
 

Újra itt van, újra itt van, újra itt van a nagy csapat, 

Csapjad össze, csapjad össze, csapjad össze a mancsodat ! 

Újra hallom, újra hallom,újra hallom a hangokat 

Légy a vendégünk, légy az emlékünk 

Ünnepeljük meg az új találkozást ! 

És hogy elférjünk , arra megkérünk, 

Ne csinálj felfordulást ! 

 

XX. Országos 
Vasutas  
Természetjáró 
Találkozó  

2013. 
 
 
Mindenkinek kellemes idő-
töltést kívánunk ! 
A szervezők 
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Soproni Saláta  

Sopron a múzeumok városa 

Mennyire találó ez a megállapítás! A belső városrész kanyargós utcái, hangulatos terei, házainak 
boltíves kapui, míves erkélyei, műemlékei, középületei és az elő-elő bukkanó városfalai egyedül-
álló művészeti egységet alkotnak. 

Magyarország műemlékekben második leggazdagabb városaként méltán kapta meg 1975-ben a 
Műemlékvédelmi Európa Díj aranyérmét. A Fő tér egy tavaszi napsugaras reggelen vagy egy 
aranysárga őszi délutánon a legszebb. A hangulatnak engedve érdemes bejárni a történelmi város-
rész utcáit, benyomásokat szerezni egy-egy kapualjba bekukkantva. A gótikus, barokk és rene-
szánsz építészeti megoldások mellett itt egyszerre jelen van a borpincékkel kialakított falusias 
városrészek hangulata is. A múzeumok és gyűjtemények értékes kiállítási anyagai teljes körű ké-
pet adnak Sopron történelmi emlékeiről, gazdag kultúrájáról és élénk művészeti életéről. 

Kellemes időtöltést ígérnek a környék hosszabb – rövidebb kirándulásai is. Nagycenken Széche-
nyi Istvánnal, a legnagyobb magyarral „találkozhatnak”. A Fertőszéplaki falumúzeum hangulatos 
tájházai után, Fertődön megismerhetik az Esterházy család fényűző életmódját, gyönyörű kasté-
lyát. Egy másik útvonalon, a Fertő-táj, mint világörökség felfedezésére indulva, Fertőrákos római 
kori Kőfejtője és a határátkelőnél a Mithras-szentély érdemel figyelmet. 

Múlt és jelen - a fiatalok városa 

Milyen is ez a határ menti kisváros, az ország legősibb „ékszervárosa”? Sopron mágikus hely. 
Magához vonz és nem ereszt. Aki akár csak egyszer is járt e kisvárosban, az visszavágyik ebbe az 
újabb és újabb felfedezésre váró „kincsesbányába”. 

Sopron látnivalói kézről kézre adják az idegent, mint rokonság a kedves vendéget.  Nem nehéz itt 
érdekességeket találni. Mégis, a letűnt idők emlékei között járva, egy avítt skanzen helyett mo-
dern, gazdag kultúrájú, élénk művészeti élettel áthatott fesztiválvárosban érezheti magát az em-
ber. Sopron él és lüktet. A csendes, elvonulásra, mélázásra ösztönző belvárosi félhomálytól né-
hány utcányira a nyüzsgő fiatalság vidámsága és életszeretete csivitel. Az iskola- és egyetemvá-
ros több ezernyi diákja évről évre fiatalos lendülettel vértezi fel az évezredes városfalakat. Fris-
sesség, erő és energia árad a várost övező Soproni-hegység erdeinek zöldjéből, tiszta alpesi leve-
gőjéből is. Nem véletlenül emlegetik Sopront a „zöld városként”. Az erdős hegyek a város szinte 
valamennyi utcájába betekintenek, az árnyas, virágos utcák, terek, parkok pedig vendégmaraszta-
ló környezetet teremtve csalogatják a vendégeket. 

    

2009-ben Sopron lett a Virágos Magyarország verseny győztese, a 2010-es európai megmérette-
tésen pedig ezüstérmet nyert. 
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  Soproni Saláta  

A város története 
Sopron (németül Ödenburg, horvátul Šopron, 
az ókorban latinul Scarbantia) mintegy hat-
vanezer lakosú megyei jogú város Győr-
Moson-Sopron megyében, a soproni borvidék 
központja. „A leghűségesebb város” (Civitas 
Fidelissima). A Sopron–Fertődi kistérség 
székhelye. 
Magyarország nyugati határa mellett, az 
Alpokalján, Bécstől 60 km-re, Budapesttől 
220 km-re található. A Soproni-hegység és 
Fertő-tó melletti Balfi-dombság között, az 
Ikva-patak völgyében épült. 
A környék mikroklímája kedvez a borterme-
lésnek; Sopron a „kékfrankos fővárosa”. 
A terület az őskor óta lakott. A római korban 
egy Scarbantia nevű város állt itt, amelyen 
két fontos útvonal is áthaladt. Fóruma a mai 
főtér helyén volt. 
A népvándorlás korában Scarbantia romok-
ban maradt, új település csak a honfoglalás 
után jött létre itt. A város lakói a Kr. u. 4. szá-
zadban a későbbi belváros területén 3–4 m 
vastag városfalat emeltek, hogy megvédjék 
magukat a barbárok támadásaitól. Ezt a falat a 
népvándorlás korszakában valószínűleg le-
rombolták. Maradványaira emelték 1092-ben 
Sopron várjobbágyai az új határvár faszerke-
zetű, földdel erősített sáncát. A faváz később 
a tűz martaléka lett, és a bedöngölt agyag sa-
lakká égett. Ezt a titokzatos „vörös sáncot” az 
újkori építkezések a belváros több pontján 
feltárták, így az Esterházy-palota hátsó falát 
védő vasbeton fal építésekor is. 
A 9–11. század környékén a régi római város-
falat kiegészítették, és felépült a vár is. Ekkor 
kapta magyar nevét a város, Suprun nevű 
ispánjáról. 1153-ban már fontos városként 
említik. 
1273-ban II. Ottokár cseh király árulás követ-
keztében elfoglalta a várat. Annak ellenére, 
hogy Ottokár túszként magával vitte a város 
előkelőinek gyermekeit, Sopron 1277-ben 
megnyitotta kapuit IV. László király előtt, 
akinek így sikerült visszafoglalnia, ezért ju-
talmul szabad királyi várossá tette. Ezután, 
1297 és 1340 között emelték a római alapokra 
a várárokkal körülvett, 8–10 m magas várfa-
lat, aminek belső síkjára támaszkodtak a bel-
város házai. 

1441. február 25-én Luxemburgi Erzsébet 
özvegy királyné Sopront és környékét 8000 
aranyért elzálogosította III. Frigyes német-
római császárnak. A várost csak Hunyadi Má-
tyás szerezte vissza, aki 1463. július 19-én 
megegyezett Frigyessel, hogy 80 ezer forin-
tért visszaadta a koronát és az elzálogosított 
területeket. 
1526-ban a város lakossága kiűzte a zsidókat 
Sopronból. 
1543-ban a városi tanács megtiltotta az "ide-
gen magyaroknak" a házvételt, 1594-ben pe-
dig kirekesztette a magyar nyelvet a városi 
ügyvitelből. 
1529-ben a törökök feldúlták a várost, de nem 
került török hódoltság alá. A megszállt terüle-
tekről sokan menekültek Sopronba, ami las-
sanként a törököktől szabad terület központ-
jává vált. 1553-ban, 1622-ben, 1625-ben, 
1635-ben és 1681-ben országgyűlést is tartot-
tak itt. 
1605-ben Bocskai hadai dúlták fel Sopront. A 
következő évtizedekben ezért a soproniak 
még jobban megerősítették városukat, új bás-
tyák és városfalak épültek. Az 1655-ös 
pestisjárványban a lakosság fele elpusztult. A 
Rákóczi-szabadságharcot a város nem támo-
gatta, az 1705-ös kuruc ostromnak még ellen-
állt, de egy évvel később Bottyán János be-
vette a várost. 
1676-ban Sopron teljesen leégett. Ezután a 
régi középkori épületek helyén barokk épüle-
teket emeltek, megszületett a mai  
belváros. Ekkor építették újjá a Tűztornyot is. 
II. József idején Sopron lett a vármegye szék-
helye. 
1753-ban Sopron erdejében, a később 
Brennbergbányának nevezett helyen nyílt 
meg Magyarország első szénbányája, ami a 
19. század utolsó évtizedeire az ország egyik 
legkorszerűbb bányájává vált. 
A középkori védőrendszer a 18. századra el-
avult, ezért néhány helyen megbontották a 
városfalat, és a bástyák tetején több, ma is 
megtekinthető bástyakertet alakítottak ki. Az 
egyik ilyen az Esterházy-palota mögött bújik 
meg, benne az 1789-ben épült, elöl nyitott, 
kerek kupolás zenepavilonnal. 
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Széchenyi ösztönzésére épült meg a Dunántúl első vasútja, amely Sopront Bécsújhellyel és 
Béccsel kötötte össze. 
Mivel közel van a határhoz, az 1848-as szabadságharcban Sopront korán megszállták a császári 
csapatok. Ezután szépen fejlődött egészen a 20. század elejéig, bár fejlődése a 19. század végétől 
lelassult, gazdasági súlya csökkent. 1890-ben az első vidéki távbeszélőközpont itt épült ki. 1900-
ban megindult a villamosközlekedés a városban, azonban a két vonalból álló hálózat nem bizo-
nyult hosszú távon jövedelmezőnek, így 1923-ban felszámolták.[2] 
1919-ben ide telepítették át Selmecbányáról a Selmeci Akadémiát, amelynek jogutódja a Bányá-
szati és Erdészeti Főiskola. 
1921-ben, a trianoni békeszerződés után az osztrák kortársak és történészek által vitatott tisztasá-
gú népszavazás döntötte el, hogy Sopron és a környező nyolc község melyik országhoz tartozzon. 
A soproniak többsége Magyarország mellett döntött. Az eseménynek 1922-ben emléktörvény 
állított emléket, ekkortól hívják „A leghűségesebb város”-nak (Civitas fidelissima). A döntés nap-
ja, december 14-e Sopron ünnepe. A hivatalok kétnyelvűek maradtak egészen az 1946-os kitele-
pítésig, amikor is hivatalos adatok szerint 2005 német anyanyelvű személynek kellett a várost 
elhagynia. 
A város sokat szenvedett a II. világháborúban. 1944-ben több légitámadás is érte. A nyilasok 
1944 decemberétől 1945. március 28-ig lényegében Sopronból irányították az országot. A város 
zsidó lakosságát (1857 főt) szinte teljes egészében haláltáborokba szállították, az elhurcoltak kö-
zül 325-en tértek vissza, a többieket zömmel meggyilkolták. A Sopron környéki tömegsírokba 
2181 éhezésben, járványokban elhunyt és agyonlőtt munkaszolgálatos holttestét temették el. A 
város lakosságának halálozási adatai a nyilas uralom idején rémisztő képet festettek. Az egylete-
ket és a helyi lapokat betiltották, a lakosság jelentős részét katonai szempontból teljesen értelmet-
len sáncok építésére rendelték ki. A több tízezer (egyes források szerint százezer) menekülővel, 
nyilaskeresztes párttaggal, katonával és csendőrrel hatalmasra duzzadt városban élelmiszerhiány 
alakult ki, s járványok ütötték fel a fejüket. A Nyilaskeresztes Párt helyi ifjúsági szervezete 1945. 
január 17-től már a 12 éves fiúkat is „besorozta”. Még a nyilasok március 29-i menekülése előtti 
napokban is tucatszám szedték össze a fiatalokat a város 
utcáin. [3] 
A várost a szovjetek 1945. április 1-jén foglalták el. 
Bár a II. világháború után Sopronban is jelentős ipari fej-
lődés bontakozott ki, a bányát 1951-ben, a bányaművelés 
ellehetetlenülése (vízbetörések) miatt bezárták, és az 1950-
es években a főiskola bányamérnöki karát Miskolcra 
telepítették át (az erdőmérnöki kar ma a Nyugat-
magyarországi Egyetem része). A város bájos barokk arcu-
latát sikerült megőrizni. A Kádár-rendszerben a városban 
igen jelentős műemlékvédelmi munkálatok folytak, a lát-
ványos eredmények miatt a város méltán kapta meg 1975-
ben a Műemlékvédelmi Európa Díj aranyérmét. 
A várostól délre, illetve nyugatra elterülő dombvidék 1225 
óta az egykori íjászok őrhelyeként szerepel az oklevelek-
ben. Ez a Lő vérek (Lőverek, Lövérek – a nyelvhasználat ingadozó), Sopron üdülőrésze. Itt áll 
Nepomuki Szent János kápolnája és a Mária-oszlop. 
1989. augusztus 19-én az úgynevezett páneurópai piknik alkalmával megnyitották a határt, ezt az 
alkalmat több száz NDK-beli lakos az Ausztriába menekülésre használta fel. 
2010. május 7-étől soproni kékfrank néven pénzhelyettesítő papírutalványt indítottak a Sopron 
környéki cégek gazdaságélénkítési cél 
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A leghűségesebb város 
Civitas Fidelissima 

 
Árulás miatt a város 1273-ban idegen kézbe került, II. Ottokár osztrák herceg és cseh király há-
romszor szállta meg a várost. A soproniak saját gyermekeiket áldozták fel, hogy városuk megma-
radhasson az Árpád-házi uralkodók hűségén. Amikor ugyanis megnyitották a vár kapuit IV. Lász-
ló csapatai előtt, a megszálló cseh király túszként elhurcolta az előkelő soproni polgárok gyerme-
keit. A városlakók áldozatvállalását IV. László azzal hálálta meg, hogy Sopront szabad királyi 
várossá nyilvánította. 
Eltelt néhány évszázad, és a város ismét válaszút elé került. Ausztriához csatlakozni vagy ma-
gyarnak maradni? Az I. világháború utáni békeszerződés ugyan Ausztriának ítélte Sopront, ám a 
velencei egyezmény nyomán a lakosság szavazással dönthetett a város jövőjéről. A sorsdönő na-
pon, (1921. december 14-én) Sopronban és a környező nyolc településen tartott népszavazás 
eredményeként Sopron magyar maradt. 
A meghatározó nap emlékét a Tűztorony Fő tér felöli oldalán található Hűségkapu idézi fel, és 
rajta az írás: „A nemzet Sopronnak“, s a kapu feletti városcímerbe bekerült a Civitas Fidelissima 
felirat. 2001-ben pedig a kormány a hűség napjává nyilvánította december 14-ét. 
 

     

Határáttörés - Páneurópai Piknik 
 

Hűség és szabadság! – hirdeti Sopron történelme a két legnemesebb eszmét. Hűségét Sopron két-
szer is bizonyította, szabadság iránti vágyát azonban sokáig béklyóban tartotta a város határában 
meghúzódó vasfüggöny. A szocializmus alatt szögesdrót zárta körül a várost, mígnem jött az 
újabb fordulat, a Sopron környéki Pius-pusztán (Sopronpuszta mellett) 1989. augusztus 19-én. 
Ennek a dátumnak és helynek az emléke sokak szívébe kitörölhetetlenül beleivódott. És a név: 
Páneurópai Piknik. A rendezvény ideje alatt több száz NDK-s állampolgár, keletnémet családok 
tömegei törték át a határt, és indultak meg a szabadságot jelentő Nyugat felé. Utólag nem nagy 
merészség az eseményt egy korszak lezárásának, s egy új kezdetének minősíteni. A vasfüggöny 
itt omlott le először – és végérvényesen. Ez tette lehetővé Európa újraegyesítését. 
A határáttörés helyszínén – a Szentmargitbányára (St. Margarethen) vezető út közelében – áll 
Melocco Miklós monumentális szoborkompozíciója, amely hazánkban az első olyan köztéri alko-
tás, amely a rendszerváltásnak állít emléket. 
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Látnivalók 

    

Szentháromság szobor 

  

Római eredetű városfalak 

Széchenyi tér és Hűségzászló 

  

Káptalan terem 

Stornó ház 

  

„Két mór” ház (18. századi parasztbarokk 

Patika múzeum 

  

Gambrinus ház 
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Lackner ház 

  

Szent györgytemplom 

Ortodox zsinagóga 

  

PetőfiSándor Szinház 

 

Szent Mihály templom Kecske templom Evangélikus templom Ó-zsinagóga 

Károly kilátó Hubertusz kilátó Sörház dombi kilátó Gloriett Kilátó 

 
 



 
8 

Soproni Saláta  

Városháza 

  

Fabricius ház 

Tarnódi vár 

  

Bánfalvi Karmelita kolostor 
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Sopron híres szülöttei 

• Andrásfalvy Bertalan (1931) néprajztudós 
• Ankerl Géza, a Massachusetts Institute of 

Technology professzora (1933) 
• Aggteleky Béla (1890–1977) II. világháborús 

magyar altábornagy 
• Babos Gábor (1974) labdarúgó, az NEC 

Nijmegen kapusa 
• Benedek Lajos (1804–1881) császári és királyi 

táborszernagy 
• Csapody Miklós (1955) újságíró, az MDF egyko-

ri tagja, országgyűlési képviselő 
• Csekonics Endre (1901–1983) agrármérnök, va-

dász 
• Csiszár Jenő (1959) médiaszemélyiség 
• Csollány Szilveszter (1970) olimpiai bajnok ma-

gyar tornász 
• Danis Lídia (1980) színésznő 
• Éder Krisztián "SP" (1988) magyar énekes, 

rapper, fotós 
• Festetics Sándor (1876–1944) hadügyminiszter 
• Gőbl Gábor (1969) a Moby Dick együttes basz-

szusgitárosa 
• Grüll Tibor (1964) ókortörténész, egyetemi okta-

tó, író 
• Hillebrand Jenő (1884–1950) ősrégész, az 
őskőkor tudományos kutatásának magyarországi 
úttörője 

• Hiller István (1964) országgyűlési képviselő, 
kulturális és oktatásügyi miniszter 

• Hoffer Péter (1974) a Moby Dick együttes és a 
Hungarica zenekar dobosa 

• Honti Katalin kosárlabdázó 
• Kánya Kálmán (1869–1945) külügyminiszter 
• Kőszeghi-Mártony Károly (1783–1848) építő-

mérnök, hadmérnök, a sűrített levegős légzőké-
szülék és a gulyáságyú feltalálója 

• Ladó László (1919–2007) közgazdász, egyetemi 
tanár. 

• Mora Terézia (1971) Bachmann-díjas író, fordító 
• Mentes Norbert (1968) a Moby Dick együttes és 

a Hungarica zenekar gitárosa 
• Ottinger Ferenc (1792–1869) császári és királyi 

lovassági tábornok 
• Petrik Lajos (1851–1932) vegyész 
• Rakovszky Zsuzsa (1950) író, költő, műfordító 
• Rátz László (1863–1930) tanár 
• Roth Gyula (1873–1961) erdőmérnök, Kossuth-

díjas egyetemi tanár 
• Schmiedl Tamás (1964) a Moby Dick együttes 

énekese, gitárosa 

 

• Soproni Horváth József (1891–1961) festőmű-
vész 

• Soproni József (1930) zeneszerző 
• Szájer József (1961) EP-képviselő, évekig a vá-

ros országgyűlési képviselője 
• Széchényi Manó (1858–1926) külügyminiszter 
• Széchényi Miklós (1868–1923) győri, majd 

nagyváradi püspök 
• Tapolczai János (1939) NB I-es labdarúgó-

játékvezető (1971–1981) 
• Temes Judit (1930) olimpiai bajnok úszó 
• Teuchert-Kauffmann Frigyes báró (1831-?) oszt-

rák tábornok 
• Várszegi Asztrik (1946) bencés szerzetes, pan-

nonhalmi főapát 

Sopron híres lakói 

• IV. Károly magyar király 
• Bartók Béla zeneszerző 
• Berzsenyi Dániel költő 
• Boor Gusztav es Nándor épitőmesterek 
• Csapody István botanikus 
• Csollány Szilveszter olimpiai bajnok 
• Dorosmai János meseíró, költő 
• Farkas Ádám költő, az evangélikus Líceum rek-

tora 
• Fászl István ornithológus 
• Grabner József festőművész 
• Házi Jenő főlevéltáros 
• Horthy Miklós az osztrák-magyar hadiflotta utol-

só parancsnoka,altengernagy,később kormányzó 
• Kogutowicz Manó geográfus 
• Krasznai Ferenc testnevelőtanár 
• Lehár Ferenc zeneszerző 
• Liszt Ferenc zongoraművész 
• Mohácsy Zoltán (1915-1982) építőmester 
• Petőfi Sándor költő 
• Rakovszky Zsuzsa Kossuth díjas író, költő 
• Rákosi Mátyás politikus 
• Sarkady Sándor költő 
• Schiller János építőmester, a hegykői templom 

építője 
• Storno Ferenc kéményseprőből lett freskófestő és 

restaurátor 
• Szokolay Sándor zeneszerző 
• Sztehlo Gábor evangélikus lelkész. A vészterhes 

időkben kétezer ember megmentője, később a 
Gaudiopolis megálmodója, megvalósítója. 1931-
ben a városban végezte el az evangélikus teológi-
át. 

• Ullein József műépítész, a fertőhomoki templom 
tervezője 
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Ízutazás 
 
Sopron és környéke egyike a gazdag gasztronómiai kultúrával rendelkező tájaknak. Mindez kö-
szönhető ételei sokszínűségének, valamint a történelmi borvidék gazdag vörös- és fehérbor vá-
lasztékának. Sopronban járva ételről és italról említést tenni anélkül nem lehet, sőt lehetetlen, 
hogy szót ne ejtenénk a poncichterekről. A kifejezés a Bohnenzuchter szóból ered, utalva a szor-
gos babtermelő szőlősgazdákra, kik a szőlőtőkék között babot is termeltek, amelyből remek fogá-
sok születtek. A sör- és borkorcsolyának való babpogácsától a babstercen, babsalátán át egészen a 
babos rétesig. Számos kiváló vendéglő kínálta hajdanán eredeti soproni ízeit: a fertői halászlét, a 
tejfölös, szilvás bablevest, a babgombócot, a gyertyás pecsenyét, az erdészgombócot, a 
marhapacsnit, a sváb pörköltet vagy a roston sült kacsamájat, amelyet kolbászos lecsóval koszo-
rúztak.  

Soproni babsterc  
Hozzávalók 4-5 főre 10 dkg szárazbab, 20 dkg liszt, 1,5 dkg só, 10 dkg zsír 
(olaj) 

Elkészítés az előző este beáztatott szárazbabot egy liter vízben puhára főzzük. 
A lisztet a hozzáadott sóval lábasban, közepes hőfokon addig kevergetjük, míg 
aranysárgára pirul. Állandó kevergetés mellett a forró liszthez hozzáöntöge-
tünk a bab forrásban lévő főzőlevéből kb. fél litert. Végül meglocsoljuk a fel-
forrósított zsiradékkal, és belekeverjük a babot. Amikor kissé kihűlt, villával 
vagy krumplinyomóval pépesítjük. Ha forrón akarjuk fogyasztani, sütőben me-

legítsük át. 

Soproni vörösboros marhapacsni 
 
Hozzávalók: 
• 1 kg marhapacsni 
• 20 dkg füstölt szalonna 
• 10 dkg vöröshagyma 
• só 
• törött bors 
• 1 kiskanál paradicsompüré 
• 1 kiskanál piros arany 
• 2 db szegfűszeg 
• 1-1 késhegynyi őrölt babérlevél 
• kakukkfű 
• 1 l vörösbor 
• 2 szál sárgarépa 
• 5 dkg zeller 
• 1 csokor zöldpetrezselyem  
 
Elkészítés: 
A feldarabolt füstölt szalonnát kiolvasztjuk, 
rátesszük a kisebb szeletekre vágott marha-
húst, hozzátesszük a finomra vágott vörös 

 
hagymát, és egy kicsit együtt megpirítjuk. 
Meghintjük őrölt bérlevéllel, kevés kakukk-
fűvel, teszünk hozzá két szem szegfűszeget, 
1-1 mokkáskanál paradicsompürét és piros 
aranyat. Ráöntünk annyi vörösbort, hogy 
ellepje és fedő alatt, takaréklángon puhára 
pároljuk. Amikor puhulni kezd a hús, hozzá-
tesszük a sárgarépát és egy kevés nagyon 
apróra vagdalt zellergumót. Ezekkel teljesen 
megpuhítjuk. Ha levét elfőné, mindég csak 
vörösborral pótoljuk. 
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A kékfrankos fővárosa 
 
Történelmi borvidék 
 
A kiváló soproni étkekhez minőségi borok is járulnak Sopronban, abban a városban, ahol a szőlő-
termesztés-borkészítés, a borkultúra kelta és római hagyományokra vezethető vissza. A XIV. szá-
zad elején Magyarország legjelentősebb borvidékei között tartották számon, melynek kereske-
delmi kapcsolatai messze túlnyúltak az ország határain. A XIX. századtól a poncichterek, a német 
ajkú gazdák messze földön híressé tették a soproni bort. A városra jellemző, hogy más borvidé-
kekkel ellentétben a pincéket nem a szőlőkbe, hanem a városban, saját házaik alá építették. Ez 
akkoriban nemcsak kiváltságot, de nagyobb biztonságot, védelmet jelentett a termelőnek. A tör-
ténelmi borvidék legértékesebb területe a Fertő tó környéki dombokon mintegy 1500 hektárnyi 

területet foglal magába. Sopron vörösborairól – el-
sősorban kékfrankosáról – híres, de éppen az adja a 
borvidék egyik különlegességét, hogy a fehérszőlő 
is minőséget terem, s a belőle készült borok egyre 
ismertebbek itthon és külföldön is. Ez nem véletlen, 
hiszen a város környékén az 1800-as évek végéig a 
fehér- szőlő volt az uralkodó. Borvidékünk karakte-
res fajtája, a kékfrankos az 1890-es évek után került 
előtérbe. Aki Sopronba látogat, nem mehet úgy ha-
za, hogy ne kóstoljon meg legalább egy pohár kék-

frankost. 
Szőlőhegyi idill 

Megfogom könnyű kezed, 
az úton veled megyek. 
Hajamat borzolja szél, 
kezemben hűs kapanyél. 
 
Üvöltöz` hozzám a föld; 
"a gyomot te mind kiöld 
belőlem, édes paraszt, 
...s rózsákkal nyitok tavaszt!" 
 
Csizmát húz nap fia már, 
kezében raffia-szál. 
Napestig szőlőt kötöz, 
fölötte sólyom köröz. 
 
Kis kacsok kunkorodnak, 
megsárgult kalapod nagy. 
Felkapja bús fergeteg, 
bukdácsol fejed felett. 
 

 

Ázik az utca hossza, 
arcunkat eső mossa. 
Könnyek között kacagunk, 
így telik munkás napunk. 
 
Alkonyra pirul az ég, 
most látom orcád mily szép. 
Tisztára mosta a könny, 
ami a mennyből lejön. 
 
Savanyú, zöld még a fürt, 
finoman lejt léha kűrt 
egy táncos szőlőlevél, 
...lásd ez a szőlőhegy él! 
 
Szívem oly könnyű ma már, 
mint egy víg, dalos madár. 
Szememben csillog szemed, 
az úton veled megyek... 

Szuhanics Albert Debrecen, 2012. július 7. 
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Soproni-hegység 
 

A Soproni-hegység (németül Ödenburger 
Gebirge vagy Brennberger Hügelland) az 
Alpokalja egyik, az osztrák–magyar határon 
átívelő kistája Győr-Moson-Sopron megye, 
illetve Burgenland területén. A magyarországi 
részt tekintve 54 km²-es területű zárt hegysé-
get északról és keletről az Ikva völgyét övező 
Soproni-medence, délről a Kabold–Fülesi-
dombság, nyugatról a Rozália-hegység, 
északnyugatról pedig a Vulka-medence hatá-
rolja. 

 
Földtan  
A Soproni-hegység Magyarország legidősebb 
kristályos röghegysége. Fő alkotókőzetei a 
földtörténeti óidőben átalakult kristályos pala, 
valamint egyéb képződmények (ortogneisz, 
leukofillit , csillámpala, csillámkvarcit stb.). A 
túlsúlyban lévő kristályos kőzetek a miocén 
kéregmozgások során feldarabolódtak, s a 
megsüllyedt területekre alpi eredetű üledékek 
rakódtak. Az így feltöltött süllyedékekben 
kőszénréteg alakult ki, s például 
Brennbergbánya térségében, Magyarország 
első szénbányájában 1759 és 1968 között jó 
minőségű barnaszenet hoztak a felszínre. A 
miocén kései korszakában lerakódott 
zátonymészkő évszázadokon keresztül szol-
gáltatott kitűnő építőkövet a környék lakói-
nak. A hegység átalakult kőzeteinek feltárásai 
találhatóak a Nándor-magaslati, a deák-kúti 
és a bánfalvi kőfejtőkben. 
Domborzat] 
 Soproni-hegység átlagos tengerszint feletti 
magassága 410 méter, vonulatai a Sopron 

közelében mért legalacsonyabb ponttól (200 
m) 500–600 méterig emelkednek.  
Legmagasabb pontja az ausztriai Bren-tető 
(Brenntenriegel, 606 m), Magyarország terü-
letén a Magas-bérc (557 m). 
Felszínalaktanilag erősen tagolt hegység, tö-
réses lépcsők (Vas-hegy, 399 m; Károly-
magaslat, 398 m), szélesen elterülő hegyhátak 
(Vár-hegy, 384 m; Kőhalom, 384 m; Köves-
hát, 468 m; Ultra-hegy, 487 m), éles és kes-
keny hegygerincek (Szarvas-hegy, 452 m; 
Bányász-kereszt, 511 m; Muck-kilátó, 523 m; 
Asztalfő, 554 m), sziklás sasbércek (Kerek-
bérc, 420 m; Havas-bérc, 463 m; Rideg-bérc, 
469 m; Vörös-bérc, 507 m; Negyedik-bérc, 
510 m; Magas-bérc, 557 m), valamint 
tanúhegyek (Borsó-hegy, 319 m) váltják egy-
mást. 80–100 méteres mélységben bevágódott 
völgyek húzódnak a hegyvonulatok között. 
Ezek felső szakasza gyakran szurdokjellegű, 
amint ezt neveik (Zsilip-árok, Kánya-
szurdok) is jelzik. Sziklás lejtői meredekek 
ugyan, de területének csupán 58%-án na-
gyobb 100 m/km²-esnél a relatív relief, ami-
vel elmarad a közeli Kőszegi-hegységtől. 
 
Vízrajz  
Az Ikva vízrendszeréhez tartozó hegység je-
lentős vízfelesleggel rendelkezik. Északi ré-
sze a Füzes-árokban folyó Rák-patak, déli 
része a Brennbergi-völgyben futó Kecske-
patak és mellékvizeik vízgyűjtő területe. A 
relatíve magas csapadékmennyiségnek kö-
szönhetően valamennyi patak bő lefolyású, a 
Rák-patak nagyvízi hozama eléri a 11,4 m³/s-
ot. Ugyancsak a Rák-patak felső szakaszán 
duzzasztották fel a kistáj legjelentősebb mes-
terséges tavát (Fehér úti tó), további kisebb – 
ugyancsak mesterséges – állóvizei a Hermesi-
tó és a Szalamandra-tó. 
Számos forrás található a hegységben, melyek 
hozama ingadozó. A legtöbb vizet a Hideg-
víz-forrás adja (150 l/min), további nevezetes 
források a Deák-kút (vize nem iható), a Szent 
György-forrás, a Természetbarát-forrás és a 
Fehér Dániel-forrás. 
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Növényzet 

Erdei ciklámen 
 

Fehér zászpa 
 

Kornistárnics 
 

Fekete áfonya 
 

Az erőteljes alpi hatás eredményeként a hegységet növényföldrajzi-
lag a kelet-alpi flóravidék Ceticum flórajárásába soroljuk. Az 
Alpicum és a Pannonicum flóratartomány határa Soprontól keletre, 
a Harkai-kúpon át húzódik – itt az alpesi vegetációt a csarabos 
növénytársulás és a fekete áfonya tömeges előfordulása jelzi. 
Magyarországon csak itt él a havasi palástfű (Alchemilla glabra ssp. 
alpestris) és – a Hidegvíz-völgyben – az enyves aszat (Cirsium 
erisithales). 
A Soproni-hegység egésze potenciális erdőterület, s közel 90%-át 
napjainkban is erdő borítja. Természetes erdőtársulásai a 
Brennbergbánya–Görbeháza-vonalig a mészkerülő montán bükkö-
sök, aljnövényzetükben erdei ciklámennel (Cyclamini-Fagetum). 
Ettől keletre a helyenként szillel, kőrissel és juharral elegyes 
gyertyános-kocsánytalantölgyesek a jellemzők. E területek aljnö-
vényzete azalpi flórával rokon, fajösszetétele: fekete áfonya 
(Vaccinium myrtillus), farkasboroszlán (Daphne mezereum; virága 
lombfakadás előtt nyílik), havasi palástfű (Alchemilla glabra), 
kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), erdei ciklámen (Cyclamen 
purpurascens), berki lizinka (Lysimachia nemorum, hazánkban csak 
itttalálható). 
Ahegység peremvidékének jellegzetes, a hegység talán legszebb 
erdőtársulásai a szelídgesztenyések. A közel négyszáz méter magas 
Károly-magaslat alatt a szelídgesztenye vörösfenyővel alkot foko-
zottan védett erdőt, a Dalos-hegyen pedig tölgyes-szelídgesztenyés 
nőtt itt (található az egyik szigorúan védett csarabos is). A Sopron 
és Brennbergbánya közötti Vár-hegyen jegenyefenyves nő. 
A hegységben 80–100 védett, illetve fokozottan védett növényfaj él, 
többnyire a Keleti-Alpokból leereszkedő montán és szubalpin 
elemek. Még nem említett, védett fásszárú fajok: molyhos nyír 
(Betula pubescens), havasi éger (zöld éger, Alnus viridis), vörös 
bodza (fürtös bodza, Sambucus racemosa). 

Állatvilág  
A területre jellemző madárfajok a fenyvesekhez és a fenyvesekkel 
elegyes lomberdőkhöz kötődnek. Az uhu (Bubo bubo) az utóbbi 
évtizedben telepedett vissza. Bár jellemzően sziklaüregekben költő 
faj, itt gallyfészekben költ. A fekete harkály (Dryocopus martius) 
szórványosan, elsősorban bükkösökben fészkel, felhagyott odúit 
időnként kék galambok (Columba oenas) foglalják el. Egy pár 
fekete gólya (Ciconia nigra) néha a hazai, néha az ausztriai oldalon 
fészkel.A korábbi lucfenyő-telepítések miatt a búbos cinege (Parus 
cristatus), a fenyvescinege (Parus ater) és a sárgafejű királyka 
(Regulus regulus) sokfelé megtalálható, ritkább az ugyancsak 
fenyvesekben költő süvöltő (Pyrrhula pyrrhula), a tüzesfejű 
királyka (Regulus ignicapillus) és a keresztcsőrű (Loxia 
curvirostra), de a luc tömeges pusztulását követő fafajcserék miatt 
visszaszorulóban vannak. A hegyvidéki bükkösökben gyakori 
fészkelő az örvös légykapó (Ficedula albicollis), alkalmanként a kis 
légykapó (Ficedula parva) is megtelepszik.  
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A mély völgyekben futó patakok égereseiben ritka fészkelő a kormosfejű cinege (Parus 
montanus). Az állandó vizű patakok mentén fészkel néhány pár hegyi billegető (Motacilla 
cinerea) és néha egy-egy pár vízirigó (Cinclus cinclus). Nagyon ritkán előfordul a szirti sas 
(Aquila chrysaëtos), a törpekuvik (Glaucidium passerinum), a fenyőszajkó (Nucifraga 
caryocatactes) és a hajnalmadár 

(Tichodroma muraria), amelyek 
elsősorban az Alpok magasabban 
fekvő területeire jellemzőek. Évti-
zedekkel ezelőtt kipusztult a 
siketfajd (Tetrao urogallus) és a 
császármadár (Tetrastes bonasia) 
A kétéltűek közül említést érdemlő, 
jellemző faj a foltos szalamandra 
(Salamandra sala-mandra), a gyepi 
béka (Rana temporaria) és a 

sárgahasú unka (Bombina variageta). A gyors vizű patakokban él a sebes pisztráng (Salmo trutta 
fario) és a kövi csík (Noemacheilus barbatulus). 
A rovarvilág jellegzetes képviselői az egyes alhavasi lepkefajok (Anaplectoides prasina, Apetele 
aethiops, Gnophos dilucidaria), montán-alpesi jellegű az Odezia atrata nevű araszoló. A futrin-
kák (köztük az alhavasi futrinka) és a cincérek (köztük a havasi cincér) legjellemzőbb élőhelye a 
Tacsi-árok. Különösen gazdag a patakok szitakötő-faunája; kiemelkedő természetvédelmi érték a 
hegyi szitakötő (Cordulegaster bidentatus) és a kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros). 
Védett százlábú a Lithobius nigrifrons, védett ugróvillás a Deotonora benzi. 
A területen 68 csigafaj él, közülük védett a pagodacsiga (Pegodulina pagodula). 
 

Soproni Tájvédelmi Körzet 
 

A Soproni-hegység 4905 ha kiterjedésű magyarországi területét 1977. március 30-án teljes egészében 
tájvédelmi körzetté nyilvánították. A Soproni Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelője a Fertő–
Hanság Nemzeti Park Igazgatósága. Területének 85%-a erdő, 15%-a pedig rét. 
A tájvédelmi körzet valójában egy kisebb és egy nagyobb részből áll: a kisebb, Soprontól keletre eső rész 
a kristályos palából álló Harkai-kúp, ami főleg növényföldrajzi jelentősége miatt védett terület. A tájvé-
delmi körzet turistatérképpel könnyen bejárható. Az ismeretszerzést a Ciklámen tanösvény is segíti.  

 
CIKLÁMEN TANÖSVÉNY  

 

Állomások: 
 

 
Tanösvény hossza: 10 km 
Bejárás időtartama:  4 óra 
Állomások száma: 9 állomás 
Nehézségi fok: túra jellegű 
Kiindulópont:  Tilaj harangtorony 
 

1. Tilaj, harangtorony 
2. Holló fészek 
3. Erdei ciklámen 
4. Csillag-ház 
5. Remetekert Erdőrezervátum 

6. Szálaló gazdálkodás 
7. Remete kápolna 
8. Mária-forrás 
9. Vágásos gazdálkodás 
 

  

1. Tilaj harangtorony 4. Csillagház 7.Remete kápolna 8. Mária forrás 

Törpe kuvik Fenyőszajkó 
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A brennbergi bányászok nyomában 
 

A brennbergi völgy a Soproni hegység egyik legszebb vidéke. Ez a terület földrajzi vonatkozásban épp-
úgy, mint növényzetét tekintve alpesi jellegű. Sopront Brennbergbányával egy 10 km hosszú országút 
köti össze, melynek emelkedése 190 méter. A község jelenleg a látogatóknak inkább hegyi község vagy 
üdülõtelep benyomását kelti, minthogy volt bányatelepre emlékeztetne. 1752-ben, a barnaszén felfedezése 
után egy évvel elõdeink alapították meg itt az első kis névtelen települést. Ebbõl fejlődött ki a mai 
Brennbergbánya. A település 1793-ban kapta meg a nevet. Amikor elhagyjuk Sopronkertvárost utunk 
Dél-Nyugat felé, a Rákpatak mentén vezet. Az újonnan kiépített Erdei Iskola, majd az Ifjúsági Tábor és a 
Szalonna sütõ érintésével haladunk a szép brennbergi völgyben. ezt a szép erdõs - dombos vidéket a kró-
nika 1284-ben “Egered” néven említette meg elsõ ízben. Az országút mentén, az erdõ szélén rétek van-
nak. Tavasz és nyár idején tele nyíló virággal. De nemcsak a tavasz és a nyár, hanem az õszi panoráma is 
gyönyörű tarka színeivel. Utunk folytatásával elérjük a Görbehalmi települést, mely 1924-ben épült. Ha-
ladási irányunk baloldalán láthatjuk a Brennbergi Önsegélyezõ Egysület nyugdíjas otthonait, melyek 
1931 - 38-ig épültek. Ha a görbehalmi település elõtt jobbra letérünk, a Fehér úton nyugati irányba halad-
va elérkezünk az újonnan épített víkend telephez. Ezután elérjük a Fehér úti tavat, mely a szép tájjal és 
egy halászjegy megvásárlásával kellemes élményt nyújt. A Görbehalmi településtõl folytatva utunkat 
elérjük Brennbergbánya fõterét. Ezt az utat Soprontól a brennbergi buszmegállóig akár gyalog, személy-
kocsival, vagy buszjárattal - mely óránként közlekedik - is megcsinálhatjuk. A buszmegállótól keletre, a 
Posta épülete mögött láthatjuk az István hegyet (463 méter). Új nevén Napsugár hegynek is nevezik. 
Szétszóródott településünk közepén emelkedik ki. Magassága által a település minden irányba gyönyörű 
kilátást nyújt. Hogy Brennbergbánya Magyarország egyik legnagyobb múlttal rendelkezõ bányásztelepé-
vé vált csak a véletlen műve volt. 1752. õszén, egy hűvös szeptemberi napon Rimbacher Pál Bánfalvi 
pásztortüzet gyújtott, mint már annyiszor. Ezzel meggyújtott egy szénkiszögelést, amely begyulladt a föld 
felszínén és folyamatosan égett, így lett felfedezve a szén. Azt a helyet, ahol a szén égett “Brennender-
Bergnek” nevezték el, ami magyarul annyit jelent, mint Égõ hegy. Errõl kapta a völgy a Brennbergbánya 
nevet. A 200 éves szénbányászat után 1952-ben leállt a brennbergi szénbánya, ezután a település feledés-
be ment. Az osztrák államhatár és a megépített műszaki zár gátolta a további fejlõdést. A rendszerváltás 
által megszünt a műszaki zár. Azóta évrõl-évre több turista látogatja meg Brennbergbányát. 

A Hermesz akna Erőmű és brikettgyár A Szent István akna 

Bányásztemplom: 
A templomot 1928-30-ig, Füredi Oszkár építészmérnök tervei alapján építették. 
Még ez év szeptember 28-án szentelte fel Papp Kálmán, soproni város plébá-
nos, késõbbi Gyõri püspök. 1938-ban vált önálló lelkészséggé Brennbergbánya. 
Az építkezési költségeket gyűjtésekbõl, országos közadakozásból és az 
Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kõszénbánya Részvénytársaság támogatásából fe-
dezték. 
 

Szent Borbála szobor: 
1850-ben a brennbergi szénbányászat 100 éves évfordulójára vette Henrik 
Drasche, az akkori bányabérlõ, a település részére. A mai evangélikus harang-
láb alatt állítatta fel. Vajk Artur, volt bányaigazgató 1923-ban átállíttatta mai 
helyére, a Tóbüfé melletti dombra. A Brennbergi Kulturális Egyesület 1995-ben 
restauráltatta. 
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Soproni Saláta  

Vasutas humor 

� Két vasutas barkochbázik: 
- Személy? 
- Nem. 
- Akkor gyors. 
 

� Vasutasok beszégetnek 
-Nálunk Amerikában olyan gyors a vonat, 
hogy amikor pofon akartam ütni az állomás-
főnököt, a következő állomás főnökét talál-
tam el. 
Mondja egy utazó a másiknak. 
-Az semmi! Nálunk olyan ritkán és lassan 
járnak a vonatok, hogy amikor az ismerősöm 
öngyilkossági szándékkal a sínekre feküdt, ott 
halt meg éhen.  
 

� Reszketeg anyóka kérdi a vasutastól: 
-Nem fog megrázni az áram, ha rálépek a sín-
re? 
-Dehogyis, néni kérem. Csak arra vigyázzon, 
hogy a másik lába ne érje közben a felső ve-
zetéket. 
 

� Egy utas odamegy a kisváros vasútállomá-
sán az állomásfőnökhöz, és azt kérdezi tőle: 
-Mondja uram, miért fekszik ez az állomás 
félórányira a várostól? 
-Mert azt akartuk, hogy lehetőleg inkább a 
sínekhez legyen közel. 
 

� A nemzetközi gyors első osztályú fülkéjé-
ben egyetlen utas ül. Hirtelen felpattan az aj-
tó, s egy fegyveres, álarcos gengszter lép be: 
-Gyerünk, adja ide a pénzét!- parancsol az 
utasra. 
-De nekem egy megveszekedett vasam sincs! 
-Akkor miért reszket? 
-Mert azt hittem, hogy a kalauz jön. Ugyanis 
jegyem sincs ... 
 

� Vidám társaság érkezik a Keleti pályaud-
var indulási oldalához, akik a Nyíregyházára 
induló vonatot keresik. 
-Még nem tolták be! Csak háromnegyed óra 
múlva! - válaszolja az egyik vasutas. 
A legények beülnek a restibe, és egyik sört 
rendelik a másik után. Letelik a háromnegyed 
óra, és akkor rohannak ki a restiből. Épp hogy 
sikerül felkapaszkodniuk az utolsó kocsira. A 

harmadik lemarad, ott áll a peronon, néz a 
vonat után, és harsogó nevetésben tör ki. 
-Mit tud maga ezen nevetni? - kérdezi az 
egyik vasutas. 
-Hát csak azt, hogy a haverjaim azért jöttek ki 
a pályaudvarra hogy engem kikísérjenek! 
 

� Jean, ez a vonat Hatvan felé megy? 
-Nem, uram, csak egyfelé. 
 

� Vidéki állomáson kérdi egy utas a vas-
utast: 
Mondja, melyik vonattal lehet a leggyorsab-
ban Budapestre jutni? 
-A gyorsvonat öt perc múlva érkezik, a sze-
mélyvonat pedig másfél óra múlva. Én mégis 
azt tanácsolnám, hogy a személlyel menjen! 
-Miért? Az lassabb is, később is jön! 
-Igen, de a gyorsvonat nem áll meg nálunk! 
 

� A pályaudvar felé közeledik egy vonat. A 
bemondó már nagyon unta a szokásos szöve-
get, ezért a következőt mondta: 
-Gyorsvonat érkezik az I. vágányra. A vágány 
mellett kérjük ne vagánykodjanak!  
 

� Mi a hasonlóság a bakter és a sas között? 
-A sas qrva magasan repül, a baktert meg ez 
qrvára nem érdekli... 
 

� Adjon gyorsan egy jegyet, teljesárút, oda 
vissza. 
-Hova tetszik kérni? 
-Ne akadékoskodjon, adja már azt a jegyet!!! 
 

� Mikor megy legközelebb vonat Budapest-
re? 
-12.28-kor. 
-És előbb nincsen? 
-De, van egy fél 1 előtt 2 perccel! 
 

� Nincs elrontott fékezés csak túl rövid pe-
ron 
 

Mottó: Egy újszölött vasutasnak 
minden vasutas vicc új : Egy 
újszölött vasutasnak minden vasutas 
vicc új !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  


