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A fertõszéplaki Csonka-oszlop. Adalék 
dénesfai Cziráky Margit grófnõ 
(1874–1910) emlékezetéhez 

 
 
2010-ben herceg galánthai Esterházy IV. Miklós felesége, Cziráky Margit halálának 
100. évfordulójára emlékeztek. Ebbõl az alkalomból az Esterházy Magánalapítvány 
magyar és német nyelvû életrajzot jelentetett meg Margit Kopp tollából, Stefan 
Körner mûvészettörténész szerkesztésében.1 2010. augusztus 18-án herceg Esterházy 
Antal és a Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága szervezésében Cziráky-emléknapot tar-
tottak Fertõdön. A süttöri Szent András-templomban gyászmisével emlékeztek a 
grófnõre, majd a templomtól a Sírdombra látogattak a megemlékezõk. Esterházy Antal 
emlékbeszéde után koszorúkat helyeztek a síron. A megemlékezést litánia zárta. Az 
eseményrõl és a grófnõrõl az unoka, Esterházy Antal kisebb írással jelentkezett a 
Fertõdi Kalendárium 2010. évi számában. A mûben említés történik a hercegné em-
lékoszlopáról, mely Fertõszéplak határában, az Eresztén-dombon, a kiserdõben áll. A 
kötetben láthatunk egy archív fotót, mely 1935 és 1940 között készülhetett errõl az 
ún. Csonka-oszlopról. Érdekessége, hogy még látható talapzatán a feliratos márvány-
tábla, amelynek mára már nyoma veszett.2 A tábla hiányában a feliratnak csak részle-
tét ismeri az utókor.3 

A márványtábla feliratának rekonstruálásában a Soproni Múzeum Kézirat-
gyûjteményének egyik értékes darabja nyújt segítséget. Az intézmény õrzi ugyanis az 
eszterházi hercegi Esterházy-uradalom tisztiszéki üléseinek jegyzõkönyvét az 1906 és 
1914 közötti idõszakról.4 A jószágkormányzat ügyeivel foglalkozó, 90 lapot tartalmazó 
jegyzõkönyv ugyan hiányos, de közepén gyászkeretben megtalálható az oszlopról ké-
szült ceruzarajz és alatta a márványtábla teljes szövege (1. kép). A beragasztott rajzot a 
jobb alsó sarokban található jelzés szerint Diewock Ferenc készítette 1911. augusztus 
27-én. A tábla feliratának elsõ felét megõrizte az emlékezet, és az az archív fotó alap-
ján is elég jól kivehetõ. A jegyzõkönyv segítségével immáron a teljes szöveg rendelke-
zésünkre áll. A fénykép alapján azonban az is egyértelmû, hogy a táblán más sortörést 
alkalmaztak, mint a papíron (a tábla álló formátumú), továbbá a betûméret sem azo-
nos egyes szavak esetében, illetõleg a kalendáriumban közölt szöveg nem teljesen 
azonos a jegyzõkönyvben szereplõvel.  

 

                                                        
1 Margit Kopp – Stefan Körner (szerk.): Margit Esterházy hercegné 1874–1910. Odaadó, modern, családcentrikus. Eisenstadt, 2010. 
Recenzió: Dominkovits Péter. In: SSz. 65 (2011), 332–333. 
2 A helyszíni felmérés alapján a tábla 110 cm magas, 66,5 cm széles és 3,5 cm vastag lehetett. 
3 Cziráky Margit grófnőre emlékeztünk halálnak 100. évfordulóján (1874. aug. 11.–1910. aug. 18.) In: Fertődi Kalendárium. Szerk.: 
Bertha János. Esterházy Pál Alapítvány, 2010. 263–267. 
4 SOM-HK 80.675.23 
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1. kép. Diewock Ferenc ceruzarajza az emlékoszlopról 
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Óvatosan kell kezelnünk a jegyzõkönyvbélit is: egyáltalán nem biztos, hogy pontos 

megfelelõje a táblának, hisz a fotó alapján például bizonyos, hogy a „született” szó 
szerepel az „sz.” rövidítés helyett. Alábbiakban betûhív átiratban, a sortörést 
megtartva, a maga teljességében közöljük a kéziratban fennmaradt feliratot: 
 

„Fõméltóságu 
herczeg Esterházy Miklósné sz. Cziráky Margit grófnõ 
kegyelmes Herczeg-Asszonyunk örökké áldott emlékének 
maradandó jelül, hálás kegyelettel emelte az eszterhá- 
zai herczegi uradalom tisztikara 1911. VIII. 18. 
_________ 
 
1910. VIII. 18. Áldva éljen Istenben boldogult Úrnõnk 
dicsõ emléke köztünk és utódainkban mig eke szánt e 
földön, melyet úgy szeretett, s mig aranykalászt ringat 
e róna táj, melyen e helyrõl oly szivesen gyönyörködött.” 

 
Sajnálatos módon egyes internetes portálokon az a téves információ olvasható, 

hogy a „Csonka Torony” „a trianoni békeszerzõdésre emlékeztet”,5 illetve, hogy azt az 
Eszterházy (sic) család készíttette.6 Remélhetõleg, ha újból márványtábla kerül a talap-
zatra – immáron a rekonstruált felirattal –, szélesebb körökben is egyértelmûvé válik 
az oszlop rendeltetése, melyet nem a család, hanem az emlékezõ uradalmi tisztikar ál-
líttatott szeretett úrnõje emlékének a hercegné halálának elsõ évfordulóján. 

A grófnõ halálával kapcsolatos gyász emlékei közül a Soproni Múzeumban megta-
lálható a gyászjelentés (2. kép), melyet Röttig Gusztáv és Fia nyomtatott Sopronban.7 
A kapuvári Rábaközi Muzeális Kiállítóhely anyagában pedig fennmaradt a grófnõ ha-
lotti címere (3. kép).8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
5 Pl.: http://www.sopronhotels.hu/fertoszeplak.html, illetve: http://www.belfoldiutazas.hu/magyar/telepules/fertoszeplak-tortenelmi-
leirasa-101645 
6 http://www.fertoszeplak.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=38 
7 SOM-HA, Gyászjelentések, leltári szám nélkül. 
8 Rábaközi Muzeális Kiállítóhely, Kapuvár. Leltári szám: 62.47.1 
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2. kép. Cziráky Margit gyászjelentése 

 

 
3. kép. Cziráky Margit halotti címere. Csiszár Attila fotója 

 


