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Az elsı világháború során 1914 szeptemberében a cári orosz hadosztályok elfoglalták Kelet- és
Közép-Galíciát Lemberg (Lvov) városával, körülzárták a Monarchia legerısebb várának kiépített
Przemyslt, majd elérték a Kárpátok vonalát, az Uzsoki szorosnál áttörtek, és október 4-én megszállták
Máramarosszigetet. Az orosz hadvezetés decemberre tervezte az akkor 120 ezres Krakkó városának és
várának elfoglalását, amellyel megnyílt volna az út Szilézia és Csehország, a két ipari központ
megtámadására. Az összevont hatalmas seregtesteket akkor nevezték el megállíthatatlan „orosz
gızhengernek”. A Kárpátok és Krakkó között védekezı osztrák-magyar hadseregek ellen a háború
addigi legnagyobb támadása indult meg december elején.221(221)

Limanova, a Monarchia nyugat-galíciai községe Krakkótól 58 kilométerre, a Dunajec folyó közelében,

egy vasútvonal mentén feküdt, elfoglalása az orosz támadás elsırendő célja volt.222(222) Limanovánál
különösen kemény és véres harcokat vívott az 5. és 14. honvéd és a 10. közös huszárhadosztály,
amelynek egyik egysége volt a 9. huszárezred. A katonák abban a tudatban harcoltak, hogy honvédı

háborút vívnak, ezt igazolta elıttük, hogy a harcok a Monarchia államhatárán belül és közvetlenül
Magyarország határa mentén, védekezı jelleggel folytak (1. kép). 

A huszárok, természetesen gyalogosként harcolva, 1914. december 8-ra virradó éjjel fejlıdtek fel a
Dunajec völgyében, a lukovicai magaslatra vontatták fel ágyúikat. Három napon át tartották állásaikat
a lavinaszerően érkezı orosz támadások ellen.223(223) A huszárezrednek huszonnyolc tisztje és
háromszáztizennyolc altisztje, közlegénye halt hısi halált. Az ellentámadás során esett el a parancsnok,
Muhr Ottmár ezredes, tormási Bauer Ottó, soproni származású hadnagy és a soproni Kaszinó tagsági
adataiból ismert Leonard Thun-Hohenstein százados, Hajas Dezsı és Mohr Egon fıhadnagyok,
továbbá Haller József tartalékos hadnagy.224(224) Hetekig tartó küzdelemben, nagy áldozatok árán a
Monarchia csapatai visszaszorították az orosz erıket a Dunajec mögé és Magyarország területét is
megtisztították a cári csapatoktól. Az osztrák-magyar haderı emberveszteségei az 1914-es évben csak
a keleti harctéren 800 ezer fı körül voltak.225(225) A 9. Nádasdy huszárezred legénysége Sopron, Vas és
Zala megyébıl származott. Soproni laktanyájuk 1881–1882-ben épült 20 hold területen a Baross úton,
ahol 520 ember állomásozott 674 lóval. A kaszárnyához két fedett és nyolc nyílt lovarda
tartozott.226(226)

Az emlékmő létesítésének története 1922-ben kezdıdött. A trianoni békediktátum megszüntette a
korábbi, császári és királyi alakulatokat, közöttük a 9-es Nádasdy huszárezredet, helyükbe a 3. honvéd
huszárezred költözött Sopronba. A város törvényhatósági bizottsága elhatározta, hogy emléktáblát
helyez el a kaszárnya falára. Tudomást szereztek errıl a volt 9-es huszárok, bekapcsolódtak a
győjtésbe és a kaszárnya nyilvánosságtól 190elzárt udvara helyett impozáns emlékmővet állíttattak
köztéren, a Deák tér egyik legszebb pontján.227(227) Ameddig a Mátyás király utcát nem nyitották meg,
az emlékmő akkor zártabb területrıl nézett keletre, a késıbb épült Teológia irányába. 
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1.kép.  A galiciai háború 1914. szeptember – december.
(Galántai József: Az elsı világháború. Bp. 1980. 206.)

Az emlékmő tervezésével és elkészítésével Kisfaludi Strobl Zsigmondot (1884–1975) bízták meg, aki
az elsı világháború utáni évektıl a legtöbbet foglalkoztatott, legnagyobb sikereket elérı szobrász volt,
közel 50 szobra áll magyarországi köztereken.228(228) A kıfaragói munkákat a soproni Hild Lipót cége
készítette, igen szép kivitelben.

191A hatalmas emlékmő stílusos elhelyezést nyert a tér akkori, örökzöld fáinak elıterében. A kiemelt
talapzaton két huszár mővészi beállítású, ötnegyedes nagyságú alakja állt. Az egyik a Nádasdy
huszárok Mária Terézia-korabeli öltözékében, a másik a világháborús egyenruhájában. Közöttük
három nagymérető márványtáblán a hısi halottak nevei voltak. Az emlékmő alsó részében elhelyezett
relief a limanovai csata azon pillanatát ábrázolta drámai erıvel, amint Muhr ezredes rohamra vezeti
huszárjait, és Bauer Ottó hadnagy elesvén, vérét ontja a hazáért (2. kép).
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2.kép.  A limanovai emlékmő 1940-ben. Fotó: Lobenwein.

Az emlékmő felavatása éppen a csata 10. évfordulójának napjára, 1924. december 11-re esett. Az egész
elıkészítés, a győjtés megszervezése – négy évvel az országot nélkülözésbe és nyomorba döntı trianoni
diktátum után – csodálatra méltó.229(229) Az ünnepség az újságok több oldalas cikkei szerint napokig az
egész város figyelmének középpontjában állt.230(230) A Nádasdy regiment még szolgáló és volt tisztjei,
altisztjei, a legénységi állomány tagjai a vármegyeháza közgyőlési termében találkoztak. Gévay Wolff
Lajos alispán köszöntötte a megjelenteket, akik utána a Domonkos templomba vonultak, ahol Folba
János, a csatában is részt vett lelkész mondott misét.

A Deák térre továbbvonuló menetet Simon Elemér fıispán vezette, Muhr ezredes özvegyével a karján,
ıket gróf Bissingen Nándor tábornok, a legidısebb Nádasdy huszár, és Rıder Vilmos ezredes,
állomásparancsnok (késıbbi honvédelmi miniszter) 192követte. A Soproni Hírlap december 12-i száma
az ünneplı közönség rangos tagjai közül 57 személyiséget, a megjelent altisztek és legénység soraiból
53 nevet sorolt fel azzal a megjegyzéssel, hogy az ı nevüket sikerült feljegyezni. A név szerinti
felsoroltakon kívül több száz huszár és az elesettek hozzátartozói a megjelent hatóságok, fıiskolások és
az iskolák növendékei növelték a tömeget jóval ezer fınél többre. 

Az avató beszédet Hıgyészy Pál fıjegyzı (a késıbbi fıispán) tartotta, majd Folba János tábori lelkész
és Ziermann Lajos evangélikus lelkész mondták el áhítatos szónoklataikat. Mészáros Sándor ez
alkalomra írt ódáját Czövekh Barna bányamérnök hallgató szavalta el. A 3. honvéd huszárezred
szakasza díszmenettel búcsúzott halott bajtársaitól. A felavatott emlékmővön sok anya, özvegy és árva
találta meg hozzátartozója nevét. Hosszabb ideig maradtak ott imádkozva, mintha ık szentelték volna
fel a legigazabban a Nádasdy huszárok emlékmővét.231(231)

A limanovai emlékmő a Mátyás király utca megnyitásával és a Teológia épületének felavatásával még
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szebb környezetet kapott. A környéken lakók visszaemlékezései szerint az emlékmővet csupán
szilánkok érték a második világháború bombázásai során, amikor a környezetében számos épület
összeomlott vagy súlyos sérüléseket szenvedett. A szobor eltüntetésének idejérıl, körülményeirıl nincs
pontos adatunk. 1950-ben vagy 1951-ben, nagy erıvel, egy nap alatt bontották le és szállították
ismeretlen helyre darabjait. Az egyik magyarázat szerint azért verték szét az emlékmővet, mert tartottak
attól, hogy a dombormővön látható két-három orosz halott ellenérzést válthat ki a szovjet hadsereg
tagjaiból. Ez a vélekedés hibás, a város többi elsı világháborús emlékmővét a szovjet katonák nem
bántották.

Sopronban 1945. után nem volt a második világháborúra utaló emlékmő. A sopronbánfalvi temetı
bejárata közelében az 1944. augusztus 7-én lelıtt Molnár László vadászpilóta hadnagy síremlékébe
gépének légcsavarját építette be édesapja, Molnár Gyula.232(232) A sírról 1945 nyarán rosszindulatú
feljelentés érkezett a szovjet parancsnoksághoz. Turik ırnagy városparancsnok Molnár János megyei
rendırkapitánnyal szállt ki a temetıhöz. Elolvastatta a sírfeliratot és „a haláláig legtöbb gyızelmet
aratott” vadászpilóta sírjának megtartását rendelte el.233(233) A légcsavaros kompozíció ma is a temetı

egyik szép síremléke.

A lerombolt limanovai emlékmő helye – a környék háborús kárainak helyreállításai után – a
legalkalmasabb terület szoborállítás számára, s ezt felismerték a város ak-kori vezetıi is. 1959
tavaszán Kellner Sándornak, a Tanácsköztársaság kormányzótanácsi biztosának egész alakos szobrát
készíttették el Szakál Ernı szobrászmővésszel.234(234)

1970. április 1-én új emlékmő felállítására került sor. A Kellner szobrot – özvegyével történt
megállapodás után – áthelyezték a Teológia épülete elıtti térre. Helyére „felszabadulási emlékmőként”
Kiss Kovács Gyula Munkácsy-díjas szobrász állított hat méter magas oszlopra karját széttáró, libbenı

nıi alakot, amelyhez Niké, a gyızelem istennıje szárnyas alakját vette mintául. A rövid felirat: „1848 –
1919 – 1945”, három sorsdöntı évszámra emlékeztetett. Ezt az emlékmővet 1990-ben bontották le. A
Városüzemeltetési 193Kft. telepén tárolt bronz szobrot 2006 ıszén fémgyőjtık eltulajdonították.
Többek véleménye szerint a kecses mozdulatú szobor a város legszebb ábrázolása volt.235(235)

A rendszerváltás után Várkuti János kezdeményezte azt a második világháborús emlékmő alapítványt,
amelyet Sopron város polgármesteri hivatala is jelentısen támogatott. A fertırákosi kıbıl faragott
impozáns szoborkompozíció monumentális hatású. A Pieta motívum barokk korra utaló
megfogalmazása kapcsolatot teremt a város múltja, történelme és a jelenkor között. A két Pieta
megjelenési formája eltér egymástól, az egyik mély fülkébıl kiemelkedı, a másik kerettel kontúrozott
relief. Mindkét plasztika önálló alkotásként is értékelhetı, de együttesük felfokozott tartalmi és mővészi
hatást nyújt. Hatásosan érvényesülnek a negatív és pozitív formák, a szikla és a faragott részek
átmenete. Felirata: „A II. világháború áldozatainak. A katonák, polgárok, kitelepítettek, elhurcoltak
emlékére. Állíttatta Sopron város közönsége 1993-ban”. A szoborkompozíciót 1993. november 27-én
Szabad György, az Országgyőlés elnöke avatta fel.

Az elızıekben áttekintettük a Nádasdy huszárok limanovai küzdelmének hadtörténetét, az emlékmő
létesítését, felavatását, lerombolását, majd foglalkoztunk a lebontott emlékmő helyén létesült szobrok,
szoborcsoportok sorsával. A Nádasdy-emlékmőre – több mint fél évszázad elteltével – már alig
emlékeznek a város lakói. A huszárok elsı világháborús hısi helytállása azonban a hadtörténettel
foglalkozók és a város históriáját ismerık számára ma is élı emlékezet. A rendszerváltást követı

években többen hangsúlyozottan felvetették a háború utáni negyven év alatt elpusztult, vagy
szándékosan lebontott emlékmővek sorsát. 

A Deák tér – a Tőztoronnyal együtt – Sopron városának egyik jelképe, múltjának ırzıje az 1990-es
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évekre elhanyagolttá vált.236(236) A téren elhelyezett hısi emlékmővekrıl a közkézen forgó tervekben,
rajzokon és szóbeli vitákban kevés szó esett. A Deák tér átépítése viszont többekben felvetette az
eltüntetett Nádasdy emlékmő kérdését, ami a Soproni Városszépítı Egyesületben is vita tárgya volt. A
Honvéd Hagyományırzı Egyesület és a Vitézi Rend helyi képviselıi is kérték emlékhely kialakítását.
Indokaik szerint magyar hadtörténelem örökké emlékezetes idıszaka 1914 december havának elsı fele.
Limanova neve minden hadtörténeti mőben, lexikonban a háború fontos fordulataként szerepel, mint
késıbb például Gorlice, Doberdó, ahol sok ezer magyar katona vált a háború áldozatává.237(237) 

A limanovai emlékmő az eredeti állapotában nem állítható fel anyagi okok és helyhiány miatt sem. A
Deák tér felújítása során az elesettek emléke elıtt tisztelgı, méltó gesztus lenne az eredeti hely
közvetlen szomszédságában – a második világháborús kettıs szobor környezetében – az egykori
emlékmőre utaló emléktábla felállítása! A hısi halált halt Nádasdy huszárok emlékezete ezt a tiszteletet
feltétlenül megérdemli.
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A Magyar Régészeti és Mővészettörténeti Társulat minden évben más-más helyszínen rendezi meg 3-4
napos vándorgyőlését. Általában egy-egy megyei vagy országos múzeum meghívásának tesz eleget,
ebbıl pedig az is következik, hogy minden évben az ország más részét látogatják meg a szakemberek és
a pártoló tagok. Amióta az ország határai nyitottá váltak, a szomszédos területekre (többek között:
Partium, Bácska, Szlovénia, Burgenland, Csallóköz, Szepesség) is átlátogat a Társulat. Így történt ez a
soproni vándorgyőlés esetében is. Meg kell említeni, hogy a Soproni Múzeum nem megyei múzeum,
hanem a Gyır-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatóságának filiája. A soproni vándorgyőlésnek
azonban hagyománya van. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1847-es ülését követıen a 20.
században két alkalommal is élvezte a múzeum vendégszeretetét a Társulat. 1967-ben a Liszt Ferenc
Múzeum fennállásának 100. évfordulóját ünnepelte, 1987-ben pedig a Storno-győjtemény felújítása és
újranyitása hozta a Társulatot Sopronba. Az elmúlt 19 év eseményei és eredményei tették aktuálissá a
Társulat újbóli meghívását. A vándorgyőlések történetében elıször minden résztvevı kézhez kapott egy
kiadványt, ami kizárólag erre az alkalomra készült. A 44 oldalas könyvecske a vándorgyőlés részletes
programját tartalmazta és a kirándulások során meglátogatott helyszínek, kiállítások, mőemlékek
történetét ismertette. Összesen 26 helyszínrıl készült rövid tájékoztató, a végén a legfontosabb
szakirodalom megjelölésével. A borítóján színes, belül fekete-fehér fotókkal, térképekkel illusztrált
kiadványhoz Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója írt elıszót, az egyes fejezeteket Gabrieli
Gabriella, Gömöri János régészek, valamint Kiss Melinda és Nemes András mővészettörténészek írták.
A füzet szerkesztését Gömöri János végezte.

A vándorgyőlések programja tartalmilag három részre osztható: tudományos konferencia, szakmai
kirándulások és baráti beszélgetések. A konferenciára általában a vándorgyőlés elsı napján kerül sor, a
megnyitó és a hivatalos köszöntık után. A tudományos ülés a legutóbbi idıszak eredményeit összegzi,
esetünkben az utolsó 20 esztendıt. Az általános gyakorlat szerint a vendéglátó múzeum munkatársai
számolnak be tevékenységükrıl. Úgy gondoltuk azonban, illı lenne, ha lehetıséget kapnának a
városunkban kutatásokat végzı, de más intézménynél dolgozó kollégák is. A helyszínen tíz elıadás
hangzott el; a távollevı Baranyi Judit elıadásának szövegét a Soproni Szemle jelen számában –


