nyújt példát.

A soproni lövészegylet 1542-ben kapott írásos szabályzatot, melyet 1577-ben át-
dolgoztak és bõvítve újra megerõsítettek. A szabályzat részletesen leírja a használha-
tó golyófajtákat, a részvétel díját, az elvárható viselkedési formákat. Faut Márk kró-
nikája szerint 1581-ben számos hazai és külföldi lövész érkezett Sopronba a városi
ünnepségre. Mint a bevezetõ tanulmányban már megjegyeztük, Linzbõl még tréfa-
mestert (Prütschenmeister) is hívtak, aki a lövészeket és az ünnepség közönségét szó-
rakoztatta. A fõdíj ekkor egy ökör volt. 1616-ban a városi lövészegylet a magisztrá-
tustól kért és kapott támogatást. A versenyen részt vehettek a környezõ falvak pa-
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raszti származású lövészei is. Azt azonban kikötötték, amennyiben paraszt lenne a
lövészünnep gyõztese, csak a második díjat kaphatja meg. 1678-ban egy ötven lat
súlyú, kívül-belül aranyozott kehely volt a fõ díj. Egy szõlõfürt alakú kelyhet – lövész-
ünnepségi díjat – ma is õriz az Iparmûvészeti Múzeum. A soproni céllövészet legne-
vezetesebb, imént említett irodalmi emléke, Ferdinand Dobner városbíró Frey- und
Trauben-Schiessen címû beszéde is négy, szõlõfürtökkel díszített emblémával jelent
meg Regensburgban. Ugyanazok a soproni lövészek, akik a lövészünnepen részt vet-
tek, 1704–1705-ben elszántan védték városukat a kuruc hadakkal szemben, akik
Vak Bottyán személyes vezetésével törekedtek a város elfoglalására. A labanc szelle-
mû védekezés fõ irányítója újra a császárhû Dobner polgármester volt. Kétségtelen,
hogy a hangsúlyozott császárhûség mellett fõleg borkereskedelmük folytonosságát
féltették a soproniak.

Könyvünk olvasója ritka okmányokat, fordításaikat, szép hasonmás kiadásokat
vehet a kezébe, amikor a magyarországi lövészegyletek és szõlõsgazdák legjellem-
zõbb dokumentumait összegyûjtõ kiadványt olvassa és tanulmányozza.

Sopronban tehát már a 17. század végén összekapcsolódott a lövészünnep, a szõ-
lõlövészet és a szõlõskertek védelme.

Dobner Ferdinánd emblematikus füzete és az ehhez könyvünkben összegyûjtött
egykorú Dobner versek már e korszak egybetartozó emlékeiként olvashatók. Ugyan-
így örökítik meg a 19. század világát a budai hegyvidék Budaörsre és a környezõ né-
met falvak lövészegyleteire és szõlõmûvelésére vonatkozó okmányos emlékei. Aki
gyûjteményünket tanulmányozza, a gazdag tartalmú könyvben több évszázad em-
lékanyagával megismerkedhet. Dobner Ferdinánd híres beszéde mellett egyéb doku-
mentumokkal és forrásokkal találkozik, a soproni polgárok naplórészleteivel is
szembesül. Dobner lövészünnepének tanulmányozásával a magyarországi emble-
matika sokáig rejtezõ (és évtizedeken át elveszettnek hitt) kincsét veszi a kezébe a
könyv olvasója. Ez a hat lapos füzet nemcsak a magyarországi emblematika késõi al-
kotása, hanem a Frey- und Trauben-Schiessen – a hozzá egybegyûjtött írásokkal
együtt – megõrizte egy elsüllyedt világ, a 17–18. századi Sopron rejtezõ szellemi em-
lékeit is.

E korszakot jól jellemzi számos más krónikás feljegyzés, a külvárosi szõlõmun-
kás Csányi János és a szabómester Ritter György János több krónikarészlete. (Mind-
ketten a Külsõ Képviselet tagjai voltak Sopronban.) A krónika idézett részletein el-
gondolkodhat az olvasó, hiszen azokban a Rákóczi-szabadságharc barátságtalan
soproni fogadását is tanulmányozhatja. Mégis meggondolkodtató sorok ezek a kró-
nikarészletek!

Végigolvashatja a házi krónikák indokolásait, a soproniak császárhûségét. Vél-
hetõen nem találja majd rokonszenvesnek a soproni polgárok merev elzárkózását a
kuruc szabadság-küzdelmektõl. Azonban jobban megértheti óvatos és félénk maga-
tartásukat, amellyel Sopron német anyanyelvû lakói a nehezen megõrzött kevéske
vallásszabadságukat és jelentõs szõlõvagyonukat kívánták megvédeni. Az evangéli-
kus soproniak a katolikus Habsburgoknak hûséget esküdtek, mert csak így remél-
hették az anyagiakban biztonságos életet.

Ezekben az írásokban Nyugat-Magyarország erõs evangélikus várának, Sopron-
nak az ellenreformációval vívott küzdelmeivel is találkozik az olvasó. Dobner Ferdi-
nánd három évtizeden át szívós küzdelmet folytatott a soproni polgártársak evangé-
likus vallásgyakorlatáért, köztisztviselõként, városbíróként, polgármesterként pol-
gártársai vagyonáért. Az 1717-ben, a reformáció 200. évfordulójára írt templomi ária
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ünneplõversének szövegéért, melyet akkor a soproni evangélikus fatemplomban éne-
keltek el. Ezt saját fia támadta meg egy durva hangú füzettel, az Oedenburgerisches
Rothes Ay címû vitairatban, annak 1718-as bécsi megjelentetésével. A fiú, Abraham
Aegydius Dobner sértõdöttségbõl választotta a katolikus vallást, mert nem kapott
meg egy várt evangélikus papi stallumot Sopronban.

A császárhû polgármester, Dobner Ferdinánd nem rettent meg Ocskay kurucai-
tól, ravaszsággal megvédte tõlük a várost. Az apát, emberi jellemének szilárdságát
azonban végzetesen megtörte hálátlan fia neofita buzgólkodása evangélikus hite el-
len. Ferdinand Dobner alig lépte át a 60. életévét, amikor visszavonult a közélettõl.
A hivatalát 1721-ig betöltõ polgármester és várospolitikus ezek után csak egy meg-
tört öreg szenátor lett. Alt-Bürgermeister, aki többé nem vállalt közfeladatot.

Az 1659-ben Sopronban született Ferdinand Dobner 1698-tól 1721-ig számos
alkalommal volt Sopron városbírája és polgármestere. Befejezte jénai egyetemi ta-
nulmányait, és hazatérte után hamarosan polgárjogot nyert. 1688-tól kisebb tiszt-
ségei vannak, még csak Vormund, azaz szószóló.

1689-tõl már a Belsõ Tanács tagja, elõször 1698–1699-ben városbíró. Ekkor ren-
dezte meg a helybeli lövészegylet és a szõlõlövészet jellegzetesen kora barokk ünne-
pét. Dobner ezzel is Sopron városának ragaszkodását bizonyította Lipót császárhoz.

Elsõsorban politikus volt, bár csiszoltan fogalmazta meg alkalmi írásaiban csá-
szárhû vallomásait szenátori idõszakában, harminc esztendõn át. Néhány kisebb írá-
sa, köszöntõ verse már helyet kapott németországi tanulmányai során különbözõ al-
kalmi kiadványokban. Elsõ fontosabb írása a lövészünnepet köszöntõ emblematikus
füzet, mely E. Nunzer nürnbergi rézmetszõ színvonalas ábrázolásaival díszíttetett. A
kiadványt feltehetõleg a soproni lövészünnepen résztvevõ hazai és külhoni céllövõk
kapták ajándékba. Ezért helyben elfogyott. Így eltûnt a résztvevõk válltáskáiban, mi-
elõtt a közgyûjteményekbe kerülhetett volna.

Ilyesmi alkalmi kiadványok esetében sokszor megtörténhetett. Magam is úgy
hittem, hogy csak egyetlen ismert példány maradt ránk, a Sárospatakon õrzött füzet.
Sokáig annyit tudtunk csupán, hogy egy budapesti bank trezorjából a II. világhábo-
rú végén a Sárospataki Református Nagykönyvtár más ritkaságával együtt hadizsák-
mányként a Szovjetunióba hurcolták. Azt hittük, hogy a pataki könyvtár többi kin-
csével együtt elveszett ez az egyetlen példányban fennmaradt emblematikus füzet is.
Amikor a Soproni Városi Levéltárban az ünnepi füzet második példánya elõkerült,
hozzákezdhettem a magyarországi emblematika e kései alkotásának tanulmányozá-
sához. (A bölcs Házi Jenõ akadémikus, fõlevéltáros 1930-ban vette leltárba ezt a sop-
roni ritkaságot.)

Az 1542-es soproni „Céllövészeti szabályzat” (Schützen-Ordnung) és 17. század-
beli kiegészítései az egykorú újságokkal (a Diárium és az Extract 1705-ös híreivel)
valamint a soproni krónikások híradásaival együtt szerves egész képet rajzolnak
meg. Az emlékek egy kötetbe gyûjtése izgalmas feladatot kínált a korszak feldolgo-
zására vállalkozó kutatónak.

A Lövészünnep és szõlõlövészet a 39 esztendõs férfi, Dobner elsõ fontos írása.
Fontos, mert képet ad „az alsó-magyarországi Sopron” lövészegyletének látványos
ünnepségérõl, melyet az 1698. év szeptember 14-étõl 17-éig, hétfõtõl csütörtökig,
hétköznapon rendeztek meg. A lövészünnep úgy történt, ahogy azt 1542 óta a lövé-
szek szabályzata elõírta.

Sopronban ugyanis tilos volt ünnep elõtt és vasárnap istentisztelet helyett céllö-
vészetre hívni a hívõket! Pedig a nyugat-magyarországi városban szükség volt lövész-
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egyletekre! Ez így lehetett már 1542-ben, a szabályzat megírásának évében is. Buda
eleste után Sopron „városköztársaság” a maga módján védekezett: felállította saját
magánhadseregét! Ezért rendeztek évente ünnepélyes céllövészetet. A cél nyilvánvaló
az olvasó számára, ha összefoglaljuk a kevés ismert hazai adatot. A soproniak úgy él-
tek Nyugat-Magyarországon, mint a Johann Fischart reformátor író által megénekelt
(Das Glückhafft Schifft von Zürich) zürichi lövészegylet tagjai, akik az 1570-es évek-
ben Strassburgba hajóztak a nagyhírû fõ lövészetre: „auff das vielberümt Haupt-
schiessen”. Az évenkénti soproni lövészeti összejövetel is a strassburgi ünnepséghez
hasonló látványosság lehetett.

Mint már volt róla szó, 1698-ban Sopronban az ünnepélyes (emblematikus jel-
legû) lövészünnepet megnyitó és záró beszédet a tanácsosi sorból a városbírói rang-
ra lépett Dobner Ferdinánd mondta el. A 2006 februárjában az egykori Szovjetuni-
óból hazahozott, hatvannyolc évvel korábban elhurcolt könyvritkaságok között
Dobner füzete is ott rejtezik. Kiállították a Nemzeti Múzeumban egy Serpilius kötet-
ke és egy német nyelvû imakönyv társaságában. De a címlapja nem látható, mert
egy fólió alakú kolligátum része. Dobner emblematikus Lövészünnepe azonban így
sem ismeretlen. Ugyanis 1930-ban a 45. számon dr. Házi Jenõ szerencsére beje-
gyezte a ritkaságot a soproni „Levéltári Növedéknapló” kötetébe.

A négy versemblémával ékes hat lapos füzet (néhány lapos terjedelem ellenére
is) nevezetes alkotás: a 17. század végi „soproni városköztársaság” büszke szellemi-
ségének foglalata.

A füzet A/4-es lapján található három embléma jórészt Dobner Ferdinánd lele-
ménye, bár a köremblémák szövege és rajza a 16–17. század ismert emblémavilágá-
val is kapcsolatban áll. A füzet 4. emblémája átvétel: ez a nürnbergi Joachim
Camerarius ismert emblémakötetébõl származik. Ott a bõségesen termõ gyümölcs
megroppantja a gyümölcsfa ágait, amelynek értelme: a fát a termés bõsége teszi
tönkre. (Camerarius: Symbolorum / et / Emblematum / … / collecta m.d.xc. A „Me Co-
pia Perdit”.)

Dobnernél a bõség más értelmet jelent. Nála az Uva coronat opus, vagyis „A szõ-
lõfürt a szorgalom eredménye” értelemben használatos. Ezt a bõséget óhajtották a
szõlõfürtökkel koszorúzott lövésztáblára célzó versenyzõk elnyerni.

Dobner úgy véli: „Nos! A lényeg a díjakban van! És én nem vetem meg a becses
lövész-barátokat, ha szemükkel és gondolatukkal az elõttünk álló díjra és nem az
én sürgõsen összeírt és gyatra beszédemre figyelnek, ezért nem is tartom fel õket to-
vább, zárom szavaimat és azt mondom:

[…]
Sopron szegény, s ha díjt ád, csak egy borágra futja,

De minden jó lövész áhít e koszorúra.
Ajánlom versenyünk vendégeinek kegyébe:

Köszönjük! Ez legyen a lövésztorna
VÉGE.”

Így fordította Ferdinand Dobner emblémazáró sorát Sarkady Sándor, és ilyen az ere-
deti záró sor is:

„Der Danck sey dieses Frey- und Trauben-Schiessen
ENDE.”
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A kettõs fallal körbe kerített várost 1617 óta a külvárost is körülvevõ fallal erõsí-
tették meg. Ez még Lackner Kristóf életmûvének egyik fontos eredménye. Az erõs
bástyákkal védett belváros falai római romokra épültek, melyek az Árpád-korban
égetett vörös agyagsánccal bõvültek. A 17. században tovább erõsödött a védelmi
rendszer a Szent György-bástyával (rondellával) és az úgynevezett Brückl-toronnyal.
A Bécstõl hetven kilométerre fekvõ város szõlõinek és borkereskedelmének védelmét
a polgárváros a Habsburg-háztól várta. Ezért nem engedték be a falai mögé Bocskai
hadait. Féltek a kísérõ hajdú és tatár segédhadaktól. Politikai bölcsességbõl mégis
kaput nyitottak a gyõztes Bethlen Gábornak. De katonáit csak a külvárosba enged-
ték be. Ugyanakkor II. Ferdinánddal sem szakították meg kapcsolatukat.

A soproniak tanultak az 1621-ben lemészárolt közeli csepregi evangélikusok
sorsából. Ocskay, Vak Bottyán katonáit is távoltartották a várostól. Dobner Ferdi-
nánd Lackner Kristófhoz hasonló módon járt el. Tudta: a közeli császári hatalom-
mal szemben nem lehet kenyértörésre vinni a vallási gyökerû ellentéteket.

Igaz: 1683-ban kényszerûségbõl kaput nyitottak Thököly Imre „kuruc király”
hadainak, aki visszaadta soproni evangélikus hitfeleinek a 16. század közepétõl ál-
taluk használt egykori katolikus templomokat. Mindez azonban csak néhány hóna-
pig tartott! Már ugyanezen év szeptemberében, Bécs felmentése után alázatosan
visszatértek a császár-király Lipót sasának uralma alá. Hiszen a soproniak akkor
is rettegtek a magyarok török és tatár segédhadaitól, amikor visszakapták Thököly-
tõl az elvett templomaikat. Inkább vállalták a katolikus vallást támogató uralkodó
korlátozó rendelkezéseit. Megelégedtek azzal a kevés kedvezménnyel, melyet az
1681-es soproni országgyûlésen kikönyöröghettek a protestáns rendek Lipóttól.

A soproniak vagyoni biztonságát az a lehetõség biztosította, ha fogadhatták a
városban a stájerországi és sziléziai borkereskedõket, akiknek a legfontosabb ter-
méküket, a borukat eladhatták. Lövészünnepeikkel – így az 1698-as szõlõlövészet-
tel is – önvédelmük biztonságát és városi létük fontosságát hangsúlyozhatták. En-
nek ismerete indokolja Dobner emblematikus füzetének „töretlen ragaszkodását”
Lipóthoz. Pedig a szánalmas külsejû és csekély képességû uralkodótól nem sok jó-
ban részesültek!

Jellemzõ az 1683 nyarától szeptemberig, néhány hónapon át tartó szabad szá-
jú szóhasználat, a Lipóttal kapcsolatos több komiszan kritikus megjegyzés is.

1683. szeptember közepén Csányi János külvárosi képviselõ krónikája megörö-
kíti: állítólag a császár is tudomásul vette, hogy a város vezetõi és Johannes Serpilius
polgármester nem tehetett mást, mint – ha látszatra is – hogy meghódoljon a „kuruc
királynak”. (Hanns Tschány’s Ungrische Chronik. Szerk. Páur Iván. Magyar történel-
mi tár. 5. köt. Pest, 1858, 89–91. l.)

Az uralkodó látszatra visszafogadta kegyelmébe „megtévedt híveit”, de nem ma-
radt el a büntetés sem. A városba érkezõ háromszáz császári katonát vezénylõ tiszt
holtrészegre itta magát. Tombolt, és 50 dukát válságdíjjal lehetett csak megveszte-
getni. Ez azonban csak a kezdet volt: Esterházy Pál nádor komisszárjai már azt kér-
ték számon a Belsõ Tanácstól, hogy miért nem védekezett a bástyáikon álló ágyúik-
kal. Ezután elkezdõdtek a büntetések. Elzárták Serpilius városbírót, a jezsuita va-
gyon felügyeletével megbízott tanácsosokat, a Kollonich püspökrõl gúnyosan szóló
Hartkopfl borbélyt és Tobias Kern tanítót, akik a katolikusok ellen uszítottak. Októ-
ber 16-án Bécsújhelyre vitték õket börtönbe.

A legcifrább császárellenes gyalázkodás felségsértés-számba ment. A csúnya kül-
sejû, elõre álló ajkú császárról a következõket jegyezte meg a tanító: „seines Weibs
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Fozn Unter der Nabel, sol schöner seyn als unssers allergnedigsten Kay. und Königs
Maul” – olvashatjuk Csányi krónikájában. Magyarul: „a felesége p…ja a köldöke alatt
szebbnek mondható, mint legfelségesebb királyunk és császárunk szája”.

A krónikás szerint ezért a gonosz és komisz beszédért mások megintették, hogy
ne beszéljen így. Erre gúnyosan válaszolt: „mach du mich und deinen Leopoldl [!]
schön, so hat er unsern allergnedigsten Kay. König und herrn Leopoltum einen Leo-
poldl genennet”. A németül író Csányi elrettentve idézi szó szerint a fejvesztéssel járó
szidalmazó szavakat: „szépre izélhetsz meg engem is, meg a te Poldikádat. Poldiká-
nak hívta a legfenségesebb császárunkat, királyunkat és urunkat!”

Nincs okunk kételkedni a Szûz Mária képet pellengérre akasztó polgár történe-
tében sem, a Kollonits püspököt szidó borbély és a felségsértést elkövetõ Kern taní-
tó szavaiban sem. Mindez így hangozhatott el!

Esterházy Pál nádor a vétkeseket számûzetésre ítélte. Megparancsolta, hogy bün-
tetésbõl négy héten belül hagyják el Magyarországot. Így rendelkezett már II. Ferdi-
nánd is 1627-ben a „Generalmandat” kiadásakor az evangélikus hitükhöz ragaszko-
dókkal szemben. El kellett hagyniuk Ausztriát! Ekkor, az 1630-as években alakult ki
a menekültekbõl Sopron mûvelt papjainak, tanítóinak rendje. Ekkor költöztek a vá-
rosba a gazdag posztósok a morvaországi Jichlava (Iglau) városából.

A soproni Belsõ Tanács 1683 õszén bölcsen kegyelmet kérõ küldöttséget me-
nesztett Linzbe, amely feltehetõen nagy pénzekért nyerte el a bocsánatot a székvá-
rosából gyáván elmenekült császártól, aki Kern tanító szerint nem több, csak egy
Poldika. A soproni küldöttek azt a parancsot hozták haza magukkal, hogy engedjék
el a börtönbõl ezeket az urakat! – írja a krónikás. Mindez 1683 novemberében tör-
tént, de a napot nem jegyezte fel Csányi. 

Sopronban tehát nem hullottak a fejek, mint Eperjesen a Caraffa-féle „véres
eperjesi teátrumban”. A kegyelem alighanem súlyos pénzösszegébe került császár-
hûséget színlelõ városnak.

Ferdinand Dobner elsõsorban nem író volt, hanem rendkívüli ügyességgel tár-
gyaló várospolitikus. A fennmaradt és a cím szerint ismert elveszett kisebb írásai
ezért születtek a feltétlen lojalitás jegyében. Terjedelmes országgyûlési naplója sze-
rint az evangélikus vallást védte 1709 és 1715 között (Országos Széchényi Könyv-
tár, Kézirattár). Magánnaplója 1. és 2. kötetét bizonyára Literáti Nemes Sámuel
hurcolta el 1841-ben Gamauf Gottlieb egyháztörténész lelkész özvegyétõl. A napló
3. kötete az 1950-es években került a Soproni Levéltárba. Jóformán feldolgozat-
lan. Ezeket kellene kutatnia a korszakkal ismerkedõnek. Csatkai Endre a napló
utolsó kötete alapján írt Dobnerrõl mint könyvbarátról (Soproni Szemle 1957, 300–
301. l.).

A család egyik õse, Dobner Sebestyén a 17. század elején már Sopronban élt.
Lackner Kristóf Tudós Társaságának is tagja volt. Állítólag II. Rudolftól kapták a ne-
mességüket. Elõnevük egy Moson megyei udvarház alapján Rantenhoffi vagy Roten-
hofi. Többször is módosuló címerük Ferdinand Dobner polgári iratain egy négyelt
pajzs. Elsõ és negyedik mezejében holdat tartó oroszlán látható. Ez az „istenített
példaképre”, Leopoldra is vonatkozhat. A második és harmadik mezõben álló daru
pedig az éberség jelképe. Dobner valóban a császár érdekeinek éber õre volt. (Tom-
pos Ernõ: Címeres pecsétek, különös tekintettel a polgári címerekre. A Soproni Szem-
le kiadványai, 1942. 146. sz.)

Idézzük Dobner 1730-ban állított sírkövének feliratából az elsõ két sort! E so-
rok a 71. életévében elhunyt jogtudós legfontosabb jellemvonásait mutatják be: 
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„Des Kaysers treuer Knecht, der Bürger guter Freund,
Des weisen Rathes Ehr und seines Stammes Zierde”

(Idézi Payr Sándor:
A régi soproni temetõ. Sopron, 1917, 35. l.)

„A Császár híve volt, polgárok közt barát,
A Bölcs Tanács esze, családja aranyága”

(Sarkady Sándor fordítása)

Ebben a sírfeliratban Dobner életelveinek minden fontosabb vonása összegzõdik. Hû-
séges a császárhoz, a polgárokhoz barátság fûzi, ez jelentkezik a lövészegylet szerepel-
tetésében is. Valóban õ volt az Ehrsamer Rat, a Bölcs Tanács esze. Ezért az 1698-as
lövészünnepet különleges pontossággal rendezte meg.

Már 1998-ban, a VÁRhely bortörténeti számában (a Dobner-beszéd fordításának
elsõ közlésekor) is hangsúlyoztam, hogy a lövészegylet kiemelt szerepeltetése
tanúsítja, hogy az elõzõ évben verték le Tokaji Ferenc hegyaljai kuruc felkelését.
Vészhelyzet van! Ugyanekkor Savoyai Jenõ 1697 szeptemberében aratott döntõ gyõ-
zelmet a törökök felett Zentánál. 1699. január 26-án kötötték meg a karlócai békét.
Ezek a politikai események jelölik ki a soproni lövészünnep helyét. A város ekkor
érezte magát legnagyobb biztonságban borkereskedelmével együtt a császári sas, Li-
pót sasának szárnyai alatt!

A sas és a szõlõ kapcsolata bibliai exemplum. Már Ezekielnél, az ószövetségi
prófétánál is megjelenik. A prófétai könyv 17. fejezetébõl a következõ ide illõ hason-
latot idézzük:

„Ezt mondja az Úr, az Isten: Egy nagy szárnyú, díszes tollazatú hatalmas sas
kiterjesztette szárnyait, elment a Libanonra, és elvitte a cédrusfa hegyét. […] Aztán
a cédrus egyik hajtását vette és elültette a jól elõkészített földbe, bõséges vízfolyás
mellé, odaültette szegélynek. Az ág gyökeret eresztett, és alacsony növésû, dús szõ-
lõvé fejlõdött. Ágait a sas felé fordította, gyökerei meg alatta voltak. Szõlõvé fejlõ-
dött, vesszõket hajtott és ágakat növesztett. Volt egy másik nagy szárnyú és díszes
tollazatú, hatalmas sas is. S lám, a szõlõ feléje eresztette ki gyökereit, feléje nyúj-
totta vesszõit arról a földrõl, ahová ültették, hogy öntözze.” (3,5–8) Ezekiel próféta
elsõ sasa Babilonia királya, a másik sas Egyiptom fáraója.

Dobner Ferdinánd sasa természetesen I. Lipót. Sopron sohasem érezte magát
nagyobb biztonságban, mint akkor, a „császári sas” védelmében. A sas uralkodik a
II. Ferdinándtól adományozott soproni címerben is. Dobner azonban nem Ferdi-
nánd, hanem I. Lipót monogramját helyezi az emblematikus kör keretében a sas
mellére. A város a sas szárnyainak és a címerben látható három toronynak a védel-
mében él: Aquilæ secura subalis – „A sas szárnyainak védelmében”. Az ószövetségi
eredetû képnek megfelelõen Ezekiel alacsony, dús szõlõága koszorúzza a címert. A
címerkép két tornya felett csillag ragyog. Õk a császár fiai. I. József, az idõsebb, akit
kilencedik életévében királlyá koronáztak, ekkor már húsz esztendõs. A városcímer
jobb oldalán álló torony felett ragyogó csillag a testvérét, Károly fõherceget jelképe-
zi. Késõbb III. Károly néven õ követi Józsefet a trónon.

A Sopronba messze földrõl összehívott lövészek ünnepén a helyiek fontossága,
szerepe is felértékelõdik. 1542-ben Sopronban Buda elestének rémülete hívhatta
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életre a várost védõ polgári lövészegyletet. A tény, hogy 1577-ben újra kellett másol-
ni a szabályzatot, a 17. században pedig kiegészítették, azt igazolja, hogy a Frey-
schiessen híveire a városban mindig szükség volt. Az evangélikus vallásra áttért
Sopron egykori katolikus oltáregyesületei is világi tömörülésekké változtak. Bekap-
csolódtak a forrásokban gyakran emlegetett zászlólövészetbe. Részletesebb megha-
tározást minderrõl nem találunk. De az egyes lövészcsoportok bizonyára zászlóval
vonultak fel, vagy zászlók kíséretében lõhettek.

A Schützen-Ordnung záró pontja kiemeli az elõkelõbb céheket. Ilyen a Hern Zöch,
azaz az Urak Céhe, a Schidungs Zech, ez feltehetõleg a Temetéseket Végzõk Céhe, a
Heilige 3 Faltigkheit Zech, a Szentháromság Céh, a Frauen Reinigungs Zech, a Miasz-
szonyunk megtisztulásának céhe (ennek ünnepe február 8. volt). Még az Ellenden
Zech, a Tisztítótûzben szenvedõk oltáregyletének céhe is lövészegyletté vált. A felsorolt
oltáregyletekbõl evangélikus közösségekké alakult csoportok között a legfontosabb-
ként említi a szabályzat a Céllövõk, a Halászok és a Kereskedõk Céhét. Az utóbbi fel-
sorolás a 19. zárópontban, a 17. századi kiegészítések között olvasható. (Soproni Le-
véltár, Lad. X. fasc. V. num. 87.) Ez azt bizonyítja, hogy a lövészünnepek csoportjai
külön-külön alakulatokkal gyarapodtak.

A szabályzatot eddig csak említette, de szövegét nem közölte a korábbi kutatás.
Egy 1542-es tanácskönyvi bejegyzés mutatja, hogy a Schützen Zech tagjai több he-
lyen szolgáltak. A kapuõrségben, a toronyõrségben, s részt vállaltak a tûzõrség ellá-
tásában is. A Faut Márk krónikáját kiegészítõ Klein Menyhért 1581. évi tudósítása
szerint a nagy céllövészet igazi népünnepéllyé vált. Az ez évi ünnepségen megjelent a
Prütschenmeister – azaz a tréfamester. Rajta kívül kötéltáncos is szórakoztatta a kö-
zönséget. A két Linzbõl érkezett tréfamester ABC-rendben megverselte a lövészeten
szereplõ céllövõket és a helyszínre a zászlókkal felvonuló fiúkat.

A reformáció 16. századi korszakának német szatirikus írója, a Strassburgban
és másutt tevékenykedõ Johann Fischart nagysikerû verses eposzt írt 1576-ban a
svájci, zürichi íjászokról. Amint azt a bevezetõ tanulmányban ugyancsak elmond-
tuk, az ott rendezett lövészversenyre olyan gyorsan eveztek le a Rajnán, hogy a ma-
gukkal hozott fõtt köleskása még melegen érkezett!

Õk Hauptschiessen néven emlegették az évenkénti nagy rendezvényt. „Das
Glückhafft Schiff von Zürich Artliche Beschreibung der ungewonten unnd / doch
glückfertigen mit dem freüden Schiffahrt ettlicher Burger von / Zürich auff das vilbe-
rühmt Hauptschießen / gen Straßburg gethan Gestellet […] mit dem freüden voll-
brachten Straßburgischen Schiessen, Und der Nachparlichen besüchung” Tehát
örömteli szomszédlátogatás volt egy ilyen sok városból összehívott lövészünnep!
(Idézi Karl Goedeke: Elf Bücher Deutscher Dichtung. Leipzig, 1849, 190–191. l.)

Nevezhetjük az ünnepségeket Frey-Schiessen, vagy Hauptschießen néven. A lö-
vészünnep Sopronban éppúgy, mint Straßburgban fõleg a jómódú polgárok szórako-
zása lehetett. Egy soproni képviselõtestületi bejegyzés a Ratsprotocollban megõrizte,
hogy a céllövészeten részt vehettek a város jobbágyfalvainak parasztlövészei is. Elsõ
díjat azonban még akkor sem kaphattak, ha a legjobb lövészeredményt érték el a cél-
táblán. Jobbágy lövész Sopronban csak második helyezést érhetett el!

A Schützen-Ordnung 7. pontja szerint a lövészek nemcsak fegyverrel, feltehetõleg
íjjal is lõhettek. Mindezt az a szabály bizonyítja, hogy nem volt szabad feltollazott vagy
élesre reszelt lövedékkel (kain gefietterte oder gespitzte Kugel) a lõállásba lépniük.

A kéziratos Giwitzer-krónika szerint 1678-ban a lövészverseny fõ jutalma egy kí-
vül-belül aranyozott kehely volt. A gyõztes lövészt az ünnep végén „lovaggá avatták”.
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1698-ban Dobner a beszédében hangsúlyozta, hogy a „szegény város” nem ajándé-
kozhatott gyémánttal díszített szõlõfürtöt. De egy szõlõfürt alakú trébelt ezüst kehely
mégis ott állhatott az elsõ díjas lövész táblája elõtt. A lövészünnepen elmondott
Dobner beszéd központi gondolata és az emblémák értelme: a szõlõfürtök védelme. A
polgárok jogainak védõje pedig maga a császár.

Az ünnepélyes soproni lövészetre Regensburgban nyomatott füzetbe a szónok
sajátságos értelmezéssel négy emblémát készíttetett E. Nunzer nürnbergi mûvész-
szel. Három emblémakép a szeptember 14-ei megnyitó beszéd után kapott helyet.
A negyedik embléma a kiadvány végét díszíti.

Uva coronat opus: Szõlõfürt koronázza a mûvet. Ez a kép a füzet utolsó oldalán
található. Az utóbbi embléma, mint tudjuk, egy 1590-es Camerarius embléma-kö-
tetben található. De Dobner értelmezése itt is optimista. A „szegény Sopronként”
említett város nevében azt vallja, hogy a gazda munkáját a szõlõfürt koronázza:
„den Fleiß mit Trauben krönet”. Egy formai változás történt: a pictura itt a szövegek
alá került.

Horváth Zoltán, ny. levéltár igazgató két könyvet is írt a város címereirõl, jórészt
változatlan szöveggel (Sopron város címerei. Sopron, 1992. Sopron önkormányzati jo-
gai és címerei. Várostörténet 1277–2002. Sopron, 2002). Kétségtelen érdeme, hogy õ
adott elsõként hírt a Sopronban megõrzött és elveszettnek hitt nyomtatványról. Mind-
két könyvében megjelenik a három embléma közül a legnagyobb, amelynek felirata:
„A sas biztos védelme alatt”. Már ez a kép is egyesíti az embléma három alapismérvét.
Sõt Dobner a subscriptiót latinul és németül egyaránt a körképbe metszette.

Beszélnünk kell a beszéd záró és köszönetmondó részérõl is. „Mit Trauben /
sage ich / sind alle aufgesteckte Scheiben sammt dem Besten (so in einem Trauben-
Art formierten Becherbestunde) bey […] glücklich vollzogenen Frey-Schiessen
umgeben worden” (B ív). Magyarul: „Azt mondom én, szõlõ fonta be az összes kihe-
lyezett lõtáblát, együtt a legjobbéval (amelyen szõlõformájú kehely állt) a […] szeren-
csésen végbevitt cél-lövészet alkalmával.”

Dobner prózai szöveggel is értelmezte a nagy köremblémát. (Akárcsak az 1640-es
években a spanyol Saavedra, aki nevezetes híres emblematikájában szintén prózai
szöveggel kísérte a picturát.) Dobner szerint Sopron „A sas biztos szárnya alatt” él.
A Szent Német-Római Birodalom sasával díszített címerét 1622-ben II. Ferdinánd
adományozta Sopronnak (Sopron önkormányzati jogai és címerei. Várostörténet.
Sopron, 2002, 44. l). A mi emblémafüzetünk címerállatának mellén azonban I. Lipót
monogramja látható. A nagy köremblémában elhelyezett latin subscriptio kiemelt
betûibõl az 1698-as év kronosztikonja olvasható ki. Dobner számára pax bona dul-
cior est uvi – a város békéje még a szõlõfürtök édességét is felülmúlja. Ami azonban
számára édes biztonság, az a 18. században leírt Rákóczi-nóta szerint az ország
senyvedése a sas körmei között:

„Jaj, régi szép magyar nép,
Az ellenség téged mikép
Szaggat és tép […]
De a sasnak körme között fonnyadsz, mint a lép,
Szegény magyar nép!” 

(A kuruc küzdelmek költészete.
Vál. Varga Imre. Budapest, 1977, 238. l.)
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Dobner emblematikus füzetének képversei összetett kettõs emblémával folyta-
tódnak. Minél érettebbé válnak a szõlõfürtök, annál inkább lehajlik a földre a szõ-
lõvesszõ. Janus Pannonius egyik magyarországi elégiájában írt a termékeny gyü-
mölcsfáról „De arbore nimis fœcunda” címmel:

„Illa ego, quæ recto cœlum vertice adibam,
Arbor, humum pronis verro cacuminibus” 

„A fa ágai nyílegyenesen törtek az égnek,
most a termékeny ágakat lehúzza a gyümölcsök súlya.”

(Janus Pannonius munkái latinul és magyarul.
35. elégia. Budapest, 1972, 380–381. l.)

Mintha Dobner emblémáját is ehhez hasonló gondolat sugallta volna! Vagy Janus
Pannonius verse, vagy annak valamely ókori latin elõképe. A gazdag bõségben ter-
mett fürtök a képversben is földig húzzák az ágat. Quo foecundior eo humilior a kép-
vers felirata. Mindennek pozitív az értelme. Akárcsak Nicolaus Taurellus emblémá-
jában, aki a gyümölcsöktõl súlyos ágak terhét a tavaszi bõ virágzással magyarázza.
Camerarius már említett, 1590-es emblémagyûjteményében is megformál egy emb-
lémaképet, de a gazdag termés veszedelmérõl (Arthur Henkel–Albrecht Schöne:
Emblemata. Stuttgart, 1967, 169. és 173. l.).

Dobner a nagy képmezõbe kisebb ovális emblémát tervezett. A nürnbergi réz-
metszet készítõje, E. Nunzer egy köremblémába két egymás erõsítõ képet metszett
egybe. Ezt is szõlõkoszorú keretezi: Pro hac sudavi, „Ezért izzadtam” elirattal. Ebben
az újabb szõlõkoszorúban mûvészien megformált serleg áll borral töltve a középpont-
ban. A serleg szélén táncoló parányi alak akár a változó szerencse, a fortuna jelképe
is lehet. A szorgalmat jutalmazza a leszakított fürt: ezt tanítja a subscriptio. A kettõs
embléma itt azt bizonyítja, hogy Dobner az emblematika egyre kimódoltabb változa-
tát követi!

Az emblémalap harmadik képverse fejezi ki leginkább a szerzõ lojalitását.
Ugyanakkor jellegzetesen soproni gondolkodásra is vall. A szõlõtermelõ számára
legfontosabb a sértetlen jó termés. A városban született nagyszámú polgári króni-
kában a száraz adatsorok között minden évben feljegyzésre kerül a termés minõsé-
ge is. Megörökítik, milyen volt a szõlõtermés, kik jöttek messzi földrõl Sopronba
borvásárlásra. Dobner emblémája szerint: aki pedig a szõlõtermést veszélyezteti, az
az életét is elvesztheti. Ez az inscriptio lényege. Pro vitæ vitam. A tolvaj szõlõlopá-
sért akár halállal is bûnhõdik! Ebben a felfogásban rajzolt emblémát nem ismerünk
máshonnan. Nem láttam olyan emblémaképet, ahol a puskás szõlõtermelõ lelövi a
tolvajt. A soproni polgár gazdagságának alapja a Vitium cultura, azaz a szõlõmûve-
lés. Amikor a szõlõágakat metszi, a munkafolyamat: amputavi vitis.

Dobner Ferdinánd 1698-tól Sopron városbírója, az 1704-es évben polgármestere.
Egyidõben a város védõje és I. Lipót „katonája”. Csányi János az Ungrische Chronik
1704. évi januári feljegyzéseiben részletesen leírja Dobner városmentõ ravaszságát.
Dobner lopva Bécsbe utazott, hogy segítséget hozzon. Eközben a Belsõ Tanács egy hé-
ten át (január 17-étõl 24-éig) hitegette Ocskay Lászlót. Rávették, hogy még ne vonul-
jon katonáival a katonai védelemmel nem rendelkezõ városba. Azzal indokolták, hogy
egy szabad királyi város nem hozhat döntést a meghódolásról könnyelmûen, egyik
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napról a másikra. Ezért nem is lehet elsietni ilyen fontos döntést – ezzel nyugtatgatta
Ocskayt Kerscherschiz tanácsos úr.

Pedig a város elfoglalása könnyen megvalósítható lett volna. Ocskay egy héten
át mulatott a város kocsmáiban. Szórakozott: ki-be szánkózott a városba. A kato-
nai védelem nélküli várost akkor könnyûszerrel elfoglalhatta volna! De õ a szomszé-
dos Kópházán hagyta katonai erõit. Január 19-én pedig elutazott Sopronból. A ka-
tonáit magukra hagyta. Így játszotta el a város elfoglalását!

Dobner polgármester lopva Bécsbe utazott segítségért. Kapott is császári véd-
erõt! Blomberg báró hamarosan bevonult négyszáz katonájával a fallal kerített város-
ba. A vezetõ nélkül maradt kurucok semmit sem tehettek. A labanc érzelmû polgá-
rok összefogtak a császári haderõvel. „Unterdessen aber streiffeten die Gruzen merzu
an unsre Stadt, wurden aber einer nach dem anderen abgeschossen”. „[…] a kurucok
egyre inkább a városfalak körül kóboroltak, de egymás után lelõtték õket!” – írja a
krónikás.

A puskás szõlõsgazda fenyegetése, melyet az emblémában emlegetett, szomorú
valósággá változott:

„Deinen Weinstock alle Stund
Schütz ich wider diesen Hund” –

„Az ilyen kutya ellen a szõlõmet minden órában megvédem” – olvashatjuk az 1698-as
képvers subscriptiójában. Az embléma reális részletességgel ábrázolt képén a szõlõs-
gazda lõ, a tolvaj holtan elterül. Ez 1704-ben Sopronban véres valósággá vált! Ezt a
„védekezést” rendelte el a szõlõket féltõ Ferdinand Dobner 1704-ben.

Most már hiába fenyegette a várost 1704 márciusában Cséry Mihály ezereskapi-
tány a szõlõk kivágásával. Csányi János Magyar krónikája szerint Aegydius Ludwig
Prisomann városbíró a következõ levelet kapta:

„Akartam kegyelmeteknek írnom, ugy látom, igen fogyatkozot Soprony Szõlõ-
metzõbõl és Kapásbúl, igen szánakozom illyen szegény Lavanczokon, hogy illyen
Szükségben vadnak, én azt gondoltam […] vagyon 2000 Hayduim itten, meg met-
zetném és meg kapáltatnám a Szõlõket s akár tövestül is kivágattam ugyis Hay-
duimnak nincsen Dolgok csak henyélnek. Igen röst Gazdák kegyelmetek, ugy had-
gya illyen drága szõlõket, másképpen is karokat szõlõkben szaporittyák azon a
Steyerek”.

A keserû hangú gúnyos levél végén még reménykedik: „Tudom nem illyen han-
gos Tob [! – Dob] fogg hallany az cziffra Toronyban, csak egy holnap alatt is.”

A Frey- und Trauben-Schiessen a város címerének prózai szövegben megfogal-
mazott emblematikus magyarázatával zárul. Nem szorul különösebb magyarázatra
a lövészek elõtt 1698-ban elhangzó császárhû esküszöveg:

„A nép szava zengi: Lipót, isteni légy magad is!”

A város emblematikusan értelmezett címerében a három toronyból két torony fe-
lett ragyog csillag. A két csillaggal ékesített torony (erre is bõséges emblematikus pél-
da idézhetõ) nem más, mint a császár két fia: „Megpillantunk továbbá ebben a város-
címerben két fényesen ragyogó csillagot is.” Az értelmezést a füzet margóján az Ószö-
vetség szövegére utaló apró betûs magyarázat, bibliai hely idézése jelzi: „Genesis 37.
V. 10.” Majd Dobner így folytatja: „Ott, József álmában a csillagok Jákob fiait jelentik;
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én nem álmodom, hanem egész biztonsággal tudom, hogy a két csillag a városcímer-
ben, az elsõ és a harmadik torony felett, Õk a legkegyelmesebb császár-fiak, Õ Kirá-
lyi Fensége I. József úr, a mi legkegyelmesebb király urunk, a föld gyönyörûsége […]”
(A másik „csillag” lett késõbbi királyunk: III. Károly!)

Mózes Teremtés könyvének idézett helye így szól a bibliai Józsefrõl: „Más alka-
lommal újra álmot látott, s azt is elmondta bátyjainak. Így szólt: Látjátok, ismét ál-
mom volt.” „A nap a hold és a csillagok meghajoltak elõttem”. Amikor elbeszélte ap-
jának és testvéreinek, apja megfeddte, mondván: „Mit akar jelenteni ez az álom, amit
láttál? Nekem, anyádnak és bátyáidnak, nekünk földig kell hajolni elõtted? Bátyjai
féltékenyek lettek rá, apja ellenben megjegyezte magának a dolgot”. Dobner így ír: A
harmadik torony csillaga „Károly fõherceg, aki a mi legkegyelmesebb Urunk vér és
szellem szerinti örököse, akinek Isten szerencsét és koronához méltó Károlyi Dicsõ-
séget (Felicitatem Gloriam Carolinam) kölcsönözzön mindenkor! E két csillag Ragyog-
jon mindenek felett!”

Nappal is látható a fényük, nem szükséges hozzá sem Tycho Brache, sem
Copernicus vagy Galilei távcsöve – vallja Dobner. Azért villantja fel természettudo-
mányos ismereteit a szónok, hogy igazolja: a Császár és két fia fontosságának fel-
ismeréséhez nem kell távcsõ! Politika és emblematika találkozik a két csillagos to-
rony és a középsõ, a Császárt jelképezõ nagyobb torony emblematikus összekap-
csolásában. „In Wahrheit / der armen Stadt Oedenburg Stern und Glück hänget an
diesen beyden Sternen” (B2).

Az úton járó vándor is szívesen jár a nap fényében, de akkor is „megvigasztaló-
dik, ha csak a csillagfényes éjszakában reménykedhet”.

A beszéd emblematikus módon értelmezett hangsúlyos eleme a városcímer há-
rom tornya. Az igazság tornya, a Turris justitiæ (I. József tornya) biztosítja, hogy
minden lövészbarát (Schützen-Freunde) elnyerje a jutalmát. A középsõ torony, az
egyetértés tornya, a Turris concordiæ a császár jelképe. Ennek a toronynak kell az
„egyházi, a világi és az otthoni rendet” megszilárdítania! A Schützen-Exercitium a lö-
vészgyakorlat katonai értelmét is bizonyítja. Károly fõherceget jelképezi tehát a
Turris concordiæ, az állhatatosság tornya. Ez a torony a nevét azért kapta, mert
Dobner szerint maga Lackner Kristóf császárhû, állhatatos polgár volt, aki gazdag
hagyatékot ajándékozott Sopronnak, többek között ezt a mostani lövészet céljára
átalakított kertet is.

Dobner gondolatmenete azonban gondosan elfedi Lackner hungarus-tudatát, a
humanista elõd magyarsághoz fûzõdõ kapcsolatait. Ezért akarja az õsök tetteit (te-
hát Lacknerét is) a legalázatosabb odaadással – „nach obliegender allerunterthänig-
ster devotion” – követni, és ezért magyarázza a következõ módon, császárhû alázat-
tal az Elõkapu hármas kapurendszerén található feliratokat: „[…] ez okból a tiszte-
letreméltó városkapun található arany betûkre – A. E. I. O. U. – a legalázatosabb
tisztelettel pillantunk”. Dobner szerint ezen öt betû hitelét „a vérünkkel pecsételjük
meg”: „Austria Erit In Orbe Ultima”, „Aller Ehren Ist Oesterreich Voll!”

Ismeretes ennek a rövidítésnek egy még hódolóbb hangú feloldása is: „Alles
Erdrech Ist Österreich Untertan”. Az utóbbit a Dobner-beszéd nem idézi! Ennek az öt-
betûs vallomásnak a megvalósulása sem volt azonban több az uralkodásra alkalmat-
lan Lipót vágyálmánál. Jómaga és fia, I. József is reménytelenül küzdött XIV. Lajos
Franciaországa ellen!

A hagyomány szerint a jelmondat megfogalmazója III. Frigyes császár (1415–
1493). Õ azt a feloldást választotta, hogy „Austria Est Imperare Orbi Ultima” –
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„Ausztria hatalma a világ végéig fennmarad!” Ezt íratta kódexeire és címere köré is!
(Bõvebben ld. Tóth Béla: Szájrul szájra. Budapest, 1895, 23–24. l. A soproni Elõ-
kapu feliratáról ld. Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása. III. kötet. XXXVI. §. Sop-
ron, 2005. A város fekvése címû fejezet is ír errõl.)

A Sopron megyérõl összeállított Notitia-kéziratot a pozsonyi tudós, Bél Mátyás
1743-ban átnézte és kijavította. A két nyelven megjelent kéziratban (Sopron, 2005 és
2006) is olvashatók a Dobner-beszédben lejegyzett városkapu-feliratok. Az új szö-
vegkiadásból megtudható, hogy az egykori Elõkapu észak felõl nyílt hármas bejára-
tú védõrendszerrel. Az elsõ kapu feliratát az 1697. évben fogalmazták meg – mint ezt
az idézett fejezetben Bél Mátyás is leírta. Dobner Ferdinánd már a következõ évben
(tehát 1698-ban) megörökítette beszédben az Elõkapu feliratait. Ezért olvasható a
beszédben elhangzó Lipótot és I. Józsefet dicsõítõ szövege is. Ez az utóbbi 1690-ben
került a kapukra. Dobner így magyarázza a feliratok jelentését:

„Mert ezáltal arra emlékeztetünk, hogy Istenen kívül a városkapuk megvédését
ezeknek a legkegyelmesebb és örök értékû uralkodóknak köszönhetjük.”

A sas és a csillagok emblematikus dicsérete után a szónok ügyes fordulattal is-
mét a lövészünnep vendégeihez szólt. Számukra nyitva állt a külsõ városkapu is. Az
Ausztriából érkezõk pedig valószínûleg az úgynevezett Szélmalom utcai kapu, a
Windmühl-Tor felõl jöhettek a városba. De nyitva állt számukra a szónok szerint a
lélek belsõ a kapuja is: „das innerliche Gemüths-Thor”. Tehát Sopron szívébe zárta
a díszvendégeit az itteni lövészrokonokkal együtt. Õk ékesítették fel jelenlétükkel a
lövészkertté alakított hajdani Lackner-kertet. Ez az ügyes szónoki fordulat ismét
összekapcsolta a beszédben a sas és a csillagok emblémakörét a meghívott és a
helybeli lövészek csoportjával.

A beszédet záró fordulat szerint jutalom a díjakban rejtezik. A fõdíj egy szõlõ ala-
kú serleg, amely a lõtáblák elõtt állt. Bizonyára 1698-ban is avattak lövész-lovagot.

A szónok számára immár nem volt más hátra, mint hogy beszédét a 4. emblémá-
val ügyesen lezárja. Erre pedig a Camerarius-embléma adott alkalmat, nem szomo-
rú, hanem örömet sugárzó subscriptióval. Sopronban a lövészversenyt a szõlõ koro-
názta. Erre vágyakozott a versenyzõsereg!

„Der Danck sey dieses Frey- und Trauben-Schiessen ENDE.”

„Köszönjük! Ez legyen a lövésztorna
VÉGE.”

Ferdinand Dobner egyéb irodalmi szándékkal született mûvei is alkalmi írások.
E versek ugyancsak az emblematika, a Habsburg-ház tisztelete és az evangélikus
vallás védelmében születtek. Tehát ezek az írások is õriznek némi emblematikus vo-
nást. Részletes könyvtárjegyzéke nem maradt fenn, csak találgathatjuk, hogy mi-
lyen emblematikus mûveket õrzött még könyvtárában a császárhû soproni polgár-
mester. Az utolsó, 1729-ben fogalmazott végrendelete szerint könyveit a soproni
nyomdászatot kezdeményezõ Sebastian fiára hagyta.

„Ess lebe Österreich in Ewigkeit beglücket” – így kezdõdik az Ausztriának világ
végezetéig boldogságot ígérõ verse. Kéziratos verses röpirat ez. Dobner 1705-ben is
a „fenséges fényû Sas” segítségében bízik. Kitartásra biztatja polgártársait a kuru-
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cok ellen: „Óh, Sopronom, ne félj, a császár nem hagy el”. A vers kéziratban terjedt,
szövegét Csányi János Magyar krónikájának nagyszámú másolata õrizte meg.

Császárhû szellemben íródott a csak címében, vagy elsõ sorában ismert I. Jó-
zsefet gyászoló Dobner-vers is: „Der grösste Welt Monarch Europæ”.

A reformáció 200. évfordulójára írt „Wie alt ist Luthers Lehr” címû költemény a
bibliai, lutheránus emblematika jegyében fogant. Szerzõje öröméneknek szánta, de
a jámbor vers jószándéka ellenére vihart támasztott.

Könyvtáráról végrendeletében csak összegzõ jelleggel beszél, Camerarius kötete
azonban lehetett! Megemlíti, hogy könyvgyûjteményét Sebastian Ferdinandra, fiára
hagyja: „praelegiere meinem Sohn Sebastian Ferdinand Dobner alle meine Bücher,
ausser denen, über welche vita durante disponieret, und sich Vermög meiner in ein
und anderen derselben eigenhändig eingezeichnet befindliche Schenkung äussert
wird”. Csak azokat a könyveket örökli tehát más, amelyekbe már elõre bejegyezte is-
merõseinek az ajándékozó sorokat. (A fenti idézett adatokat a Soproni Városi Levél-
tár Lad. D. fasc. III. num. 82. számú végrendeletébõl Dominkovits Péter fõlevéltáros-
nak köszönhetem.)

Híresen hírhedt két aranyláncát, melyet I. Lipóttól és I. Józseftõl hû szolgálatáért
kapott, Richárd Ferdinándra, unokájára (Sebestyén fia gyermekére) hagyta. Az elsõ
aranylánc Lipót császár ajándéka azért, mert ravaszságával megakadályozta, hogy a
kurucok 1704-ben meghódítsák Sopront. Drága kegybõl kapott arany láncoknak ne-
vezi ezeket: „[…] vertraue Ich die Zwey kostbaren goldenen Gnaden Ketten in einen
schwarzen Sammeten und Beutel und silbernen Schachtel befindlich.”

„Ausztriát a sors kegyelje mindörökké” – fordította Sarkady Sándor az „Ess lebe
Österreich” elsõ sorát. A folytatás ebben a versben is emblematikus. Ahogy a babért
nem üti meg a villám és a mennydörgés, úgy császárunk fejét se sújtsa veszedelem
és kényelmetlenség. A laurus – a Lorbeer –, a babér már Ovidiusnál is Apollo szent fá-
ja, a gyõzelem jele és jutalma. Camerarius 1590-es emblémagyûjteményében is a ba-
bér, a borostyán az intacta virtus jutalma: „est diris intacta fulminibus”. (Arthur Hen-
kel–Albrecht Schöne: Emblemata. Stuttgart, 1967, 204. l.)

Az égi egyeduralkodó: Isten. Dobner szerint õ minden császárok császára. Õt
kéri, hogy ölébe véve óvja Lipótot, a császárt. Barokk Szentháromság-oszlopokon
látunk hasonló katolikus megjelenítést: az Atyaisten veszi ölébe a Fiát! Ezt a védel-
met – „nehm den Kayser in den Schoß” – kéri Dobner alkalmi versében. „Öleld szí-
vedre õt” – fordította Sarkady Sándor az alázatos költõi fordulatot.

„Fenséges fényû Sas, akár a nap világa
Másik nap nincs, amely véle versenyre kel”.

A Lövészünnep emblematikus sas képe tehát itt is folytatódik. A vers csak kéziratos
másolatban terjedt. Másolhatták a város írnokai is az ostrom idején. A krónikák
szintén megõrizték. Ha megjelent volna nyomtatásban, emblémaképként a nyulat
felragadó sas, vagy a városcímer sas ábrázolása lehetett volna a vers pictura-képe.
Lehetõség volt Camerarius emblematika-ötlete is: a villámtól mindenkor mentes bo-
rostyánfa. A kéziratban sokszorosítva elterjedt vers egy egykorú újságlevél az Ex-
tract, a Levélkivonat címû hírlevél egy fordulatát is megõrizte. Amikor a soproni hír-
vivõt a császár elé bocsátották, Lipót állítólag ezt mondta: „Gyermekeim, fájlaljuk az
állapototokat, imádkozzatok szorgalmasan, Sopront nem hagyjuk elveszni!” „Meine
Kinder es ist uns leid umb euren zustand / bettet fleissig, ich will Oedenburg nicht
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lassen” (App. Hung. 2384. 2. r). Ez a biztató mondat zárja Dobner hûségre intõ ver-
sét is:

„Glaubss nur mein Ödenburg dich last der Kaysser nicht”.

„Óh, Sopronom, ne félj, a Császár nem hagy el”.

Az 1705-ös soproni ostromot vezetõ Vak Bottyánt szidalmazó alkalmi vers szerzõje
is Dobner lehetett. Georg Johann Ritter számos másolatban ismert krónikájának egyik
példánya Weitersheim városparancsnokot említi a szitkozódó vers szerzõjeként. A tollat
indulatosan forgató Dobner polgármester szerzõsége valószínûbb. A soproni krónikák
sokszor jegyeznek fel egy-egy eseményt, tényt kisebb változtatással: Paúr Iván – Thaly
szövegkiadásával szinte egyidejû – krónika-kiadása nem is említi a gyáva városparancs-
nok nevét. Weitersheimrõl azt jegyzi fel Ritter, hogy gyáva volt. Sváb volt a szíve is, és az
erõszakos Dobner csak dühöngve tudta megakadályozni, hogy a visszavonulásra már
felkészült katonáival a sváb ezredes elhagyja a védhetetlennek vélt várost.

Valószínûleg Ferdinand Dobner lehetett az a tollforgató, aki a következõket írta le:

„Vak-Bottyán, du Teuffelsbrut
Dein Thun ist Gott zuwider!”

„Vak Bottyán te sátánfajzat – 
Mit ugatsz, te véreb…”

A „Linzben szült az anyám engemet” kezdetû csúfondáros vers egy ismeretlen
diákból lett katona tollpróbája. Az ifjú megunta a száraz prófuntot, és átugorva a
városfalon a Sopronkeresztúron táborozó kurucokhoz szökött. Ám komiszkenyérbõl
is csupán egy cipó jutott neki. Csak vizet ihatott, mint a liba. Ezért fegyvereit, mus-
kétáját, puskáját az õrbódéban hagyta, és a következõt írta a bódé deszkájára:
„Ágyõ, helyettem ti õrködjetek!”

A csak egy sorában ismert gyászverset a soproni evangélikusok fatemplomuk-
ban basszus áriaként énekelték I. József halálát gyászolva. A gyász istentiszteletet
két ének vezette be 1711. április 30-án: az „Alle Menschen müssen sterben” és a
„Herzlich lieb hab ich dich o Herr”. Utánuk következett Dobner szövege: a „Der gröss-
te Welt Monarch Europæ”.

Többet nem ismerünk a megzenésített versbõl, de egyetlen sorából is sejthetõ,
hogy milyen hangnemben gyászolta Dobner a jelentéktelen I. Lipót jelentéktelen utó-
dát, I. Józsefet. A lövészünnepi beszédben még úgy ünnepelte a fiatal uralkodót, hogy
minden térd meg fog hajolni elõtte. Ezért is idézte Mózes Genezisének József-álmát.

Végül még egy alkalmi versérõl kell szólnunk. A címe „Wie alt ist Luthers Lehr” –
Milyen régi Luther tana. „A tíz versszakos énekre Grünler Gottlieb kántor komponált
áriát zenekari kísérettel. A szólót a szerzõ énekelte. […] A Grünler-ária kottájának sor-
sáról nem tudunk” – állapította meg a zenetörténész (Bárdos Kornél: Sopron zenéje a
16–18. században. Budapest, 1984, 108. l.). Az egykor áriához írt versszöveg önma-
gában sem jelentéktelen. Több németországi nyomtatott megjelenésérõl is tudunk.
Megjelent Regensburgban, majd Cyprian E. S. Hilaria evangelica címû nagyalakú al-
bumában Gothában, 1719-ben. De kiadták Bécsben is a névtelenül megjelent Oeden-
burgerisches Rothes Ay címû vitairatban. Ebbõl idézzük a viharokat kavart, eredeti-
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leg jámbor szándékú áriaszöveget. Az 1717. október 31-én a soproni evangélikus ima-
házban elõször énekelt áriában Dobner Luther tanainak õsegyházi eredetét kívánta
bizonyítani. Ezért tette fel a kérdést: csak kétszáz esztendõs lenne a tan?

„Nein. Weil in Gottes Wort sie längst gegründet war
auff der Propheten und Apostel-Schrift vorher
bleibt sie mit Wahrheits-Grund die Ur-Alt-Christlich Lehr”.

Az egymás után sorakozó versszakokban részletezi, hogy õsi az evangélikus katekiz-
mus, a Miatyánk és az Apostoli Hitvallás. Ugyancsak az õsegyház tanai szerint törté-
nik a keresztség és az Úrvacsora is.

„So alt ist Luthers Lehr so alt die Bibel ist”.

„Õsi Luther tana, akár a Biblia”.

A negyedik versszak is emblematikus bibliai képpel zárul: „Nem kell az a fa, mit
nem Isten ültetett / Tépd ki a gyökerét, harmat se mentse meg.” Az Újszövetség Máté
evangéliumából való a kép, de megtalálható Lukács evangéliumában is. Mindkettõ-
nél a fejszérõl olvashatunk, amely a rossz fák gyökerére vettetett. „Azért minden fa,
amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tûzre vettetik” (Mt 3,10).

„Az egyház õsi és örökre fennmarad
A Krisztus hét sebe a megtartó alap”.

A vallásos soproni lutheránus polgár hû a császárhoz is: „auff Kindes Kind zu
sein / Gott und dem Kayser treu”. Tisztelni kell azt a császári trónt, mit Isten pálma-
ággal díszít! A Lövészünnep pálmaága bukkan fel ismét. 1717-ben természetesen az
akkor éppen uralkodó ifjabb Károlyt, III. Károly császár-királyt illeti a hódolat.

Gyûjteményünkben a Luther tanának õsi voltát bizonyító vers ugyancsak Sar-
kady Sándor fordításában olvasható.

Mivel Cyprian 1719-ben megjelent díszmûve Sopronban jelenleg nem található
(Payr Sándor 1930-ban még használta), a verset az Oedenburgerisches Rothes Ay vi-
tagyûjteménybõl idézzük, ahol az egyes fejezetek élén versszakonként található meg.
A terjedelmes cím rögzíti, hogy a verset ária alakjában elõször a fa imaház oratoriu-
mában énekelték, majd Regensburgban újranyomták. A Bécsben 1718-ban megjelent
Rothes Ay anonim könyvecske, de a szerzõje nem ismeretlen. A vitairatot meglepõ mó-
don a polgármester neofita fia, Abraham Aegydius Dobner állította össze, miután át-
tért a katolikus vallásra. Evangélikus lelkésznek készült, de egy remélt stallumot nem
nyert el, így bosszúból vallást váltott. Ez a vitairat a fiú legismertebb munkája. A kö-
vetkezõ, 1719-es évben már magyar fordításban is kiadták a kassai jezsuita fõiskola
nyomdájában. Sopronyi piros tyukmony címen ki is nyomtattatott, „Kassán, az Akadé-
miai Betükkel, 1719”.

Bod Péter a Magyar Athenasban élcelõdve említi a könyvecskét a „nevetlen köny-
vek” sorában: „Sopronyi piros tyukmony; mellybe a’ Római Pápisták öröme bé re-
kesztetnek”. „Nyomatt. Kassán 1719. 8. R. Valami Jubileusra irott Magyar versek el-
len tojták ezt a’ piros tojást, hihetõ a nagy erõltetésben veresedett meg”. Látható,
hogy a kassai magyar fordítás megfordulhatott Bod Péter kezében. Ezzel a Piros tyuk-
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mony története nem zárult be, mert akadt egy kéziratos folytatása is, Ketskeméti Já-
nos „Tyukmony Tancz […] a Soproni Templomban elénekeltetett, de tsak hamar az
romai Doktorok által meg tzáfoltatott” (OSZK, Kézirattár, Oct. Hung. 1301).

Abraham Aegydius Dobner buzgalmával elérte, hogy apja 1721 után már nem
vállalt Sopronban vezetõként közhivatalt. Az 1729-es végrendelet mint a tiszteletre-
méltó Tanács seniorát említi õt.

Bán János Sopron újkori egyháztörténete címû könyvében jellemzi Dobner pol-
gármester két fiát: „Ábrahám Egyed városi jegyzõ, akárcsak a nagy Dobnernek evan-
gélikus ügyvéd fia, Sebestyén Nándor szenvedélyesen lobogó vérükkel rengeteg kel-
lemetlenséget okoztak a városnak” (Sopron, 1939, 307. l.).

A vitairat írója nem sokkal apja halála után hunyt el. További írásai, életpályá-
jának folytatása már csak az egyháztörténeti kutatások része lehet. 1714-ben, még
evangélikus teológus korában beszédet mond Lackner Kristóf polgármesterré vá-
lasztásának 100. évfordulóján. Itt Lackner emblematikájáról szónokol – természe-
tesen még apja szellemében.

Házi Jenõ a soproni polgárcsaládokról összeállított könyvében beszédesen ke-
veset ír róla, valószínûleg nem tarthatta sokra. 1728-ban Pálffy Pál nádor kívánsá-
gára városi jegyzõként alkalmazták Sopronban. Kérését a város teljesítette – nyilván
nem nagy örömmel. 1732-ben Laffert báró belsõ tanácsosnak ajánlotta, de erre már
nem került sor.

Abraham Aegydius Dobner után csupán néhány lapos írásocskák maradtak
fenn. Érdemes lenne ezeket is számbavenni, melyek már a katolikus ellenreformá-
ció soproni dokumentumai. Mint említettük, 1714-ben azonban még õ is értekezést
olvasott fel az evangélikus lyceum auditoriumában evangélikus teológusként a száz
évvel korábban (1614-ben) polgármesterségre emelt Lackner Kristóf emlékére.

A 18. század közepétõl a család Sopronban is veszített egykori fontosságából.
Sebastian Dobner a 17. század elején még Lackner Kristóf Tudós Társaságának tag-
ja. Ekkor kezdõdik a család soproni pályafutása. Szép reneszánsz vagy kora barokk
családi házuk 1944/1945-ben egy bombatámadás után romokban hevert. Helyre le-
hetett volna még állítani. A soproni belváros elsietett romtalanítása miatt az épületet
lebontották. Eltüntették a részben még álló falakat is.

Lackner Kristóf mintegy harminc esztendeig tartó városvezetõi szerepét
Ferdinand Dobner is csaknem harminc éven át folytatta. 1698-tól 1721-ig volt a vá-
ros elsõ embere. 1729-ig már csupán a Belsõ Tanács senior tagjaként átélte neofita fia
vallásváltoztatásának megrázó traumáját. Ferdinand Dobner személyét a soproni
helytörténetírás a város felelõs vezetõjeként, az egymást követõ Habsburg királyok és
császárok aulikus híveként tartotta számon. Ugyanakkor a városáért élt. Nagy szere-
pet vállalt Lackner emblematikus hagyományainak folytatásában is. Errõl Bél Mátyás
is tudósít a Sopron vármegye leírásában. Az 1676-os nagy tûzvész után újjáépülõ Sop-
ron barokk képének kialakításában Dobner jelentõs szerepet vállalt 1698-tól. Akkor-
tól, amikor fiatal városbíróként megszervezte a lövészünnepet. A Frey- und Trauben-
Schiessen alighanem legfontosabb írása. Lipót császár azonban Dobner tollán sem
válhatott jelentõs személyiséggé. Sopronban sem volt több mint „Poldika”. Lipót csá-
szár történeti szerepét a török magyarországi hatalmának bukása értékelte fel. A tör-
téneti változásban a gyáva, jelentéktelen uralkodónak nem sok része lehetett. Hiszen
kortársai is csak híres elmenekülõként tartották számon. Ez a kapitány a vészek ide-
jén mindig elhagyta a hajót. A terheket pedig a császár gyatraságától sújtott birodal-
mának népei (kurucok és aulikusok) vállalták mindenütt, így Sopronban is!
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Lövészünnepek a 18. századtól

A 18. század elejérõl a század végéig megváltozik, de gazdagodik is az ünnepek
tartalma és szelleme. A lövészünnepek sora újabb tudatos elemmel bõvül: ez a dí-
szelgés, a parádé bekapcsolása. A parádéval, a látványos katonai jellegû felvonulás
formájával kapcsolatos adatok csak a 18. századtól jelennek meg a szakirodalom-
ban. Bár bizonyos fokig már parádé is volt Ferdinand Dobner 1698-as soproni lö-
vészünnepe.

Bárczi Géza Magyar szófejtõ szótár címû kézikönyvében (Budapest, 1941, 235. l.)
a parádé kifejezést 1801-tõl adatolja, de annak paráda alakját már 1690-bõl ismeri.
Az Erdélyi magyar szótörténeti tár példaanyaga két értelmi mezõjét is kifejti. Egyik je-
lentése: katonai díszegyenruha. Az idézett szótári minta: „Kováts János káplár Teme-
tésére egész Prádéba vonultak ki a katonák” (1838). De ez a látványos ünnepség neve
is. Az idézett példa szerint: „Azt mondják, hogy Bukkow parádával akarta bekísértet-
ni Szebenbe Siskovics Generálist” (EMSZT. X. köt. Budapest–Kolozsvár, 2000, 467. l.).
A lövészegyletek életében mindkét értelemben használták a parádé kifejezést.

Johann Pantz soproni postamester, a soproni lövészgárda parancsnoka egy szép
alakban vezetett, kéziratban fennmaradt jegyzõkönyvben írta – vagy íratta – össze
1791-tõl a „Bürger-Scharf-Schützen” jegyzõkönyvét. Ezekbõl most minket kevésbé
érdekel a lövészgárda megszületése, az Ursprung, vagy a tagságának növekedése, a
Zunahm-Fortsetzung. Számunkra azok az összefoglaló megállapítások a fontosak,
melyek a lövészek pompás kivonulásairól és a soproni lövész alakulat egyenruha vi-
seletérõl maradtak fenn.

A Prothocoll címmel kezdõdõ lövész kézirat Pannonhalmán található. A Szent
Benedek Rend központi, pannonhalmi levéltárában õrzött kézirat 91 lapos, címlap-
ján mindkét fogalomra a „Paraden, und andere verfallene Begebenheiten” meghatá-
rozást használja.

Az éleslövészetre alkalmas fegyverrel felszerelt polgári lövészek társulata már
1791-ben mûködõ egység volt. A lövészek, a polgári lövészek 18. század végi törté-
nete krónikaszerû leírásban maradt ránk.

A Pannonhalmán õrzött lövész kézirat a soproni krónikák hagyományainak so-
rába kapcsolódik. A kézirat egy krónikás feljegyzéssel kezdõdik. Azt az értesítést
jegyzi fel, hogy Sopron város magisztrátusa „aus höheren Behörden”, tehát maga-
sabb kormányhivatalokból „örvendetes értesítésként” felkérést kapott. Ebben Sop-
ron városával Bécsbõl közölték, hogy a két császári fenség (Ferenc és Károly fõher-
ceg) átutazik a városon, illõ módon kell õket fogadni: „daß Ihro K: K: Hochheiten die
Ertzherzogen Franz / Allexander / Palatin / und Karl hiedurch nach Esterhasz reisen
werden, diesen so seltenen Besuch, feyerang zu stellen. Anbey aber verwendete sich
Ein Löbl[icher] Magistrat an die Schützen-Gesellschaft, auf so gefälliges Anersuchen
gewohnen Sie aus Patriotischen Eiffer und Liebe vor ihrem zukünftigen König und
Kayser, mit eigenen Kosten sich gleich und einerley zu Uniformieren” (1. l.).

Ferenc fõherceg I. Ferenc néven hamarosan trónra lépett: 1792 júniusában.
1791-ben még fõherceg, de valóban õ volt a jövendõ császár és király. Tehát Bécsbõl
„Nagy szeretettel és mély tisztelettel” készítették elõ a császári fõhercegek soproni fo-
gadását. A felkérés kijelölte az ellátandó feladatokat a lövészegylet tagjai számára.
Kötelességükké tette a városi elöljáróság, hogy a fõhercegek ünnepélyes fogadtatá-
sán – a parádén – „in Paradierung” (egységes egyenruhába öltözött egységként),
„Egallisierte Manschaft” vegyenek részt, egyenruhával, lõfegyverrel és saját oldal-
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fegyverrel felszerelve. A saját költségükön elkészíttetett egyenruha egységes megjele-
nést biztosított – tehát a külsõ megjelenésükkel így megfeleltek a parádé-szabályok
szellemének.

A parádé városi helyszíne 1791-ben, az idézett esetben a Bécsi-kapu (Wiener
Thor) volt (Bloch, késõbb Ballagi Mór 1846-os Német–magyar „nélkülözhetetlen ki-
egészítõ szótára” fogalmait használva). Ez volt a soproni dísztér, a Paradeplatz. Az
a szolgálat, amit a már korábban is fennálló lövészegylet, azaz a Schützen-Gesell-
schaft Ferenc és Károly fõhercegek tiszteletére ellátott, a Díszõrizet (Ehrenwache)
volt, maga az alkalom pedig a Parade (pompa, ünnepély, díszünnepély, díszfény). Ez
bizonyos fokig szinte a Paradorie-nak, a kifejezésként meg nem honosodott „fel-
tünõsdiség” fogalmának is megfelelt.

Az egységes díszruhában kivonult lövészegységet 1791. augusztus 2-án már ko-
rábban, 8 órára kirendelték a Bécsi-kapuhoz. Itt 11 órára már „átfûtötte õket a vára-
kozás izgalma” (um 11 Uhr umfaßte sie schon ihre Erwartung). Majd ott lovagolhatott
az egység parancsnoka, Josef Pantz is a fõhercegek hintója mellett (neben den Wagen
Seiner Königlichen Hochheiten). Tehát a parancsnokra is esett egy kis fény az ünne-
pélyes bevonuláskor. Pantz örömmel vett részt a díszes parádén, polgári foglalkozá-
sa szerint Sopron császári-királyi postamestere volt. Lövésztársaival (mit seinem
Gefolg) a város másik végén álló Pócsi-kapuig kísérték el a városon áthaladó átutazó
fõhercegek hintóit. Némi szerepet kaptak az út szélén álló soproni polgárok is, bár õk
csak a hangos „Vivát, vivát!” kiáltásokkal lelkesedhettek a hintóban ülõ fõhercege-
kért. A lövészek parancsnokát, Pantz postamestert további megtiszteltetés is érte:
„mint erre kinevezett úti-marsall” (als ernandter Reiß-Director) õ kísérhette el a fõher-
cegeket Budáig. A Sopronba visszatért küldöttséget késõbb díszebéddel és bállal fo-
gadták, melyen megjelenhettek a lövészegylet kiválasztott elöljárói is.

Az 1791-es Prothocoll megõrizte a soproni lövészek egyenruhájának pontos leírá-
sát. Minderre érdemes odafigyelnünk a késõbbi lövészegyleti egyenruhák miatt is. A
parádés kíséret és az egyenruha viselésének szabályai majd az 1872-es év óbudai,
késõbb pedig a Buda-hegyvidéki lövészegyletek elõírásaiban, szokásaiban ugyancsak
visszatérnek, ha nem is a sopronihoz hasonló díszességgel. De ekkorra az óbudai lö-
vészek feladata szintén megváltozott: megjelenésükkel már kizárólag a katolikus
egyházi szertartások pompáját emelték. Eredeti feladatuk, a parádé levezetése azon-
ban szinte változatlan formában fennmaradt. Ugyanez volt az óbudai lövészegylet
szokásrendje – majd az ennek mintáját követõ Buda hegyvidéki (budaörsi) egyenru-
ha viselete is az egyházi ünnepeken. A parádé megtartását itt tehát ugyancsak a ha-
gyományoktól szabályozott elõírások irányították, bár formailag egyszerûsödtek.

1791-ben a soproni lövészek katonai egyenruhája a következõ: az öltözet fõ da-
rabja a csukaszürke katonai zubbonykabát volt, melyet álló zöld gallér és hajtás dí-
szített. Az egyenruha kabátját kétujjnyi széles arany zsinór egészítette ki. Zöld volt
a mellény színe is, a díszes kabáthoz pedig fehér posztónadrágot hordtak. Fekete
kalapjukat zöld és fehér szalag díszítette, ezen lobogott egy fekete tollbokréta Az
egységes (feltehetõen osztrák vagy francia katonai egyenruhára emlékeztetõ) sopro-
ni parádés ruha az 1872-es óbudai szabályzat megjelenésének idejére már egysze-
rûsödött. A fennmaradt szabályzatuk nem írta le pontosan, de Eugen Bonomi nép-
rajzi módszerrel ismereteket közölt az egyenruhájukról. A 20. század elejétõl ismert
budaörsi lövészegylet tagjai a fotókon kétsoros gombos zakót hordtak, elõször egy-
fajta zsinóros nadrágot viseltek, késõbb csak egyszerû pantalló volt az egyenruhás
lövészek nadrágja. Budaörsön állt fenn legtovább a lövészegylet, 1944-ig mûködött,
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ez létezett legtovább a Budai-hegyvidéken. A 18. század végén kialakult díszes egyen-
ruha egyszerûsödött. Legtovább a gyönggyel és szalagokkal díszített ékes kemény
kalapjuk õrizte a budaörsi lövészek egykor díszesebb öltözetének emlékét. Bonomi
megfigyelése szerint egymástól eltérõ volt a lövészek ruházata a Buda-hegyvidéki
községekben.

Általában az ünnepi parasztruházatot hordták, az úgynevezett magyar ruhát
(ungarisches Gewand). Néhány község lövészegységénél a kabát ujját és a gallért zsi-
nórok díszítették. Állógallérral varrt kék vagy fekete posztókabátot hordtak, ugyan-
csak kék vagy fekete zsinóros posztónadrággal. Bián és Budakeszin a kabátjuk is zsi-
nóros volt. Ez az öltözet volt használatban Budaörsön is, 1909-ig, majd 1920-tól
1935-ig újra. 1936-tól két soros gombos „német ruhát” viseltek, hosszú, fekete nad-
rággal és cipõvel egészítették ki. (Eugen Bonomi: Deutsche Schützengesellschaften im
Ofner Bergland. Budapest, 1941, 4. l.)

1791-ben a soproni lövészegylet vezetõinek külön tekintélyt biztosított a pom-
pás egyenruha, melyet a tagok saját költségükre készíttettek el. Ilyen öltözékben je-
lentek meg kiválasztott vezetõik is a visszaút végén a fõhercegek tiszteletére rende-
zett lakomán és bálon.

A büszke egyleti feljegyzés szerint Sopron város magisztrátusa tagjai azért is
mentek el a fõhercegi lakomára és a bálba, hogy ott megbámulják a lövészek ruhá-
ját: „durch die zusammen gesetzte Uniformierte in dem Eichelbergerischen Hauße bey
dem gegebenen Suppe und Pall mit beehret und eingeladen.” „Der darbey er-
scheinenden Magistrats Personen gingen dahin, obbemelten Herrn Von Pantz unifor-
mierte zu sehen […]” A Prothocoll kézirata további ismereteket is megõrzött a tisztek
egyenruhájáról. Az altisztekkel együtt aranybojtos kalapot hordtak, kardjuk marko-
lata elefántcsontból készült. A helyi császári katonai egység parancsnoka,
Lassgallner altábornagy, sokallta is ezt. Az arany díszítésû oldalfegyver hordását
nem is kívánta engedélyezni, ám a parancsnok, Josef von Pantz ennek ellenére elér-
te azt. Megkövetelte, hogy ne beszélgessenek a parádén, a parancsokat csendben, fe-
gyelmezetten kövessék.

A késõbbiek miatt is érdemes tudni, hogy a soproni lövészcsapat mellett egy
egyenruhás zenekart (eine Feld-Musick) szerveztek. Majd rövidesen sor került a
Parade fõdíszének beszerzésére és megtörtént a lövészek zászlójának avatása is.

A soproni lövészek szabályzatát Pantz postamester állította össze. Második pont-
ja szerint minden lövész illõ módon köszöntse a császári katonaságot. Viselkedésük
is ezt követte, hiszen a lövészek a hivatásos katonasághoz kívántak hasonlítani!
Zászlójuk egyik felén a császári sas jelent meg a magyar címerrel egyesítve, másik ol-
dala pedig Sopron városának címerét ábrázolta. Szeressék egymást a választott tisz-
tek és altisztek – kéri a szabályzat: „zur gegenseitigen Liebe auffordern”. A 4. pont
szerint a lövészeket a „szolgálat buzgalma”, a Diensteifer éltesse. Emiatt tekintheti
õket mindenki tisztességes polgárnak (für rechtschaffene Bürger angesehen und als
solche immer geschätzet werden). Ez a kívánság és elõírás szinte már a késõbbi bie-
dermeier polgári életszabályokat elõlegezi meg.

Az ez után következõ soproni szabályzati pontok legtöbbjét késõbb megtaláljuk
az 1872-es óbudai rendszabályokban, majd a Budai-hegyvidék lövészegyleteinél is.
A lövészegylet tagjai legyenek fegyelmezettek, szakasz és század alakzatban ne ren-
detlenkedjenek. Hosszú életû a szabályzat 13. pontja is: az elhunyt lövésztársat az
egység a sírjáig elkíséri, tõle díszlövéssel búcsúzik el (mit allen Ehrenbezeigung zur
Grabstätte zu begleiten).
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Karl Kimnach, a budai lövészegyleti tagja emlékfüzetet állított össze a hazai né-
met lövészegyletekrõl Schützen-Bilder aus Ungarn címmel (Budapest, 1875). A
könyvecske elõszavában hangsúlyozta a hazai német lövészek korábbi szerepét. Õk
azok a bátor polgárok, akik tisztes nép fiaiként mindenkor megvédték városukat.
Magyarország német lakosai, a német lövészek mindebben, vészhelyzetekben is de-
rekasan részt vállaltak. Mindenkor õk jelentették a kormányzat hûséges támaszát,
õk ténykedtek az uralkodóház lojális alattvalóiként, magatartásukat a vallásos–er-
kölcsös magatartás határozta meg.

Ennek ellenére érdemeiket nem ismerték el kellõképpen, számos baj sújtotta a
német lövészegyleteket. Sokszor gyanakvás, gyûlölködés vette körül õket. Mégis:
rendíthetetlen hûséggel ragaszkodtak császárukhoz-királyukhoz, boldog szeretettel
követték az uralkodó minden kívánságát. Ezért fordul Kimnach ehhez a testülethez
(Körperschaft), amelynek tagjai mindenkor vállalták fontos szerepüket, ha nem is
származtak magyar családokból.

A szerzõ e jegyeket kívánja erõsíteni a budai és a többi német lövészegyletekben.
A lövészegylet számukra ne csupán szórakozási alkalom legyen, egyfajta Vergnü-
gungsherd. De ne legyen a könnyelmû szórakozás helyszíne sem: Tummelplatz für
lüsterne Amüsements. Ezt a szellemet várta el tõlük a kalocsai érsek, Haynald Lajos
is, aki magát is lövésznek tekintette és támogatta a mozgalmat.

Kimnach kifejti, hogy a kiegyezés megtörtént, ezután nincs már ok a lövészegy-
letekkel szembeni félelemre. Korábban veszélyes elemeknek tartották õket az állam-
ra (einst ein ähnliches Streben der Schützen zu staatsgefährliche Tendenz wäre ge-
stempelt worden). Mivel az alkotmányos szabadság öblébe jutottunk, Kimnach nem
fogadta el a Bach-korszak aggodalmait, félelmeit sem. Azt írja, már nincs oka, hogy
nemzetellenes csoportnak (von fremden nationalfeidlichen Männern gesteuert) bélye-
gezzék a lövészeket! Vállalják el a lövészek azt a feladatot, hogy kiegészítsék „az állam
hiányos építményét” (das lückenhafte Staatsgebäude). A lövészegyletek segítsék elõ a
haza modern védelmi rendszerének (das modern Wehrsyststhem unseres Vaterlan-
des) kiépítését! A német lövészegyletek tehát az újonnan kialakított Osztrák–Magyar
Monarchia támaszai lehetnek, nem egyfajta magyar rebellisek. Kimnach az új ma-
gyar alkotmányosság építõ részének tekinti a német lövészegyleteket!

I. Ferenc József is fontosnak tartotta szerepüket, hiszen az 1866. július 3-án König-
grätznél elszenvedett vereség után, néhány nappal késõbb, július 7-én már önkéntes
katonai szolgálatra szólítja fel alattvalóit, majd az év végén az elõírt hat éves rendes szol-
gálat után további hat esztendõs tartalékos szolgálatot írt elõ a sorköteleseknek (Benda
Kálmán: Magyarország történeti kronológiája. III. köt. Budapest, 1983, 736–738. l.).

Ezek ismeretében érthetjük meg igazán az Óbudai római katolikus polgári lövész-
egylet rendszabályait (Verhaltungsregeln für den römisch-katholischen Bürgerschützen-
verein in Altofen) is.

A lövészegylet vallási feladataira fõleg a rendszabály elsõ pontja utal: „Ez az egye-
sület a Nagyméltóságú Magyar Királyi Belügyminisztérium 1871. évi március 12-én
5050/870 számon szentesített rendelete szerint egészében vallási természetû [az
eredeti németszöveg szerint: rein kirchlicher Natur ist]. Feltételezhetõ ezért (so wird
vorausgesetzt), hogy oda csak olyan becsületes férfiakat vesznek fel, akik az Egyház
érdekében, annak ismeretében tevékenykednek, hogy a törvényes állam alapja csak
a vallás lehet (nur Religion die Grundlage des geordneten Staates sein kann). Ezért
mindenkor a kereszténységnek, különösen a római katolikus egyház támaszaként,
minden nyilvános alkalommal igaz katolikusként szolgálnak”.
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A 32 paragrafusból álló szabályzat a következõkben már a katonai rendszabá-
lyok pontos ismertét és követését igazolja. Eugen Bonomi 1941-ben megjelent, már
említett német nyelvû néprajzi tanulmánya, a „Német lövészegyletek a budai hegy-
vidéken” is azt igazolja, hogy számos egyleti „százados” vagy „fõhadnagy”, „fõlövész”
stb. korábban valóban a császári–királyi hadsereg tisztjeként, altisztjeként tevé-
kenykedett. Az óbudai szabályzat is beépítette a lövészegylet rendjébe a katonai
tisztségeket. Kimondja, hogy az egység egy rangban áll egy katonai századdal, veze-
tõje százados, aki mellé fõhadnagyot, alhadnagyot, fõ lövészmestert és lövészmes-
tert választottak. A századot külsõ és belsõ ügyeiben a százados képviseli. Minden-
kinek kijár a tisztelet és az engedelmesség. Ezért az alárendelt tisztségviselõket is
rangjuk kimondásával kellett megszólítani és az úr megnevezést is hozzátették. A
katonai rendszer átvételére emlékeztet, hogy a századot négy szakaszra osztották
fel. A katonai alárendeltség rendszere továbbélt az egyletben is, minden szakasznak
tiszt a parancsnoka, a szakaszért is õ a felelõs, kívánságot vagy panaszt csak õ ter-
jeszthet elõ.

Természetesen itt sem maradt el a díszelgés, a Parade sem. A létszámot kivo-
nulás elõtt jelenteni kellett, az indokolatlanul távolmaradókat meghatározott pénz-
büntetéssel bírságolták. Kivonuláskor a fõ lövészmester kivont karddal jelentett a
századparancsnok lakása elõtt.

Ennek folklorizálódott változata szerint Budaörsön a fõlövész hasonló módon
jelentett a plébánosnak. A fõlövész parancsnok jelentette, hogy teljesítették megtisz-
telõ kötelességüket (Herr Hochwürden, wir haben den Ehrendienst verrichtet). A lö-
vészegylet ne legyen puszta szórakozás – kívánta meg Kimnach. Az 1872-es rend-
szabályok szerint kivonuláskor uralkodjék rend és nyugalom! A rendelkezéseket
csak a tisztes adhatta ki. Ennek szellemében a zsörtölõdõt, a civódót, vagy a tiszte-
letlen, „heccelõdõ” lövész tagot pénzbírsággal büntették. Pontos összegekben szab-
ták meg a szabálytalankodást – tehát erre is adódott már példa.

Ügyeltek a lövészegylet anyagi alapjainak biztosítására is. Havonként 30 krajcár
tagdíjat fizettek, de az egyenruhára, felszerelésre – akár csak 1791-ben Sopronban –
ugyancsak „kötelezõ megegyezés” szerinti összeg járt (die Zahlungen für Montur,
Rüstung). Itt is megvalósult a szabály, hogy egyenruhát csak alakulatban használ-
hattak. Bonomi gyûjtése szerint az óbudai „Bürgergarde” Polgári Lövészegylet kato-
nai zubbonya, a Waffenrock sötétvörös színû, a zubbony ujjának díszítése fehér szí-
nû, ilyen gallérjuk is. Az úgynevezett Jägergarde kék színû zubbonyt viselt, a kabát-
ujjakon zöld díszítéssel, zöld volt a zubbony gallérja, hosszú kék nadrágjukat zöld
csíkkal díszítették.

A 14. szabályzati pont kimondta, hogy a lövészek az óbudai polgárság elitjét ké-
pezik. Ezért is szükséges a tekintély megõrzése. Ha egy tag a méltatlanná vált, ezért
szükséges annak eltávolítása. A fegyelmi eljárást további pontok részletezték. A
döntést ilyenkor egy választott bizottság hozta meg. A hibázó lövész sorsáról szava-
zati többséggel döntöttek. Tiszt esetében külön eljárást folytattak. Egységes eljárá-
sok érvényesültek a polgári lövészek zenekara tagjainak esetében is. Szolgálati
rendben külön pont jelent meg a zenekar tagjainak felvételérõl, a tagok felelõsségé-
rõl a rájuk bízott zeneszerszámok miatt. A lövészegylet tagjait, hasonlóképpen a lö-
vészek zenekarát az egység parancsnoka vezette vissza a körzetébe foglalkozás
után. Amennyiben az egylet zenésze magánzenélést folytatna, köteles volt az egylet
pénztárába befizetni jövedelme öt százalékát. Katonai jellegû pont az összes bevétel
és kiadás nyilvános elszámolása is.
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Fontos rendelkezés volt, hogy az elhunyt egyleti tagot a lövészgárda temeti el.
Ilyenkor a kivonulás „teljes díszben” történt. „A zászlót vonják be a temetés idejére
gyászlepellel. […] A gyászszertartáson minden gárdatagot három díszlövéssel bú-
csúztassanak el”. Ez a megtiszteltetés azonban csak a lövészegylet érvényes tagjai-
nak járt, a kilépett vagy kizárt tagokra nem vonatkozott.

Bonomi a következõ fontos megállapítást tette a Buda-hegyvidéki lövészegyle-
tekrõl: „Lövészegyletei csak a németeknek voltak.” Bár Piliscsabán és Pomázon be-
vettek maguk közé néhány szlovák származású lövészt, e közös nemzetiségû egye-
sületek sorsát meg is pecsételték a nemzetiségi civódások, ezért inkább feloszlottak.

A budaörsi lövészeknek is (a többi katolikus egyházhoz kötõdõ hegyvidéki lövész-
egyletekkel együtt) az 1872-ben alakult Óbudai Polgári Lövészegylet szolgáltathatta
a mintát. Bonomi az alakulás okát is lejegyezte idézett néprajzi dolgozatában. Ahogy
számos más német falu, Budaörs sem kívánt lemaradni a szomszédos falvak kezde-
ményezésétõl, hiszen voltak katonaviselt és irányításra alkalmas személyek helyben.
Így õk is megalakították saját egyletüket. Ezek a lövészegyletek általában a kiegyezés
után alakultak. Budakalászon 1870–71-ben, Budatétényen (Kleinteting) a nyolcva-
nas években. Békásmegyer, Leányvár, Pesthidegkút, Pilisvörösvár német falvak lakói
ugyancsak 1870 körül alakították meg lövészegyleteiket. Csak a budakeszi lövész-
egylet alakult meg egy évtizeddel korábban, 1862–63-ban. „Ez szinte divattá vált. Ko-
molyabb feladatokat nem kellett ellátniuk. Csupán a díszelgésre alakultak. Minde-
nütt szoros kapcsolatban álltak az egyházzal” – jegyezte meg Bonomi. Írásos források
azonban nem álltak rendelkezésére, fejtegetéseit is kizárólag saját következtetései-
ként írta le.

A Budaörsi Lövészegylet alapítási évét források hiánya miatt Bonomi Jenõ már
1941-ben sem tudta megállapítani. Feltehetõ, hogy erre is 1870 táján került sor. A
budaörsieket szintén a szomszédos községek egyleteinek alakulása indíthatta a lö-
vészegylet megalapításra. Az egyik krónika 1889-bõl õriz is egy beszédes adatot a
lövészek folyamatos szereplésérõl. Újabb adatok 1903-ban bukkantak fel. Késõbb,
1909 és 1913 között szükség volt némi rendszabálymódosításra, mivel Csizmadia
Ferenc plébános a lövészek sorába csak a katonaviselt embereket engedett belépni.
Oka volt ennek, olvassuk Bonomi tanulmányának Budaörsrõl szóló részében, mert
a legények korábban „elképesztõ tréfákat mûveltek néha” (vollführten manchmal
tolle Streiche).

A Herzog-féle krónika jegyzett fel néhány megfigyelést a budaörsi lövészek fo-
lyamatos mûködésérõl: „Számunkra emlékezetes marad, hogy a templomtornyon
nagy ünnepélyességgel elhelyezték a gombot és a keresztet. Ezt örömujjongás [kí-
sérte], durrogtak a mozsarak, a lövészek lõttek, játszott a zenekar is, lakomát tar-
tottak és megajándékozták Held ácsmestert” – olvassuk az 1889. évi krónikarész-
letben. (Idézzük Elisabeth Herzog eredeti nyelvû nyelvjárásos, némileg botladozó
szövegû feljegyzését is: „Es wurde eine Errinerung für uns Knopf und das Kreuz auf
den Kirchenturm wurde angepflanzt mit großer Feierlichkeit Jubelgeschrei mit Pöller
und Schüzten [!] geschossn, auch die Musikkappele hat sich aufgerichtet es wurde
Kostmahl gehalten und den Zimmermann Held gespentet”.)

Ezek együttesen alakították ki Budaörsön a parádé helyi változatát. E „helyi dí-
szelgést” mindenkor kiegészítette a Mária-lányok és az Õrangyal-gyermekek cso-
portjának részvétele a körmeneten, így például egy másik alkalommal, 1903-ban.
Ekkor, a hatalmas zivatar miatt a plébános nem tudott kivonulni a Legméltóságo-
sabb Oltáriszentséggel a körmenetre Húsvét ünnepén. De másodszorra is megkísé-
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relte a körmenet elindítását: „wurde aber genötigt zurück zu gehen vor regen das
zweite Mal ging man mit dem Allerheiligsten mit Musikbekleitung schützen und weiß-
bekleidete Marienkinder und Schutzengelkinder auf die so schön mit Blumen be-
streute Wege”. (E feljegyzés ugyancsak Elisabeth Herzog krónikájából való.)

A Herzog-krónika két idézett bejegyzése kiemeli a budaörsi lövészek egyházi szol-
gálatát. Ez is volt a feladatuk. Budaörsön a lövészek ugyancsak Hamvazószerdával
kezdték a szolgálatot, ami aztán Úrnapjáig tartott, de tarthatott akár István király
napjáig is. A lövészek kettesével álltak õrséget nagypénteken és nagyszombaton a
szent sírnál. Ilyenkor sok helyen az iskolában biztosítottak pihenõhelyet a lövészek
számára. 1920–21 óta Budaörsön ennek a Keresztény Munkásegylet székháza adott
helyet. A plébános régi szokások szerint megvendégelte a budaörsi lövészeket szolgá-
latuk végeztével. A nagymise végén ezért is jelentett a fõlövész a patrónusnak számí-
tó plébánosnak.

A nagyobb egyházi ünnepek idején a lövészek zenekarral vonultak fel. A nagy-
mise alatt néhány alkalommal, így például az evangélium felolvasásakor dísz üdv-
lövést adtak le. Úrnapi körmenet alkalmával a baldachint (der Himmel) két oldalán
lövészek kísérték. Mind a négy kápolnánál (az úgynevezett „Zöld kunyhónál”) szin-
tén dísz üdvlövést adtak le. E szolgálatukért a kápolnákat állító családok megven-
dégelték a lövészeket. A lõport az 1920-as évektõl a Keresztény Munkásegylet, a
fegyvereket pedig a községi elõjáróság vásárolta meg a lövészeknek.

Dolgozatában Bonomi kiemelte, hogy az úgynevezett lövészbált Budaörsön a Bú-
csú napján rendezték meg. A nagymise után a Herzog-vendéglõ elé vonultak, a mu-
latság megkezdése elõtt pedig dísz üdvlövést adtak le. Az elsõ két táncot csak a lövé-
szek járhatták kedvesükkel, e táncokat ezért „lövész számoknak” (Schützenstücke)
nevezték.

Az elsõ világháború után csak a budaörsi és az etyeki lövész csapatot szervezték
újjá. 1941-re már csupán a tizenhárom budaörsi lövészbõl álló csapat mûködött.
1945-tõl természetesen ennek a katolikus egyházhoz kötõdõ egyletnek is abba kel-
lett hagynia mûködését.

Érdemes lenne végiggondolni, hogy a hagyományok újjáélesztésével talán újra
életre lehetne hívni a budaörsi lövész egyesületet.
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Soproni utcák /
Ödenburger Strassen

Alter Kornmarkt – Ógabona tér 
Blaz (Platz) – Fõtér 
Closter – Kolostor (Ferences kolostor)
Closter (Kloster) Gasse – Kolostor utca 
Eck Rundel – Bástya az Éles saroknál
Georgen Gasse – Szent György utca 
Hindern Thor – Hátsó Kapu 
Hutbügel – Hutbügel (földrajzi dûlõnév)
Kloster Gassen ld. Closter Gasse
Kramerische Mühl – Kramer-malom (a külvárosban)
Lange Zeill – Hosszú sor (ma Rákóczi utca) 
Langäcker – Hosszú földek (dûlõnév)
Leonhards Berg – Szent Lénárd-hegy (ma Kurucdomb)
Michaels Kirche – Szent Mihály-templom
Michaelsthor – Szent Mihály-kapu 
Neusiedler See – Fertõ-tó
Neustifft – Újteleki utca
Neustiffter Thor – Újteleki kapu
Natlische Mühl – Natl-malom (a külvárosban)
Scharfes Eck – Éles sarok (a mai Rákóczi utcánál)
Schliepper Thor – Balfi utcai kapu 
Sorreichhauserische Mühl – Sorreichhauser-malom (a külvárosban)
Spittel Wiesen – Ispotály rét 
Wiener thor – Bécsi-kapu 
Potschethor – Pócsi-kapu 
Tieffen Weg – Mély út (dûlõnév)
Unterwiesen – Virágrét 
Windmüll Thor – Szélmalom utcai kapu 
Ziegl Stadl – Téglaégetõ (dûlõnév)
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EMLÍTETT UTCÁK, FALVAK ÉS VÁROSOK
FÖLDRAJZI NEVEI /

GEOGRAPHISCHE NAMEN DER ERWÄHNTEN
STRASSEN, DÖRFER UND STÄDTE



Sopron környéki falvak /
Nachbardörfer um Ödenburg

Forchtenstein – Fraknó
Harckau – Harka 
Landsee – Lándzsér
Kolmhof – Kópháza 
Kreutz (Creuz) – Sopronkeresztúr
Kroisbach – Fertõrtákos
Märtersdorf (Marz) – Márcfalva
Schadtendarf – Somfalva
Wandorf – Bánfalva (Sopron-Kertváros)

Sopron környéki városok /
Städte um Ödenburg

Eisenstadt – Kismarton
Güns – Kõszeg
Neustadt (Wiener Neustadt) – Bécsújhely
Ödenburg – Sopron
Pressburg – Pozsony
Rust – Ruszt

Néhány Földrajzi név Budaörs körül / 
Einige geographische Namen um Budaörs

(Wudersch)

Gellérthegy – Blocksberg
Sashegy – Adlersberg
Kamaraerdõ – Kammerwald
Frankhegy – Hochfrankenberg
Pacsirtahegy – Lerchenberg
Farkasrét– Wolfstal
Budafok – Promontorium
Budakeszi – Wudigess
Törökbálint – Grossturwal
Mészárosok útja – Fleischhacker Strasse

Budaörsi határnevek /
Flurnamen in Budaörs (Wudersch)

Budaörsön kultúrtörténeti jelentõségû, beszédes dûlõnevekkel is találkozhatunk.
Ezek szemléletesen õrzik a hajdani színvonalas budaörsi szõlõmûvelés emlékeit. A táj
talajának feljavítására emlékeztet a Mocsaras – Morastl, a Zichy-család birtokjogára
az Uradalmi legelõk – Herrschaft-Gut.
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A dûlõket három részre osztották: 1. Budai határ – Ofner Hotter, 2. Budaörsi ha-
tár – Budaörser Hotter, 3. Törökbálinti határ – Grosturwaler Hotter.

Érdekesebb dûlõnevek: Magas út – Hochstrass; Farkasvölgy – Wolfstal; Ördög-
orom – Teufelskanzel; Kakukk-hegy – Kukucksberg; Madárhegy – Vogelberg; Rupp-
hegy – „Psachta Berg”, Ruppberg; Orvosrét – Doktorwiesen; Akasztófa-hegy –
Galgenberg; Hörcsögös – Kritschnäcker, Kritsch-Hamster; Mészáros-földek –
Fleischhacker-Äcker; Régi földek – Alte Äcker; Frank-hegy – Frankenberg; Uradalmi
szõlõk – Herrschaftsweingärten; Farkas-hegy – Wolfberg; Pusztaföldek – Puszta
Äcker/Wiesen; Katlan – Kesseläcker; Sarlóföldek – Sicheläcker; Feltört-földek –
Brachäckel; Állami zártkert a Pistályon – Pistaller-Riegel; Erzsébet-törzsgyümölcsös
– „Elisabeth-Stammobstanlage”, Herzwald.
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Fedéltábla I.: Rézmetszetrészlet Sopron vármegye 1795-ös gazdaságföldrajzi térképérõl. Országos
Széchényi Könyvtár, TR 7 469
Emblémametszet Lackner Kristóf Galea Martis (…) címû kötetébõl. Tübingen, 1625.
Országos Széchényi Könyvtár, RMK III. 1389 (2. példány)

10. oldal: A rantenhoffi Dobner család címerének vázlata. www.wappenbuch.com nyomán.

42. oldal: Bánfalva, Borbolya (Walbersdorf), Derecske (Drassenmarkt) és Tormafalu (Krenns-
dorf) pecsétje. Horváth Zoltán: A jobbágyvilág alkonya Sopron megyében. Budapest,
1976, Akadémiai nyomán.

48. oldal: Balf, Büdöskút (Stinkenbrunn), Káptalanvis, Répcekethely (Mannersdorf) és Zeme-
nye (Czemendorf) pecsétjei. Horváth Zoltán: A jobbágyvilág alkonya Sopron megyé-
ben. Budapest, 1976, Akadémiai nyomán.

54. oldal: Schützen Ordnung. Kézirat, elsõ oldal. Gyõr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltá-
ra, Lad. X. fasc. V. num. 87.

58. oldal: Schützen Ordnung. Kézirat, második oldal. Gyõr-Moson-Sopron Megye Soproni Le-
véltára, Lad. X. fasc. V. num. 87.

88. oldal: Justus van der Nypoort három rézmetszete (részletek). Das Geometriebuch des Kro-
nenprinzen. A trónörökös mértankönyve. Budapest, 2001, Balassi–OSZK nyomán.

103. oldal: Justus van der Nypoort rézmetszete (részlet). Das Geometriebuch des Kronen-
prinzen. A trónörökös mértankönyve. Budapest, 2001, Balassi–OSZK nyomán.

104. oldal: Lõtábla 1823-ból. Baja, Türr István Múzeum.
Lõtábla 1827-bõl (H. Zwihl, Kismarton). Soproni Múzeum.
Lõtábla 1879-bõl. Soproni Múzeum.
Lõtábla 1874-bõl (Illincz Conrád). Soproni Múzeum.
Mind a négy kép Verebélyi Kincsõ: Célra tarts! Festett lõtáblák Magyarországon. Bu-
dapest, 1988, Corvina nyomán.

108. oldal: Két könyvoldalkép. B. Domini Christophori Lackneri (…) Vitæ curriculum. Szerk. Iohan-
nes Fridelius. Ratisbona, 1714. Országos Széchényi Könyvtár, 221.956

117. oldal: Justus van der Nypoort rézmetszete (részlet). Das Geometriebuch des Kronenprin-
zen. A trónörökös mértankönyve. Budapest, 2001, Balassi–OSZK nyomán.

118. oldal: Könyvoldalkép. B. Domini Christophori Lackneri (…) Vitæ curriculum. Szerk.
Iohannes Fridelius. Ratisbona, 1714. Országos Széchényi Könyvtár, 221.956

150. oldal: Budaörs 1743-as pecsétjének rekonstruált rajza. Budaörser Heimatbuch. Szerk.
Franz Riedl. Stuttgart, 1952, Unsere Post nyomán.
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Ismeretlen mester litográfiája (részlet). Magyar Történelmi Képcsarnok, T 1385. L. Gál
Éva: Az óbudai uradalom a Zichyek földesurasága alatt 1659–1766. Budapest, 1988,
Akadémiai nyomán.

153. oldal: Budapest környékének földtani térképe, 1878 (budaörsi részlet). Országos Széché-
nyi Könyvtár, TM 1 045.

162. oldal: Két 19. század végi (?) promontóri fényképfelvétel. Joó Ernõ – Terts András: A bu-
dafoki pincék világa. A nagy múltú budafoki borgazdaság története. Budapest,
2007, Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör nyomán.

174. oldal: Négy budaörsi szüreti fénykép. Budaörser Heimatbuch. Szerk. Franz Riedl. Stutt-
gart, 1952, Unsere Post nyomán.

178. oldal: A Seiler-tanulmány forráskötetének belsõ címoldala. Budaörser Heimatbuch. Szerk.
Franz Riedl. Stuttgart, 1952, Unsere Post. Országos Széchényi Könyvtár, OB 35.674

188. oldal: Szõlészek és szõlõsgazdák Sopronban. Diebold Károly három fényképfelvétele. Maar
Gizella: A soproni szöllõmûvelés és szókincse. Budapest, 1943, PPTE Német Nyelvé-
szeti és Néprajzi Intézet nyomán.
Két budaörsi gazdaasszony. Budaörser Heimatbuch. Szerk. Franz Riedl. Stuttgart,
1952, Unsere Post nyomán.

200. oldal: Budaörsi alkalmi hírlap címoldala. Kovács József László gyûjteményébõl.

204. oldal: Két budaörsi fénykép a 20. század elsõ felébõl. Budaörser Heimatbuch. Szerk. Franz
Riedl. Stuttgart, 1952, Unsere Post nyomán.
Budaörsi fénykép Rudolf Hartmann és Andreas Ritter gyûjteményébõl. Budaörs,
Jakob Bleyer Heimatmuseum.

212. oldal: Három fénykép a 20. (?) század elsõ felébõl. Budaörs, Jakob Bleyer Heimatmuseum.

220. oldal: Három 19. század végi lõlap. Festprogramm des Ungarischen Landesschiessen, an-
lässlich des Millenium Ungarns und des 200 jährigen Bestandes des Budapester
Bürgerlichen Schützenvereines. Budapest, 1896 nyomán.

Fedéltábla II.: Budaörsi lövész fényképe, 1943. Rudolf Hartmann és Andreas Ritter gyûjteményé-
bõl. Budaörs, Jakob Bleyer Heimatmuseum.
Budaörs 1743-as pecsétjének rekonstruált rajza. Budaörser Heimatbuch. Szerk.
Franz Riedl. Stuttgart, 1952, Unsere Post nyomán.
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