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TILCSIK GYÖRGY 

 

Adalékok a soproni és a szombathelyi 
bérkocsisok vitájához az 1840-es évek 
második felében 

 
 

Lovas Gyula egy több mint négy évtizeddel ezelõtt a Soproni Szemlében megjelent, 
eredeti forrásokra alapozott publikációjában sok, addig ismeretlen adatot és összefüg-
gést publikált az 1669-ben alapított soproni bérkocsis céh 1840-es évek második felé-
ben folytatott tevékenységérõl. Ennek egyik fontos részét az a kenyérharc jelentette, 
amely nem kevéssé a Bécs–Gloggnitz vasútvonal elsõ megépült, Bécs és Bécsújhely 
(Wiener Neustadt) közötti szakaszának 1841. június 20-án történt megnyitása nyomán 
tört ki 1845-ben és 1846-ban a pozsonyi és soproni, majd pedig 1846-ban és 1847-ben 
a soproni és szombathelyi bérkocsisok között, miután a vasútvonal átadása után ha-
marosan elhatározás és döntés született annak Bécsújhelytõl Sopronig való 
továbbépítésérõl.1 Az alábbiakban a Lovas Gyula említett írásában bemutatott, a sop-
roni és a szombathelyi bérkocsisok között lezajlott, konfliktussá terebélyesedett vita 
kiváltó okait és kezdeti eseményeit igyekszünk néhány, a Vas Megyei Levéltárban 
õrzött forrás alapján árnyalni és jobban megvilágítani. 

Lovas megállapítása szerint a vita azzal indult, hogy 1846 nyarán három szombat-
helyi bérkocsis – név szerint Brenner Boldizsár, Haller János és Strasser János – jára-
tokat indított Sopron érintésével Szombathely és Bécs között, és az útközben Sopron-
ban pihenésre és megállásra igénybe vett, illetõleg az utasok gyülekezõhelyéül szol-
gáló „Angyal” és „Magyar Király” fogadók elõtt szolgáltatásaikat propagáló 
hirdetõtáblákat helyezett el. A szombathelyi bérkocsisok mûködési engedélyért, to-
vábbá azt kérelmezve fordultak a soproni magisztrátushoz, hogy egy, az õ érdeküket 
képviselõ és az utasok toborzását végzõ helyi bizományost – egykorú kifejezéssel: le-
vélhordót – tarthassanak a városban. A három bérkocsis kérvényéhez támogatást kért 
Szombathely mezõváros tanácsától, amelynek ezzel összefüggésben kiadott nyilatko-
zata egyrészt emlékeztetett arra, hogy miután az 1840:20. törvénycikkely minden kor-
látozás nélkül lehetõvé teszi a fuvarozást, a soproni bérkocsisok is naponta szabadon 
közlekedhetnek Sopron és Szombathely között, másrészt megemlítette, hogy a sopro-
niak bizományost tartanak és istállókat bérelnek Vas vármegye székhelyén, továbbá 
hirdetményeiket több nyilvános helyen is olvashatják az érdeklõdõk.2 

Az általunk végzett kutatások némileg pontosítják és módosítják a Lovas által be-
mutatott eseményeket, ugyanis adataink alapján egyértelmû, hogy az ügy valójában 
nem a szombathelyi bérkocsisok Sopronban történt, hanem éppen ellenkezõleg, a 
soproniak Szombathelyen való megjelenésével kezdõdött, amelynek nyomán Brenner 
Boldizsár, Haller János és Strasser János városi polgárok és bérfuvarozók Szombathely 
mezõváros tanácsa 1846. július 4-én megtartott ülésére írásos kérvényt nyújtottak be. 
Az ebben foglaltak szerint július 1-jén tudomásukra jutott, hogy a soproni bérkocsisok 

                                                        
1 Lovas Gyula: A soproni bérkocsis céh válsága (1845–1847). Soproni Szemle 25 (1971), 252-259. (a továbbiakban: Lovas, 1971.)  
2 Lovas, 1971. 257. 



279 
 

TANULMÁNYOK 
HORVÁTH ZOLTÁN EMLÉKÉRE 

 

Sopron és Szombathely között napi járatokat akarnak létesíteni, és ezért istállót bé-
reltek, illetõleg bizományost fogadtak fel, továbbá amellett, hogy már hat lovat és ko-
csikat tartanak Szombathelyen, a tevékenységüket propagáló nyomtatott hirdetmé-
nyüket anélkül osztogatták városszerte, hogy arra engedélyt kértek és kaptak volna a 
mezõváros tanácsától. Brenner, Haller és Strasser arra hivatkozva, hogy a soproni bér-
kocsisok Szombathelyen való jelenléte és ténykedése számukra rendkívül káros, rá-
adásul az õ – mármint Brennerék – hetente négy alkalommal Kõszegen és Sopronon 
át Bécsbe indított járataik rendszeres, gyors és az igényeket kielégítõ közlekedést biz-
tosítanak a két megyeszékhely között, kérték, hogy a soproni bérkocsisokat tiltsák el 
a Szombathelyre illetõleg onnan Sopronba történõ fuvarozástól.3 

A három fuvaros közül a mai Alsó-Ausztriában, Großsieghartzban 1787 táján szüle-
tett Brenner Boldizsár Szombathely város tanácsának 1821. július 21-én megtartott 
ülésén kérvényezte a városi polgárok közé való felvételét, ám a tanácsülés ennek 
elõfeltételként elõírta, hogy Brenner mutasson be személyérõl és vagyonáról tudósító 
hiteles bizonyítványt. Miután ez megtörtént, az 1822. február 9-én lezajlott tanácsülé-
sen Szombathely polgárai közé iktatták az akkor 35 éves, nõs, római katolikus vallású 
pántlikáskereskedõt.4 

Haller János Szombathelyen született, és 1814. május 2-án tartották a keresztvíz 
alá.5 Apja, Haller Mátyás 1758 körül látta meg a napvilágot, és az Alsó-ausztriai 
Schönfeldbõl érkezve Vas vármegye székhelyére, 1808. szeptember 14-én kapott pol-
gárjogot.6 Haller Mátyás Brenner Boldizsárhoz hasonlóan pántlikáskereskedõ volt, és 
János fia is ezt a foglalkozást választotta, majd miután apjától átvette annak kereske-
dését, az 1841. január 16-án megtartott városi tanácsülésen Szombathely polgára lett.7 

Strasser Jánost Szombathelyen 1807. december 18-án keresztelték meg.8 Apja, id. 
Strasser János a Svábföldön lévõ Wolfachból telepedett a mezõvárosba. Vas vármegye 
sebésze volt, amikor Szombathely tanácsának 1803. július 4-én megtartott ülésén le-

tette a polgáresküt.9 Az ifj. Strasser János órás lett, és bár már az 1832. december 12-ei 
tanácsülésre benyújtotta a polgárjog megszerzésére irányuló kérelmét, végül csak az 
1841. október 23-án lezajlott a tanácsülésen kapta meg azt, amikor is az órásmesterség 
mellett már fuvarozással is foglalkozott.10 

A három személyre vonatkozó fenti adatok alapján feltûnõ, hogy egyikük saját 
maga, a másik kettõnek pedig édesapja külföldrõl, mégpedig mindhárman német 
nyelvterületrõl vándoroltak be Magyarországra és telepedtek le Szombathelyen. 
Ugyancsak szembeszökõ, hogy a három személy közül kettõ pántlikáskereskedõ, a 

                                                        
3 Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL VaML) Szombathely város közönségének és tanácsának iratai 
(továbbiakban: Szvkt.). Közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyvek (továbbiakban: Ktjkv.). 315/1846–1847.; MNL VaML Szvkt. 
Közgyűlési és tanácsülési iratok (továbbiakban: Ktir.). fasc. 178. nr. 97. 
4 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 171/1821–1822., 498/1821/1822. 
5 MNL VaML Mikrofilmtár (továbbiakban: Mft.). Szombathely, római katolikus (továbbiakban: r. k.) keresztelési anyakönyvek 
(továbbiakban: ker. akv.). 
6 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 1807–1808. 159-160. p., 1808–1810. 147-148. p. 
7 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 665/1840–1841. 
8 MNL VaML Mft. Szombathely, r. k. ker. akv. 
9 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 1803–1805. 62. p. 
10 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 483/1832–1833., 360/1839/1840., 482/1841–1842. 
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harmadik pedig órás, azaz kézmûves volt. Vélhetõleg egyikük sem találta meg számí-
tását eredeti foglalkozásában, ezért vagy teljesen feladták tanult szakmájukat, vagy 
annak folytatása mellett áru- és személyfuvarozók lettek. 

 

 
1. kép. A soproni bérkocsis céh pecsétje a Szombathely város tanácsához intézett, Sopronban,  

1846. július 5-én kelt kérvényen 

 
 
Szombathely város tanácsa 1846. július 4-én megtartott ülésén – hivatkozva az 

1840:20. törvénycikkelyre, amely a fuvarozási jogot nem korlátozta, továbbá, mivel a 
kérelemben megfogalmazott kifogások ügyében az érintett vállalkozók lakhelye sze-
rinti hatóság volt illetékes – Brenner, Haller és Strasser kérvényét elutasította. A ta-
nács e határozata azt is rögzítette, hogy miután a közlekedési vállalkozások közötti 
verseny az utasok érdekeit szolgálja, a fuvarozás tevékenység szabadon ûzhetõ.11 Ugya-
nakkor a mezõváros tanácsa kinyilvánította, hogy miután minden olyan vállalatról 
vagy eseményrõl, amely Szombathelyt közelebbrõl érinti, a tanácsnak tudnia kell, „… 
ez okból a nevezett egylettõl vállalatának, mennyire a hatóságunkat érdekli, ismertetõ 
bejelentés elváratik.”12 Itt jegyezzük meg, hogy Szombathely város tanácsa a bérko-
csisok személyszállító tevékenységét már ekkor is és késõbb tett különféle megnyi-
latkozásaiban is konzekvensen szabad vállalkozásnak, és nem pedig céhes keretek kö-
zött történõ iparûzésnek nevezte és tekintette.13 Tette ezt annak ellenére, hogy a 
soproni bérkocsisok céhe 1669-ben alakult, a pozsonyiak 1818-ban, a kõszegiek pedig 
1840-ben kaptak céhprivilégiumot.14 

A soproni bérkocsis céh nem késlekedett, és a szombathelyi tanácsülés döntésére 
már annak másnapját reagált, mely tény egyértelmûen azt bizonyítja, hogy a céh, pon-
tosabban a céhtagok számára nagyon is fontos volt a Sopron és Szombathely közötti 
járatok mûködtetése. Trogmayr János, a bérkocsis céh fõmestere, valamint almestere, 

                                                        
11 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 315/1846–1847. 
12 Uo. 
13 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 315/1846–1847., 353/1846–1847.; 374/1816–1847., 949/1847–1848.; MNL VaML Kőszeg város 
tanácsának iratai (továbbiakban: Kvt.). Tanácsi iratok (továbbiakban: Tir.). 172/1848. 
14 Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára. Sopron város tanácsának iratai. Acta Politica et 
Oeconomica. fasc. XIV. nr. 12089.; MNL VaML Kvt. Tir. 1455/1847.; Lovas, 1971. 256-257. 
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Wagner Alajos Sopronban, 1846. július 5-én kelt levelük elején azonnal leszögezték, 
hogy mindenképpen szükségesnek látják, hogy a Bécs és a magyarországi vidéki váro-
sok közötti forgalom élénkítése céljából Sopron és Szombathely között jobb legyen az 
összeköttetés, és ezért határozták el, hogy a két város között napi járatokat létesíte-
nek. Miután azonban – folytatódott levél – az érintett településnek rendészeti okok-
ból is tudnia kell az ilyen vállalkozásokról, hivatalosan is tájékoztatják Szombathely 
városát szándékukról. Beadványukhoz mellékelték a mûködésüket propagáló, német 
nyelvû hirdetményüket, és végül a városi tanács pártfogását kérve deklarálták, hogy 
az 1840:20. törvénycikk alapján végzendõ mindenféle tevékenységükkel összefüggõ 
felelõsség terhét egyetemlegesen magukra vállalják (1. kép). 

A levél mellékleteként benyújtott, Sopronban, 1846. július 2-án készült, 
Oedenburg–Steinamanger Stellfuhren Ankündigung címet viselõ német nyelvû 
nyomtatott hirdetmény arról tudósította olvasóit, hogy a soproni bérkocsisok július 
12-tõl naponta járatokat indítanak Kõszeg – ahol a kocsik a „Fehér huszár” fogadónál 
rövid ideig megállnak – érintésével Szombathelyre és vissza. A Szombathelyrõl való 
indulást úgy állapították meg, hogy az utazóknak lehetõsége legyen a Gloggnitz és 
Bécs között közlekedõ vasútra Bécsújhelyen felszállva még az indulás napján a csá-
szárvárosba megérkezni, mégpedig a Sopronból a bécsújhelyi vasútállomásra naponta 
induló járatok valamelyikének igénybevételével. A nyomtatvány – amely az általa 
propagált személyfuvarozást végzõ személyeket vállalkozóknak, szövege szerint 
„Unternehmer”-nek titulálta – mindezek mellett egyrészt közölte, hogy a kocsik Sop-
ronból a „Fehér rózsa” és a „Magyar király”,15 Szombathelyrõl pedig az „Arany sas” ne-
vet viselõ városi fogadótól16 indulnak, másrészt természetesen tartalmazta az utazási 
díjszabást is. Ez utóbbi szerint egy ülõhely 1 pengõforint 20 krajcárba;17 egy, a kocsis 
melletti ülõhely 48 pengõkrajcárba került, egy különkocsi ára pedig 7 pengõforint 
volt.18 A hirdetmény egyúttal arról is tájékoztatta az érdeklõdõket, hogy az utasok térí-
tésmentesen 25 font súlyú19 csomagot vihetnek magukkal, ugyanakkor pedig a járatok 
kisebb málhacsomagokat a legjutányosabb áron szállítanak (2. kép). 

A soproni bérkocsisok e beadványát Szombathely város tanácsa 1846. július 11-én 
megtartott ülése tárgyalta. A tanács jóindulattal fogadta a kérvényt, de mindenképpen 
szükségesnek ítélte, hogy a soproni bérkocsisok céhe vállaljon kötelezettséget a hir-
detményükben foglaltak pontos és maradéktalan betartására, mégpedig 
mindenekelõtt a következõ feltételeket illetõen: 

                                                        
15 MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 178. nr. 104. 
16 Eddigi ismereteink szerint a Szombathely mezőváros tulajdonában volt, a 18 század elejétől a 19. század negyedik negyedéig 
működött fogadónak nem volt megkülönböztető neve, és azt az iratok „csak” városi fogadóként említik. Így ez az első olyan adat, 
amely Szombathely város fogadójának egykori elnevezéséről tudósít. A fogadónak helyet adó épület történetére lásd: Tilcsik György: 
Adatok a szombathelyi városháza történetéhez a 19. század első felében. In: Előadások Vas megye történetéről. IV. Szerk. Mayer 
László – Tilcsik György. Szombathely, 2004. 417-433. (Archivum Comitatus Castriferrei; 1.) 
17 Az 1811-ben, majd 1816-ban végrehajtott devalváció után Magyarországon kétféle fizetőeszköz, a pengő- és a váltóforint volt 
forgalomban: 1 pengő- vagy ezüstforint 2,5 bécsi értékű vagy váltóforintot ért. Mindkét forint váltópénze a krajcár volt, és 1 forint 60 
krajcárral volt egyenlő. 
18 MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 178. nr. 104. 
19 Font: súlymérték. 1 bécsi mázsa = 100 bécsi font. 1 bécsi font = 0,56006 kg. Bogdán István: Magyarországi űr-, térfogat-, súly- és 
darabmértékek 1874-ig. Budapest, 1991. 49., 443-444., 455., 624. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. 4. Levéltártan és 
történeti forrástudományok; 7.)  
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1.) A Szombathelyrõl Sopronba naponta reggel 4 órakor, Sopronból Szombathelyre 
pedig naponta reggel 7 órakor bérkocsi indul, még abban az esetben is, ha egyetlen 
utazó sem jelentkezik. A járatok gyorsasága révén biztosítani kell, hogy a 
Szombathelyrõl induló utasok a Sopronba való megérkezés után, onnan továbbutazva 
a Bécs és Gloggnitz közötti vasútvonalat Bécsújhelynél elérjék, és így még az indulás 
napján kényelmesen megérkezzenek Bécsbe. 

 

 
2. kép. A soproni bérkocsis céh 1846. július 2-án készült nyomtatott hirdetménye 

 
 
2.) A két megyeszékhely közötti viteldíj személyenként 1 pengõforint 20 krajcár-

nál, ha az illetõ a kocsis mellett ül, 48 pengõkrajcárnál nem lehet több, még abban az 
esetben sem, ha csupán egyetlen személy kíván a kocsiba beszállni. Abban az esetben 
pedig, ha valaki külön kocsival vagy a megadottól eltérõ idõpontban óhajt utazni, a vi-
teldíj 7 pengõforint. 

3.) Amennyiben csõd vagy bármely más ok miatt a vállalat megszüntetése válna 
szükségessé, akkor errõl a céh, mûködésének beszüntetése elõtt 1 hónappal köteles a 
közönséget, valamint Sopron és Szombathely város tanácsát értesíteni. 
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4.) A soproni fuvarozó céh köteles saját tagjai, illetõleg bizományosai által szándé-
kos károkozásból, gondatlanságból vagy mulasztásból eredõ kárt egyenként és egye-
temlegesen is magára vállalni.20 

A soproni bérkocsis céh – amelynek képviselõi minden bizonnyal jelen voltak Szom-
bathely mezõváros tanácsa 1846. július 11-ei ülésén – elfogadta a tanácsülés által megsza-
bott feltételeket, és az azokat rögzítõ és még ugyanazon a napon kelt kötelezvényt 
Trogmayr János fõcéhmester, Wagner Alajos alcéhmester és Posch Albert mester alá is írta, 
sõt az iratot Varga József, a kõszegi bérkocsis céh fõmestere is ellátta kézjegyével.21 

E döntés a szombathelyi bérkocsisoknak nem volt igazán ínyére. Azt világosan 
jelzi, hogy Szombathely város tanácsának alig egy héttel késõbb, július 18-án megtar-
tott ülésén ifj. Zanelli Ferenc külsõ tanácsos azt jelentette, hogy Markovics Jakab – aki 
Strasser János bérkocsis legénye volt – Kirchmayer József helybeli polgár, a soproni 
bérkocsis céh helyi bizományosának boltjáról több ízben is letépte azt a hirdetményt, 
amely a soproni bérkocsisoknak a Sopron és Szombathely között járatokat mûködtetõ 
vállalkozásáról szólt. A tanács amellett, hogy Markovicsot megdorgálta, eltiltotta a 
jövõbeli hasonló cselekedetektõl, és határozatban szögezte le, hogy az ilyesfajta cse-
lekmény rendõrségi szabályokba ütközik, ráadásul „... a két város fuvarosai közt 
késõbb komolyabb következményû surlódásokra adhatna okot ...”.22 

Miután panaszuk és kérelmük benyújtása, valamint városuk tanácsa azzal kapcso-
latosan megszületett legutóbbi állásfoglalása között alig telt el két hét, a szombathelyi 
bérkocsisok elõtt nagyon gyorsan világossá vált, hogy a tanács egyáltalán nem hajlik a 
soproni személyszállító fuvarosok Szombathelyen történõ mûködésének betiltására 
vagy korlátozására, ezért más eszközhöz folyamodtak. Brenner Boldizsár, Haller János 
és Strasser János 1846. augusztus 8-án tartott városi tanácsüléshez beadvánnyal for-
dultak, amelyben hivatalos igazolás kiadását kérték arról, hogy a soproni bérkocsisok 
Sopron és Szombathely között naponta járatot mûködtetnek, az ezzel kapcsolatos 
hirdetményeiket a városban kitehetik, Szombathelyen bizományost tartanak, lovaik 
számára istállót bérelnek, és mindezekben a városi tanács õket nem akadályozza.23 A 
tanácsülés teljesítette Brennerék kérését, és elrendelte, hogy a kért bizonyítványt a 
mezõváros pecsétjével ellátva adják ki számukra.24 Brenner, Haller és Strasser azután 
ezt, a Szombathely város által kiállított – a fentebb említett és Lovas által pontosan 
meg nem jelölt idõpontban készült – igazolást terjesztette Sopron város tanácsa elé, 
kérve mûködésük, valamint egy bizományos alkalmazásának engedélyezését. 

Lovas Gyula említett publikációjából tudjuk, hogy Sopron város tanácsa – figye-
lemmel a pozsonyi és a soproni bérkocsisok közötti vita során a Magyar Királyi Hely-
tartótanács 1846. április 7-én megszületett állásfoglalására, mely szerint a soproni 
bérkocsis céh, ellentétben a pozsonyival, nem rendelkezik monopóliummal a helyben 
történõ személyfuvarozás lebonyolítására, így bárki tarthat a városban levélhordót – 
teljesítette a három szombathelyi bérkocsis kérelmét. 

                                                        
20 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 353/1846–1847. 
21 MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 178. nr. 104. 
22 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 374/1846–1847. 
23 MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 178. nr. 134 1/2. 
24 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. 412/1846–1847.; MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 178. nr. 134 1/2. 
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 A soproni bérkocsisok azonban nyilván erõs konkurenciát láttak szombathelyi 
társaikban, és 1847. január 2-án beadványt intéztek városuk tanácsához, amelyben azt 
kérvényezték, hogy a szombathelyieket tiltsák el a Sopronban történõ fuvarvállalás-
tól, és hirdetõtábláikat távolíttassák el. Kérelmükben a soproni bérfuvarosok egyfelõl 
arra hivatkoztak, hogy miközben a szombathelyi fuvarozók Sopronban nem fizetnek 
adót, nem lehet szolgáltatásukra bizton számítani, mivel Sopront csak éjjeli szállásra 
használják, és így nem lehet tudni elõre, hogy van-e szabad hely a kocsikon. Másfelõl 
azt is nehezményezték, hogy a szombathelyi tanács által említett 1840:20. törvény-
cikkely nem a személy-, hanem teherszállításra vonatkozik, megemlítették, hogy mi-
közben az õ Szombathelyen mûködõ bizományosuk kizárólag a két város közötti uta-
zásokkal foglalkozik, addig a Sopronban mûködõ szombathelyi levélhordó más vi-
szonylatokra is elfogad utasokat. 

Soron város tanácsa – érdekes módon – nem tárgyalta e beadványt, hanem döntést 
kérve, egy kísérõirat mellett felküldte azt a Magyar Királyi Helytartótanácshoz. A 
Helytartótanács a soproni bérkocsisoknak adott igazat, mégpedig azzal az indoklással, 
hogy a szombathelyiek nem céhtagok és nincs is céhlevelük, a soproniaknak ellenben 
van, és a céhtagok elõnyben részesítendõk a nem céhes iparûzõkkel szemben.25 

Ezzel úgy tûnt, befejezõdik a vita, ám a nyugalom csak látszólagos volt, és ennek kö-
vetkeztében nem is tartott sokáig. Amikor ugyanis a Bécsújhely és Sopron közötti vasúti 
pálya közelgõ átadása miatt a Sopron–Bécsújhelyi Vasúttársaság 1847 áprilisában hir-
detményben keresett személyszállító fuvarosokat a soproni állomás és környékbeli 
jelentõsebb városok – így Szombathely, Kõszeg, Nagykanizsa, Keszthely, Kapuváron át 
Pápa, valamint és Csornát át Gyõr – közötti bérkocsi járatok mûköd-tetésére, az elsõ 
jelentkezõ Strasser János szombathelyi fuvaros volt, és aki a Szombathelyre tartó járat 
indítására szóló írásos engedélyt szerzett. Késõbb Haller János mellett több soproni fu-
varos is vállalkozott a Soprontól Kõszegig, illetõleg Szombathelyig történõ személyfuva-
rozásra, de utóbbiak már nem céhtagként, hanem egyéni vállalkozóként. A Bécsújhely–
Sopron vasútvonal 1847. augusztus 20-án történt megnyitása után a soproni és a szom-
bathelyi bérkocsisok közötti vita újabb szakasza – amelynek középpontjában immáron a 
személyszállító kocsik soproni pályaudvarról való indulásának, illetõleg az oda való ér-
kezésének joga állt – vette kezdetét, amelybe még a Sopron–Bécsújhelyi Vasúttársaság is 
bekapcsolódni kényszerült. A konfliktus azonban nem húzódott hosszú ideig, mivel a 
jóval nagyobb tõkeerõvel rendelkezõ és ennek következtében új, korszerû, gyors és ké-
nyelmes személyszállító kocsikat vásárolni tudó szombathelyi fuvarozók viszonylag 
gyorsan képesek voltak a soproni bérkocsis céh tagjai fölé kerekedni. Ennek nyomán a 
Sopron város tanácsától kapott kizárólagos engedéllyel a szombathelyi bérfuvarosok 
immáron konkurencia nélkül bonyolíthatták a soproni vasútállomás és Szombathely 
városa közötti személyforgalmat.26 

                                                        
25 Lovas, 1971. 257. 
26 Lovas, 1971. 258-259. 

 


