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H. Reichard Reichenhaller

H. Daniel Dobner

Aelterer Herr Reintaller

H. Mezger

H. Koller von Rust

H. Hakelberger                            5.

H. Caroli

H.M.Unger                                  5.

H. Fridel                                      5.

H.Vigebius

+ H.Georg Launer                      5.

H. Schmid

Georg Stockinger

H.Kämpel /áthúzva/

Leutnant Klein

H. Kämpel /áthúzva/

Anno 1672 den 21 7bris hat /Tit/ Herr Magister Foederis bevorstehenden Empfang biß auß D(en)
Dreyzehen portiones welche Herr khünpftig in seinen Empfang nehmen wirdt völlig vermithet . (8.p)
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A sírfeliratok formai jellemz ıi

Tanulmányom elsı részében a síremlékeket kizárólag mővészettörténeti szempontok alapján
vizsgáltam.111(111) Feldolgozásuk azonban nemcsak a mővészettörténet számára fontos, hanem
forrásértéke van más diszciplínák szempontjából is. A sírkı, sírfelirat és életrajzi adatok szorosan
összefüggnek egymással, ezért a vizsgálatkor olyan más tudományokat is figyelembe kell venni, mint
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például a genealógia, heraldika, nyelvtörténet, társadalom-, egyház- illetve várostörténet. 

Az elızı cikkemhez igazodva a vizsgálódás tárgya továbbra is a késıreneszánsz és korabarokk
stílusjegyeket képviselı emlékcsoport marad, amelyek a rajtuk szereplı halálozási dátum alapján 1640
és 1710 között keletkeztek. Nem az a célom, hogy adattárszerően mutassam be az egyes síremlékeket
felirataik pontos közlésével. Jelen esetben fontosabbnak tartom azoknak a társadalom- és vallástörténeti
összefüggéseknek az ismertetését, amelyekre utalásokat a sírfeliratokon is találunk. A különbözı
elıkelı nemesi személyeken túl a vezetı városi tisztviselıkön, a szellemi arisztokrácián keresztül az
iparos mesterséget folytatókig minden réteg képviselteti magát. A sírfeliratokból és egyéb forrásokból
tehát minden személyrıl összegyőjtöttem a fontosabb és számunkra érdekesebb adatokat. 

Mielıtt azonban rátérnénk az elhunyt személyek ismertetésére, érdemes megvizsgálni néhány általános
formai jellemzıt a sírfeliratokkal kapcsoltban. A síremlékeken a feliratos lap felsı egyharmadát
általában a címer (vagy kereszt) foglalja el. Alatta kap helyet a szöveg, amely sok esetben olyan
terjedelmes, hogy a maradék nagyobbik felületet teljesen kitölti. A felirat terjedelme nem függött az
egyén státusától: sokszor a magas mőveltségő polgárok síremlékein szerepel a legkevesebb szöveg. A
legkorábbi fennmaradt emlékektıl kezdve megfigyelhetı, hogy a szöveg elejét és végét „kacskaringós”
bekarcolt vonalakkal díszítették. Az épségben fennmaradt síremlékeken, amelyek nem egyszerő

epitáfiumok, az orom- és/vagy a lábazati mezıben legalább egy, de általában két bibliai idézet szerepel.
Elıfordul, hogy a frízen is találunk idézetes mondatszalagot. 

A síremlékek nagy részén német gót betős (Kanzleischrift) írást látunk. Latin betős felirat csak latin
nyelven írt szövegek esetében fordul elı. Ezt azért is érdemes megjegyezni, mert míg a burgenlandi
sírkövek feliratai nagyrészt latin betős, de német nyelvő szöveget tartalmaznak, addig a soproniakhoz
hasonló gót betős felirat távolabbi (cseh, sziléziai, német) területeken volt elterjedt, ami azt is jelentheti,
hogy ez az írásmód erısebben kapcsolódott a protestáns kultúrkörhöz. Latin nyelvő felirat éppen a latin
mőveltségő szellemi arisztokrácia képviselıinek síremlékét jellemzi. Ide sorolható Grad György és
Reichenhaller Richárd polgármesterek, Gálffy Ádám kamarás, Dobner János András ügyvéd, Egg
János Károly báró, és Natl Lipót polgármester 266feleségének, Anna Krisztinának a síremléke. A
barokk, egyszerő epitáfiumok közül pedig Hajnóczi Dániel lelkész és Gensel Ádám orvos sírköve latin
feliratú. 

Latin felirat látható Lackner Kristóf polgármester sírkıtöredékén is 1631-bıl. A síremlékbıl egy
csonka vörösmárvány lap maradt fenn. Jelenleg egy homokkıbıl faragott címer látható felette, amely
valószínőleg a régi Lackner-majorból (lovaskaszárnya) származik. Síremlékét a Szent György-templom
sírboltjában helyezték el. A felirat felsorolja Lackner Kristóf érdemeit, megemlíti, hogy „apjának
aranymőves mőhelyébıl került ki a tudományokat tanulni, s két házassága is gyermektelen lévén a
szegények seregét tette meg örökösének.”(Függelék 1).112(112)

A latin felirat reprezentatívabb célokat szolgál, és sok mindenben nem követi a gótbetős német
szövegek tematikáját. Ez utóbbi sokszor világiasabb, póriasabb tartalommal telítıdik. Az egyszerőbb
polgárok vagy a német evangélikus kultúrához erısebben kötıdı menekült nemesek a gót írást tartották
meg sírköveiken. Olyan evangélikus értelmiségi személyek, mint Sowitsch Kristóf lelkész vagy Dobner
Ferdinánd polgármester, a pietizmus113(113) híve, szintén kitartottak a gótbetős írásmód mellett. A
polgármester sírkövén egyedüli példaként nevének kiemelésére szerepel a nagybetős írásmód is.

A feliratok az elhunyt titulusainak felsorolásán túl kitérnek életrajzára, származására és családjára is.
A pontos születési, majd halálozási dátum és a származási hely sokat elárul a személy kilétérıl. A
nemesek esetében ez különösen gazdag forrásanyagot jelent. Az elhunyt rangjának, birtokainak
megnevezése (ha az elhunyt nı, férjének státusa ugyanúgy közlésre kerül) olyan adalék, amibıl kiderül,
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mely vidékekrıl érkeztek Sopronba lakni és temetkezni fıurak.
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Elıkelı menekült személyek síremlékei 

Több nemesi származású személy síremléke maradt fenn. Nagyarányú betelepülésük elsısorban annak
köszönhetı, hogy II. Ferdinánd 1625-ös rendeletében kitiltja Ausztriából az evangélikus fınemeseket.
Pázmány Péter 1625. április 7-én kelt levelében üdvözli Ferdinándot a protestánsok Bécsbıl való
kiőzéséért. Ugyanakkor fél attól, hogy ez Magyarországnak nagy kárt fog okozni, hisz Pozsony,
Sopron, Szentgyörgy, Bazin, és Modor nagy számban fogadják be az exulánsokat.114(114) 

Sok fıúr nemcsak temetkezni jött Sopronba, hanem itt is telepedett le. Ilyen családok pl.: Althan,
Amon, Auersperg, Ehrenau, Eibelswald, Eitzing, Gaisruck, Globitz, Gloiach, Grassauer, Greissen,
Herberstein, Heritsch, Jörger, Königsberg, Leyser, Mandorf, Mossheim, Polheim, Prank, Preinberg,
Preuner, Putz, Raumschüssel, Samnitz, Schellenberg, Speidel, Trautmannsdorf, Windischgrätz, Welz
(Weltz), Zetschker. A század közepétıl újabb nevek is feltőnnek az elıkelı menekültek között
Sopronban, például: Abensperg, Auerstorg, Breiner, Burgstall, Egg, Grössintz, Hardegg,
267Jöbstelberg, Kornfeil, Laszberg, Neidegg, Prösing, Regal, Rindsmaul, Rottal, Thonrädl,
Wurmbrand, Zinzendorf.115(115) A felsorolt családok közül a következıknek ismerjük sírkövét is:
Auersperg, Herberstein, Jörger, Preinberg, Weltz, Egg, Jöbstelberg, Roggendorff.

A Szent Mihály temetıbe 1674 márciusáig temetkezhettek közösen az evangélikusok a katolikusokkal
vallási és társadalmi különbségek nélkül. Payr Sándor így ír errıl: „ békében pihentek együtt a régi
patriciusok, katholikusok és protestánsok, prédikátorok és áldozó papok, németek és magyarok,
nemesek és polgárok, rebellis kurucok és aulikus fıemberek.” A közös temetıbıl fennmaradt
síremlékek, néhány kivételtıl eltekintve, menekült nemesek sírkövei. 

Stemindl von Weltz (1600–1673) síremlékének feliratában olvasható, hogy Eberstein, Spiegelfeld
szabad ura és istállómester (Stahelmeister) volt Karintiában. 1673 május 6-án, 73 éves korában hunyt
el. 12-én temették ide, az ı kívánságára és kérésére feleségének nyughelyére és sírboltjába. A
hátrahagyott három fiú és két leány, akik szeretett apjuk elıtt tisztelettel adóznak, vigasztalódjanak az ı

emlékezetével. Isten ajándékozza meg ıt és az itt nyugvó anyát, mint tisztelt és szeretett szülıket,
dicsıséges feltámadással az örök életre. (Függelék 2).116(116) A Weltz (Welz, Wels) tekintélyes osztrák
protestáns nemesi nemzetség volt.117(117) Varjú azzal a Welz Zsigmond báróval azonosítja, aki
1638-ban Pozsonyban kelt diplomával nyerte el a magyar honosságot.118(118) Feleségének, Weltz
Szidóniának sírlapján például találunk adatot arra vonatkozóan is, hogy mióta élt számőzetésben:
temetése keresztény rend szerint zajlott, 59 éves korában hunyt el 1659-ben, 34 évnyi házasság után,
számkivetésének (exily) 30. évében.119(119)

Jörger Krisztina, született Scherffenberg, (1579–1640) sírfeliratában olvashatjuk, hogy férje,
Hildebrandt Jörger, udvarmester (Erbamthoffmeister) volt Felsı-Ausztriában, (Oberösterreich,
Erzherzogtum Österreich ob der Enns). Sírlapján a Scherffenberg- és Hildebrandt-címer látható.

Auersperg Jakabné, született Scherffenberg Erzsébet (1587–1663), síremlékének feliratából
megtudjuk, hogy a felsı-ausztriai Ennsben született, férje Georg Jacob Auersperg kamarás volt (Erb
Kammerer) Krajnában (Herzogtum Krain). Az Auersperg- és a Scherffenberg-címer látható a
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sírlapon.120(120) 

Roggendorff Györgyné, született Johanna Dornoffka von Dornowitz síremlékének feliratban olvasható,
hogy e nagy múltú nemesi nemzetség utolsó sarjaként született Kanitz kastélyában, Morvaországban, a
Rajetzi uradalom örököseként. Néhai férje, Georg Ehrnreich „Freyherr von Rogendorff, Herr auf
Mollenburg”, Alsó-Ausztria (Niederösterreich, Erzherzogtum Österreich unter der Enns) udvarmestere
(Erbland-hoffmeister) volt. A sírfelirat felett a Roggendorff- és Dornoffka-címer látható.

268A felsorolt nemesi családok különbözı vidékekrıl érkeztek Sopronba. A sírfeliratokon az osztrák
örökös tartományokból például Alsó- és Felsı-Ausztria; az osztrák birodalmi tanácsban képviselt
királyságokból és országokból Karintia, Krajna (hercegségek) illetve Morvaország (ırgrófság) szerepel
mint származási hely.

Az exuláns elıkelı evangélikus családok szerepe Sopron egyháztörténete szempontjából válik igazán
jelentıssé. 1674-ben a templomok, kápolnák, beneficiumok, iskolák, parochiális házak és más
létesítmények elvétele szinte megbénította az evangélikus gyülekezetet. Ugyanakkor Kollonich Lipót
kir. kamaraelnök, bécsújhelyi püspök egyedülálló kedvezményt ajánlott fel a soproni követeknek.121(121)

Választhattak két prédikátort, akik I. Lipót ıfelsége által kijelölt helyen122(122) istentiszteletet tarthatnak
„a királyok, fejedelmek és birodalmi rendek követeinek, tanácsosainak és ügyvivıinek (ablegati
consiliari, residentes et agentes), nemkülönben más ágostai hitvallásúaknak vallásgyakorlata
céljából.”123(123) Eggenberg hercegné, aki ez idıben Sopronban lakott, a rendelet szerint szintén
fogadhatott egy udvari lelkészt Lang Mátyás személyében, és a házában tartott istentiszteletre a város
lakóit is meghívhatta. Mindez tulajdonképpen szabad vallásgyakorlatot jelentett a soproniak számára,
ami azért is egyedülálló, mert Pozsonynak ekkor már evangélikus lelkésze sem lehetett, nemhogy
nyilvános istentisztelete.

A rendelet szövegébıl kitőnik, hogy a korlátozott, de szabadnak mondható vallásgyakorlatot elsısorban
diplomáciai okokból engedélyezték Sopron számára. I. Lipót ugyanis Bécsben nem engedte meg a
külföldi követeknek az evangélikus istentiszteletet, ellenben Sopronba átjárhattak hitüket gyakorolni.
Sopronra azért is eshetett Lipót választása, mert a brandenburgi fejedelmekkel rokon Eggenberg
hercegnére illetve az ide menekült sok osztrák fınemesi családra is tekintettel kellett lennie.124(124) A
kisemmizett evangélikus gyülekezet fennmaradásához szabadságukon kívül valamelyes pénzforrást is
biztosítani kellett. Ezért önkéntes adományokat győjtöttek, amelynek mintegy 4/5 része a Bécsben és
Sopronban lakó elıkelı családoktól folyt be. Az exulánsok hitbuzgósága és anyagi támogatása tehát a
gyülekezet életében nem kis jelentıséggel bírt.

1674-ben, a Szt. Mihály-templom elvétele után, az evangélikusoknak új temetıhelyet is kellett
keresniük. Erre a volt magyar gimnázium mögött (Berzsenyi Dániel Ev. Gimnázium) elhelyezkedı
kertet találták alkalmasnak. Az 1679. évi pestis után azonban bıvíteni kellett a temetıt. Megvették a
szomszédos szántóföldeket, amelyek a külváros falán is kívül estek és az egészet kıfallal kerítették be.
Ezt a nem kis kiadást Egg János Károly báró 3000 forintnyi hagyatékából fedezték, ami a családi sírkı
feliratán is olvasható: Egg báró, Egg és Hungerspach szabad bárója; szülei, Georg Hannibal és
Susanna Dorothea Eibelswald; gyermekei, Dorothea Catharina és Regina Elisabeta a pestis áldozataivá
váltak (Függelék 3). (1. kép) Az 1676-os nagy tőzvészben megsemmisült Templom utcai imaház
helyén új fatemplomot építettek, szintén önkéntes 269adakozásból. Itt újra csak a menekült osztrák
nemesek és a külföldi követek jártak elöl. Többek között az új oltár és oltárkép is Egg báró ajándéka
volt.



30

1. kép. Egg és Hungerspach bárói síremlék, 1679. (fotó: Diebold K. 1932)

Hasonló jótevıje volt a gyülekezetnek Gálffy Ádám, aki a szabad vallásgyakorlat hírére költözött
Sopronba. Magyar származású bécsi kereskedı gyermekeként született 1622-ben. 1629-ben a család
Sopronba költözött menekültként. Gálffy egy pozsonyi kereskedı lányát vette feleségül. Részt vett a
török ellen indított téli hadjáratban és talán az ott szerzett érdemeiért kapta meg a császári és királyi
kamarási címet.125(125) 1674-tıl 1686-ig, haláláig Sopronban lakott. 1676-ban az ev. gyülekezetnek
több mőkincset ajándékozott: aranyozott ezüst keresztelı kancsót és tálat, zománcosékköves kelyhet,
oltári feszületet és egy tizenhatkarú sárgaréz csillárt. Tanulmányom elızı részében már szó volt
síremlékének jelentıségérıl,126(126) amelyet Gálffy az evangélikus egyháznak szánt, olyan helyül,
ahonnan a mindenkori lelkész temetések alkalmával prédikálhat (Predigergruft) (Függelék 4).127(127)

A régi evangélikus temetıbıl további menekültek sírkövei is ránk maradtak: Geymann báróné
(1612–1682), született Maria Elisabetha Schallenberg grófnı sírfelirata 270szerint1612-ben született és
1682-ben Alsó-Ausztriában, Wolfpassingban halt meg és Sopronban temették el. Férje a néhai Johann
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Ehrenreich Geymann. A sírlapon két címer: a Schallenberg- és az Ehrenreich-címer látható.128(128) 

Eva Maria Preinberg (1656–1681) síremléke az elızıhöz hasonlóan nagyszabású keretes sírkı.
Felirata alapján a 25 éves hajadon leány Georg Carl von Preinbergnek, Welschenegg és Huenstein
urának és Maria Brugmairnak leánya, aki Gererstorffban (Gerersdorf, Ausztria) látta meg a napvilágot
és 1681-ben Sopronban hunyt el. A sírlapján a Preinberg-címer látható.

Magdalena Elisabeth von Pistori (1650–1697), született Zitzschwitz, síremlékének felirata alapján
Szászországban, Felsı-Lausitz ırgrófságában látta meg a napvilágot. Férje Wolff Heinrich von Pistori
magas érdemeket szerzett ezredes volt, egy gyalogezred vezetıje a szász fejedelmi udvarnál: …königl.
Pohlnisch / Und Chur-Sächsischen Wohlmeritirten Obrist. Lieut : / über ein Regt. Zu Fuß…. A
síremléken a Pistori- és a Zitzschwitz-címer látható.

A Jöstlsperg nıvérek két nemesi származású úrnı: Juditha Rosina (1626–1693) és Barbara Helena
(1627–1708). Sírfeliratuk alapján Felsı-Stájerországban (Steiermark) születtek, és több mint 60 év
üldöztetés után Sopronban hunytak el. A síremléken a háromsisakos Jöstlsperg-címer látható.129(129) 

Az oltárokhoz hasonlítható korabarokk síremléke maradt fenn a Herberstein grófnıknek is. Sírfelratuk
alapján Juliana Polixena Herberstein, Kurland grófnéja (1624–1697) és Octavia Ester Herberstein,
Öttingen grófnéja (1633–1702). Mindketten az ausztriai Leitzendorffban látták meg a napvilágot, és
Sopronban hunytak el.

Végül Jaroslaus (Jaroslaw) von Steinbach (1618–1693) sírfelirata érdemel figyelmet. Szövege alapján
1693 augusztus 10-én, 75 évesen hunyt el Sopronban; származásával kapcsolatban két helyiségnév
szerepel: Ebeneck és Fronau.130(130) Jaroslaus von Steinbach fıhadnagy és parancsnok volt a császári
hadsereghez tartozó, Marchese di Pio által vezetett gyalogezredben. Nemzetségének ı volt az egyedüli
leszármazottja, vele kihalt a családnak ez az ága. Címerét ezért megfordítva helyezték a sírkıre.
Sírfeliratának utolsó két sorában is olvashatunk errıl az érdekes rítusról: „És itt fekszik az ág nélkül
maradt Jaroslaw, pajzsa és címere megfordítva és körülfalazva függ itt” (Függelék 5.).

A sírfeliratok vizsgálatából kiderül, hogy nemcsak az ausztriai örökös tartományok területérıl, hanem a
birodalmi tanácsban képviselt királyságokból és országokból, illetve Szászországból is érkeztek
Sopronba betelepülı, menekült evangélikus nemesek. Az elıkelı, sokszor magas rangú tisztségviselık a
városi társadalomba vallásukon keresztül épültek be. Elsısorban az ı jelenlétüknek és
tevékenységüknek köszönhetı, hogy Sopron megırizhette korlátozott vallásszabadságát.
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271Városi polgárok síremlékei

A polgárokkal kapcsolatban a Soproni Városi Levéltár jelentıs forrásanyagot ıriz: polgárkönyveket,
tanácsjegyzıkönyveket, egyéb hivatalos okmányokat és anyakönyveket. Házi Jenı kutatásaiban is
megtaláljuk azoknak a polgároknak – több esetben nıi családtagoknak – az adatait, akiknek síremléke
jelen tanulmányom tárgya.131(131)

A fırangúak és a polgárok fali síremlékei felépítésükben nem különböznek egymástól; hasonlóan a
címeres-feliratos típusból indulnak ki. Érdemes megvizsgálni a polgári sírköveken megjelenı címereket,
– címerszerő jegyeket is. Címere nemcsak a nemesi származású polgároknak lehetett, hanem az
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iparosoknak is. A polgári címereken, mivel gazdáik nagyobb részt iparosok voltak, gyakran találkozunk
az egyes mesterségek szerszámaival, jelvényeivel. A tulajdonjegy, mesterjegy vagy jelvény voltaképpen
ugyanazt a célt szolgálja, mint a címer. Ha a tulajdonjegyet címerpajzsba foglalják, akkor az
gyakorlatilag címernek számít.132(132) 

2. kép. Cziráki András kádár síremlékének részlete, 1682.  (fotó: Diebold K. 1932)

A tárgyalt síremlék-anyagban egyetlen ilyen mesterjegyes sírkıt találunk: M. Andre Cirak, azaz Cziráki
András mester (1613–1682) 1645-ben tette le a polgáresküt, foglalkozása kádár volt. Négyszer nısült,
második neje után tulajdonosa lett a Vörös 272Ökör nevő vendéglınek (ma Várkerület 73.).133(133)

Sírfeliratában olvasható mindkét foglalkozása, és az a tény, hogy elhunyt 1682-ben, életének 69. évében
és 8. hónapjában. Ezt a síremléket özvegye, Anna asszony és hat gyermeke: Veronica, Regina,
Susanna, Maria, Barbara és Johann állíttatta „annak tisztes módja szerint”.

Sírkövén mélyített ovális mezıben címerszerő dombormő látható a kádárjelvényekkel: pajzsban hordó,
körzı, kétoldalt egy-egy rózsamotívummal. A pajzs felett, a címerektıl eltérıen, a halál szimbólumai
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jelennek meg: ráncokba fogott lepellel borított koponya lábszárcsonttal; felette szárnyas homokórával.
Ez a találó megoldás a címerek tartozékait helyettesíti, ugyanis a koponyában a sisakot, a szárnyas
homokórában pedig annak díszítését ismerhetjük fel (2. kép).

A halál szimbóluma feltőnik egy másik síremléken is, ott a címer helyét teljesen elfoglalja. Susanna
Dunst (1636–1685) sírkövén a szöveg felett virágfüzéres, babérkoszorús, ovális mezıben egy csontváz
jelenik meg, jobb kezében homokóra, baljában kasza látható (3. kép). Susanna Dunst, született Prenner;
sírfeliratából kiderül, hogy Pinckafeld (Pinkafı) községben látta meg a napvilágot 1636-ban. Elıször
Tobias Jacob Hoffmann kereskedı felesége volt, aki 1673-ban meghalt. Egy év és két hónap özvegyi
állapot után férjhez ment Georg Dunsthoz, aki átvette elızı férje üzletét.134(134)

3. kép. Susanna Dunst síremlékének részlete, 1685. (fotó: Diebold K. 1932)

A Judith Alter síremlékén látható címer vagy címerszerő megoldás férje lelkészi hivatására utal. Judith
Alter 1679-ben hunyt el. Férje, Stephan Alter pomogyi és vallai 273lelkész volt, ıt a pomogyi ev.
templomban temették el, ahogy sírfelirata is megemlékezik errıl. Továbbá a feliratból kiderül, hogy
Judith Alter lánya, Sabina Regina, Kramer (Kalmár) György kereskedıhöz ment feleségül, négy fiuk és
egy lányuk neve is szerepel a síremléken. Címere vágott pajzs, felsı mezejében az osztóvonalból
kinövı, szembenézı, szakállas, reverendás félemberalak látható. Alsó mezejében három liliom jelenik
meg egyvonalban. A sisakdísze egy koronából kinövı embert ábrázol, amely a pajzs alakjával azonos
(4. kép).
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4. kép. Judith Alter síremléke, 1679. (fotó: Diebold K. 1932)

Joachim Maltzan (Mahlzamb) síremlékének feliratában olvasható, hogy az „Arany Oroszlán” patikusa
volt, felesége Anna Rosina. A férfi 1664-ben hunyt el, a házastársak fájdalommal váltak el egymástól.
Tudjuk róla, hogy apja révén a pomerániai Belgarthból származott. 1658-ban a tanács engedélyezte
számára, hogy patikáját a külvárosban, a Schubert-féle házban nyissa meg.135(135) 

Sobitsch Pál János (1657–1706) szintén patikus volt, sírfeliratából is kiderül, hogy a „Fehér Angyal”
patika megalapítója. Felesége Anna Elisabeth Stockinger, aki bıven részesedett az áldásból, férje egy
fiút és hét leányt nemzett neki. Késıbb férjhez ment 274Jenisch János Gottlieb patikushoz,136(136) de a
felirat szerint 1720-ban ide, elızı férje nyughelyére temették. A feliratos táblán felül keretezett
mezıben feszület látható.

Reythr Kristófné (1632–1692) sírfelirata alapján Reythr Kristóf polgár és sütımester felesége volt,
elhunyt 1692-ben, 60 éves korában.
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Hauser Anna (1608–1699) bábaasszony síremlékének 236 szóból álló sírfelirata kitölti az egész
sírlapot. A szöveg részletesen leírja élettörténetét, több helyen rímbe szedett sorokkal, versikékkel is
találkozunk. Hauser Anna a csehországi Lutschkában született 1608-ban, szülei a néhai Hans Treiber
lakatos és bíró illetve Veronika gazdaasszony. 1650-ben férjhez ment Simon Pfannel soproni lakoshoz,
akitıl két fia és 3 lánya született. E férje halála után özvegyi állapotában 1665-ben férjhez ment a
nemes és tiszteletre méltó Ruprecht Supanitschhoz, aki 1672-ben hunyt el. Majd Hans Hauser polgárral
tartott kézfogót. Bábaasszony volt, életében 5000 gyermek világrajövetelénél segédkezett a városban és
környékén (Függelék 7.)137(137) (5. kép).

Pämer (Pamer) György (1638–1706) Nemes, Kıszegen született, apja kıszegi városbíró. 1666-ban
tette le a polgáresküt. Háza szomszédos volt a várostoronnyal.138(138) Sírfelirata alapján a nemzetes és
tiszteletreméltó Pämer György városi polgár, Kıszegen született 1638-ban. Elsı feleségétıl, Schwartz
Anna Zsuzsannától 8 évnyi házassága alatt 5 gyermeke, második feleségétıl, Lochner Anna Rozinától
pedig 8 gyermeke született, végül házasságának 33. évében hunyt el. 

A soproni polgárok síremlékein kívül olyan feleségek, nıi családtagok adataival is foglalkoztunk ebben
a csoportban, akik nem helyi születésőek, Pomogyról, Pinkafırıl és a cseh Lutschkáról származnak.
Valószínőleg szintén evangélikus hitük miatt hagyták el szülıhelyüket, bár erre utalást nem találunk a
feliratokon.

A nemesi, fıúri síremlékek feliratain és a polgárok, iparosok, illetve feleségeik sírkövén is megjelennek
a legfontosabb személyes és a családra vonatkozó adatok (születés, halálozás helye és ideje,
foglalkozás, férj, feleség és gyermekek nevei, stb.). A különbség talán annyi, hogy a menekültek
sírfelirataiban nagyobb hangsúlyt kap a származás, a szülıföld és az ott betöltött státus, cím
megnevezése.
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Az evangélikus értelmiség

A soproni evangélikus értelmiség síremlékei igen jelentıs arányt képviselnek az együttesben. Ahogy a
nemeseknek, úgy a tiszteletben álló polgároknak is sok esetben fali síremléket állíttattak. A temetı

felszámolása után már csak ilyen jellegő sírkövek maradtak ránk.

Az evangélikus értelmiségi réteg létrejöttét, megerısödését az 1557-ben alapított középiskola és a
gazdag polgárok által létrehozott alapítványok segítették elı. Az alapítványok támogatták azokat a
diákokat, akik külföldi egyetemeken (pl. Jéna, Halle, 275Wittenberg) tanultak tovább.139(139) A
tanulmányutakról sokan hazatértek és orvosok, lelkészek lettek, vagy a közigazgatásban vállaltak
szerepet. Bár a jezsuiták 1636-ban az evangélikus iskolával szembeni ellenlépésként megnyitották
ingyenes külvárosi gimnáziumukat, mégis a 17. század végéig túlnyomó többségben a protestáns
szellemi elit töltötte be a fontos pozíciókat a városban. 
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5. kép. Hauser Anna síremléke, 1699. (fotó: Diebold K. 1932)

Sopron belsı egyházi ügyeivel is a protestáns tagokból álló városi tanács foglalkozott a lelkészek és
tanárok bevonásával. A városi tanács felsıbb katolikus nyomásra 1667-ben mondott le a protestáns
ügyek intézésérıl, és megalakította az önálló evangélikus egyházközösséget. Grad György és Natl Lipót
idején fogtak hozzá a consistorium szervezéséhez. Mindez tehát azt jelentette, hogy a városi tanács
evangélikus jellegét tovább nem tarthatták fenn – egyrészt a katolikus felekezet erısödése miatt,
másrészt mert törvény írta elı, hogy városi tisztviselıt különbség nélkül kell választani mindkét
felekezetbıl. Kollonich Lipót bécsújhelyi püspök felelısségre is vonta Sopront, és jelentıs pénzösszegre
büntette a törvényszegı várost. A soproniak azzal védekeztek, hogy a törvény megtartására senki sem
figyelmeztette ıket, és náluk nem 276is lehetett volna azt végrehajtani, hisz tanácsosi állásra alkalmas
római katolikusok nem voltak a városban. Mentségüket azonban nem fogadták el.140(140) 1673-tól a
külsı tanács után a belsı tanácsba is befogadták a katolikusokat. Ennek következtében több
evangélikus városi tanácsos, elöljáró kénytelen volt lemondani, hogy helyüket átadják a katolikusoknak.
Közéjük tartozott Dobner Dániel, Dobner János András és Sowitsch Ábrahám is.
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Dobner Dániel (1624–1706) síremlékébıl a címeres, feliratos kılap maradt fenn, melyrıl a felirat
sajnos lekopott. Dobner Dániel nagyapja, Dobner Sebestyén, városi jegyzıként került Sopronba, apja,
aki szintén Sebestyén volt, Frankfurtban tanult. Dobner Dániel 1624-ben született, 1645-ben nısült,
1667-ben választották meg belsı tanácsosnak, majd a katolikus polgárok elıtérbe nyomulásával
kiszorult a tanácsból. Fiai: János András és Ferdinánd, a késıbbi híres polgármester, akinek szintén
fennmaradt egyszerő barokk epitáfiuma. Házát a várost ostromló kurucok ágyúgolyója 1705-ben
felgyújtotta (Ritter krónika 79.).141(141) 

Dobner János András (1648–1683) Dobner Dániel fia, városi ösztöndíjon tanult Jénában. Latin nyelvő
sírfeliratában a következıket olvashatjuk: a nemes Dobner János András szülıhelyén felesküdött városi
jegyzı és szenátor volt. İsei közül Benedek jogtanácsos volt Frankföldön (Franconia), Sebestyén pedig
soproni syndicus (képviselı, szónok). János András 35 éves korában halt meg, 1683. szeptember 23-án.
Felesége, Natl Éva és árvái, János Teofil és Zsuzsanna Erzsébet gyászolják ıt. A szöveg felett a
Dobnercímer látható.142(142) Dobner János András 1676-tól 1680-ig volt városi fıjegyzı. Ezután
evangélikus hite miatt Kollonich Lipót bécsújhelyi püspök hivatalából elmozdította, de belsı tanácsossá
választották. Felesége Natl Éva, Natl Gergely belsı tanácsos leánya volt. Házuk, a Dobner-ház a mai
Szt. György u. 17. szám alatt található.143(143) 

Natl Anna Krisztina (?–1685) Durnberger (Thürnberger) András bécsi kereskedı lánya. Férje a ruszti
származású Natl Lipót, aki 1662-tıl belsı tanácsos, majd több éven keresztül felváltva városbíróvá és
polgármesterré választották. Erıs küzdelmet vívott a katolikus restaurációt képviselı Kollonich
Lipóttal szemben. 1685-ben I. Lipót felmentette a polgármesteri tisztség alól, bárói rangra emelte, és a
régi nemesi címerét egyesítette néhai feleségének nemesi címerével.144(144) 1689-ben aranysarkantyús
lovag lett, majd 1692-ben Bécsben áttért a katolikus vallásra, ami nagy meglepetést váltott ki a
soproniakban. Gyermekei nem maradtak. Háza a régi soproni városháza mellett állt. 

Sowitsch Ábrahám (1627–1696) Szőkszavú sírfeliratában a családtagok megnevezése nem szerepel,
személyével kapcsolatban csak annyit tudunk meg, hogy elıkelı városi polgár, belsı tanácsos és
evangélikus egyházi gondnok volt. 1696. november 27716-án halt meg, hetven éves korában (Függelék
8.) (6. kép). Egyéb forrásokból tudjuk, hogy apja, Simon, Neunkirchenbıl Sopronba telepedett
kereskedı, anyja Kondritz Teodóra volt. Ábrahám szintén kereskedı lett, bejárta Itáliát és Svájcot.
1654-ban polgáresküt tett. 1664-ben választották belsı tanácsossá. A katolikus restauráció során
Kollonich Lipót leváltotta hivatalából és helyette „tribunus plebis”-nek nevezték ki. 1662-ben a város
ügyében járt Wesselényi nádornál. A kereskedést abbahagyta, és 1675-tıl már csak közügyekkel
foglalkozott. 1676-ban újra belsı tanácsosnak választották, de ı nem vállalta a megbízatást. Házát,
amely a Szent György-templom mellett állt, királyi parancsolatra sem engedte át a jezsuitáknak; ezt
csak örökösei tették meg 1692-ben. Külön érdemes megemlíteni, hogy az 1681-es országgyőlés idején a
protestáns követek Sowitsch Ábrahám Kis utcai pajtájában tartottak összejöveteleket, ahol
istentiszteletet hallgattak és tanácskoztak.145(145)
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6. kép. Sowitsch Ábrahám síremléke, 1696. (fotó: Diebold K. 1932)

278Sowitsch Ábrahámné (1626–1685), született Preining Zsófia síremlékén a családtagokról is
bıvebben olvashatunk. Sowitsch Ábrahámné 1626-ban született, életének 60. évében hunyt el;
gyászolja férje – 32 éves házasságuk után – és két gyermeke, a 16 éves Ábrahám és négygyermekes
lánya, Prisomann Anna Zsuzsanna. Sírlapján a Preiningcímer látható.

Sowitsch Kristóf (1622–1692) evangélikus lelkész, Sowitsch Ábrahám testvére. Sírfeliratában
olvashatjuk, hogy a tiszteletreméltó és magasan képzett Sowitsch Kristóf itt szülıföldjén minden
igyekezetével, szorgalmával és szeretetével negyven évig prédikált, és 1692. február 18-án, hetven
évesen hunyt el (Függelék 8).146(146) Sowitsch Kristóf Königsbergben jogot majd teológiát tanult.
1651-ben választották meg soproni lelkésznek. 1657-ben Föggler János bécsi kereskedı lányát, Mária
Borbálát vette feleségül. 1674–75-ben Barth János Konrád lelkésszel együtt Kismartonba számőzték.
Saját könyvtárral rendelkezett. Több emlékfüzet jelent meg róla, pl. Dobner Ferdinánd: Priesterliches
Grabmahl, Regensburg, 1692.147(147) 
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Sowitsch Kristóf és Ábrahám tehát testvérek voltak. Sobitsch Pál János, a már említett patikus pedig az
ı féltestvérüknek (apjuk elsı házasságából származó gyermeknek), Jakabnak a fia. A rokoni
kapcsolatok is megerısítik, hogy a három síremlék felépítése nem véletlenül mutat sok hasonlóságot. A
címer helyén minden esetben a feszület látható. A legkorábbi Sowitsch Kristóf sírköve (1692).
Feszületének tengelyvonalában a botra csavarodó érckígyó szimbóluma is megjelenik. Felette a
mondatszalagon ugyan az a bibliai idézet szerepel, amellyel Sowitsch Ábrahám sírfelirata is kezdıdik:
Ján. 3,14.: És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie
(hogy aki hisz, annak örök élete legyen ıbenne). Azonban nemcsak a családi kapcsolatok főzik össze a
síremlékeket. A sírkövek vallásos részletei inkább azt valószínősítik, hogy Sowitsch Kristóf lelkészi
tevékenysége iránti tiszteletbıl készült a másik két síremlék is hasonló jellegőre.

Grad György (1613–1685) polgármester ifjú korában a Lackneralapítvány segítségével külföldön
tanult, 1643-ban belsı tanácsossá választották, majd 1654-tıl 1657-ig illetve 1662-tıl 1663-ig
városbíró, 1664 és 1667 között pedig polgármester volt, titulusait sírfelirata is felsorolja, nevét
szójátékkal örökítették meg. Egyéb forrásból tudjuk, hogy háromszor nısült, de gyermeke nem
született. 1652-ben Wittnyédy Istvánnal kezdeményezték az új magyar gimnázium alapítását.
Elsısorban az ı érdeme az evangélikus konvent megalakulása is. Kaleschiak r. kat. káplán szerint egy
kıkeresztet is állíttatott a pozsonyi országút mellett, mert a régi, ami a kıhídnál állott, összedılt.148(148)

Sírboltjának fennmaradt fedılapja címertelen, a szöveg alatt egy kidomborodó koponya, mint a halál
szimbóluma látható.

Reichenhaller Richárd apja nemes és külsı tanácsos volt. Reichenhaller Richárd 1685-ben lett belsı
tanácsos, 1690–91 között városbíró volt, majd 1692–93 között a polgármesteri hivatalt töltötte be. A
jogtudománynak szentelte egész életét, és jogi ismereteivel az ország rendjeinek és a fıuraknak a kegyét
és tiszteletét is megnyerte. Elsı felesége, Kramer Mária Magdolna pestisben hunyt el 1679-ben. Utóbb
házasságot 279kötött Artner Judittal. Reichenhaller Richárd 1694. május 11-én hunyt el. Feleségét
1704-ben Dobner Nándor vette el. Háza a Fegyvertár u. 1. sz. alatt volt, amely eredetileg két telek volt,
a másik felében Liebzeit Pál kereskedı lakott.149(149) Síremlékének felirata különösen meghitt,
bensıséges tartalmú, hisz életpályája mellett családjáról is szól. Elsı nejétıl született fia György
Richárd, késıbb városi tanácsos. Síremlékét második felesége, Artner Judit állíttatta, aki ıt Lipót
Vilmos, Krisztina Rozina és Mária Katalin nevő árváival utolsó leheletükig gyászolja (Függelék
10).150(150) 

A szellemi elit sírfeliratai általában nem olyan személyes hangvételőek, mint az itt utolsónak említett
Reichenhaller Richárd esetében olvasható. A város vezetı értelmiségi rétegét képviselı személyek
sírköveinek szövege hivatalosabb, közérdekőbb stílust képvisel. A megszerezett hivatalok, érdemek
felsorolása kerül az elsı helyre, amelyet dicsérı formulák vesznek körül: pl. hőséggel, szorgalommal és
fáradhatatlanul töltötte be tisztségét. Elıfordul, hogy a tiszteletben álló ısöket is megemlíti a felirat,
például Dobner János András esetében. 
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Összefoglalás

A 17. század második felében a város lakossága még túlnyomórészt evangélikus volt. E közösség
különbözı társadalmi réteghez tartozó tagjai azonos vallási és szellemi meggyızıdésük által kerültek
szoros kapcsolatba egymással. Mővészi ízlésük is azonos eszmei alapokra építkezik. A
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síremlékmővészet kifejezetten alkalmas arra, hogy mélyebb eszmei tartalmakat tárjon fel. Így például a
vallási összetartozás éppúgy megnyilvánulhat az emlékek formai, stílusbeli hasonlóságában, mint a
feliratok típusában és tartalmában.

A 18. századi barokk, rokokó síremlékek, amelyek egy következı tanulmány tárgyát képezhetik, már
fokozatosan vesztik el azokat a hagyományos elemeket, amelyek az elızı évszázadban az evangélikus
közösség mővészetét jellemezték. Helyére az ellenreformáció mővészete lépett. A barokk és az azt
követı stílusirányzatok térhódítása 18. század második felében végül azt eredményezte, hogy a
katolikus és evangélikus síremlékek közötti formai és tartalmi különbségek teljesen eltőntek.

***
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280Függelék *(151)

1.   Lackner Kristóf síremléke, 1631.

Csonka vörösmárvány lap: 133×105 cm., homokkı címer: 82×82 cm. 
Lackner-címer: vágott pajzs alsó mezeje vizet ábrázol; felsı mezeje hasított, a hasítás vonalán vízbıl
kinövı nádszál, az 1. mezıben skorpió, a 2. mezıben hattyú. Sisakdísz: a címerkép. A címert Bünker
R. helyezte a sírkı fölé.

A felirat szöveghő közlése: . . . . . . ISS. VIRI / DN. CHRISTOPH : LACKNER / V.I.D. SAC. CAES.
REG. MAT IS / AVL. FAMIL. COM. PALAT. / COM. SOPR. IVR. ASSESS. /  . . . . . RT. PEDT
CAPITAN. /. . . . ./. . . . . . /. . . . . . / SIC . . . . . . . . / SVA IN . . . . AVP. OR . . . / STVDIOS  CAPTI
SOP . . . . . / . . . .FVIT MVNIFICVS  . . . . . ..   A címeres kiskılapon a címer felett :FIAT
VOLVNTAS TVA (Lackner jelmondata), alatta: MDCXV. 

2.   Stemindl von Weltz síremléke, 1673.
Homokkı, feliratos lap:183 x 88cm.

Címer: négyelt pajzs szívpajzzsal. A szívpajzsban heraldikailag jobbra forduló, ülı, koronás eb. Az 1.
és a 4. mezıben kezet fogó két páncélos kar; a 2. és a 3. mezıben a bal felsı sarokból kiinduló ferde ék.
A pajzson három, a pajzs mellett egy-egy sisak Sisakdíszek heraldikailag jobbról balra: nyitott kettıs
szárny kezet fogó karokkal; ülı, jobbra forduló koronás eb és végül sisakkoronába tőzött
strucctollbokréta. A jobboldali alsó sisakon elefántormány között pajzs. A baloldali alsó sisakon kinövı
kutya vagy farkas.

Sírfelirat: Alhier Ruhet in Gott der Hoch- und Wohlgeboh-/rne Herr Herr Stemindl vom Weltz
Fre˙herr / zu Eberstein v: Spiegelfeld Erblandt Stahelmei-/ster in Cärntn ec. Welcher den 6. Ma˙
1673 /  alhier in Oedenburg in Gott sanfft u: Seelig/ einschlaffen u: den 12. Darauff in sein
Ruhbett-/lein und Gruft zu seiner liebsten Gemahlin / Seel: und also seinem eintzigten wünsch und
verlan-/gen nach Christlicher Ordnung gemäß ist versetzet / worden seines alters im 73. Jahr. Hinder
sich verlas-/sendt 3 Söhne v: 2 Töchter welche Ihrem liebst ge-/wesen Herrn Vattern Seel. Zu Höchst
schuldigsten Eh-/ren Dieses wenige gedenck zeichen haben aufrich-/ten lassen Gott verleihe Ihme wie
auch der in Gott / ruhenden Frauen Mutter Seel: als Ihren Höchst-/geehrtesten liebstgewesten Eltern
eine fröchliche / Aufferstehung zu dem Ewigen Leben / Im Ubrigen winschende Daß . . . . . . 
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3.   Egg és Hungerspach bárói síremlék felirata, 1679.
Homokkı, 336 x 208 cm, feliratos lap: 220 x 112 cm.
A sírlapon az Egg és Hungerspach- illetve az Eibelswald-címer látható.
Bibliai idézet a frízen: 
PSALM: CXXVI . V. QVI SEMINANT IN /…IMIS IN EXVLTAT IONE METENT  
Sírfelirat:

281CHRISTO SACRUM / ET MEMORALAE / ILLUSTRISSIMI DOMINI DOMINI / JOHANNIS
CAROLI / LIB.  BARONIS  IN  EGG.  ET  HVNGER: / SPACH.  HEREDITARII  BACILLIFERI
IN / CARNIOLA  ET  VINIDORVM  MARCHIA / QUI  PIE  IN  DOMINO  MORTVVS
VIENNAE / A. M.D.C.L.XXIX. V I. NOVEMBRIS EODEMQVE SEPVLTVS: / RELICTO  PER
TABULAS  PIETATIS  CAVSSA  LEGATO  / CVIVS  DE  PARTE  HOC  COEMETERIVM
QVOD  PROPTER  AVCTVM / PER  PESTIS  TRVCVLENTIAM  NVMERVM
DEFVNCTORVM  ADIECTO /  AD  HORTVM  ACRO  AMPLIFICANDVM  ERAT  MVRO
CINCTUM EST  / AMPLIFICATA  PVTES  HIC  HORREA  MORTIS ;  AT  ERRAS / MORS
PALEAM  DOMINI  DEXTERA  GRANA  LEGIT /  HAEC  SEGES HOC AGRO EST :
LACRVMIS QVICVNQVE RICABUNT / PRO LACRVMIS IPSO JVDICE LAETA METENT /
TVM  CVLMOS QVOT AGER NIVEOS TOT  SVMMOS LAPILLOS / VRNA : PVTES TESTV
TOT AMORIS HABES /  PRAE ILLVSTRI EGGIADVM BARO DE SANQVINE CVIVS /
MVNERE  SVB  MVRO  TVTA  TOT  OSSA  CVBANT./  COGNATI AD MVRVM  NEC  VOS
DVBITATE SORORES /  CONDERE SVLCATO MEMBRA TENELLA SOLO : /  PLANTAS
DONE… … PARADISO HIC INFERET HORTVS /  HORREAQVE HIC COELI FRVGE
REPLEBIT AGER / ILLVSTRISSIMORVM PARENTUM /  DNI. GEORG HANNIBAL . L.B. IN
EGG. ET /  HVNGERSPACH /  DN. SVSANNAE . DOROTHEAE L.B. AB ELBESWALD /
FILIAE DVAE /  DOROTHEA CATHARINA. NAT. NEAPOL. AVSTR. /  A. M.DC. LXXIX.
XXVII. AUG ./  REGINA ELISABETA . NAT. VIENN. AVSTR./  A M.DC. LXXX. XX. OKTOB./
DE  NATAE  AMBAE  SEMPRON. PANN. ILLA A. M.DC.LXXXI. XVIII. FEBR. /  HAEC  A.
M.DC.LXXX. XXXI. DECEMB.  HIC  CONDITAE SVB  SPE  BEATAE/ RESVRRECTIONIS
CVRATA  PER  ILLVSTRISS. PARENTES  CRYPTA

4.   Gálffy Ádám síremléke, 1686.
Hatszögletes oszlopos fedett sírcsarnok, feliratos lap mérete: 204 x 104 cm.
A Gálffy-sírbolt fedılapján olvasható felirat:

Sprüche Salomon C. III. v. 9. Ehre den Herrn von deinem Gut. / Gott zu Ehren und frommen Christen
zu / nutz hat diese Stelle also lassen zurichten der mal / Edle und Gestrenge Herr Adam Gallfy, /
Röm. Kais. May. AULAE FAMILIARIS, damit / hier bequemlich gelehrt und gehört werde, wie der /
Mensch in dem Herrn Christo Jesu selig sterbe; in / welchem als seinem einigen Heiland Er selbst
Ao: / 1686. Den 14. Jul. Getrost einschlafen ist / seines Alters 64. Jahr, 6. Monat, 5. Tage und unter
diesem Stein / der frölichen Aufferstehung / erwartet zum ewigen Leben.

5.   Jaroslaus von Steinbach síremléke, 1693.
Homokkı, 370 x 212 cm, feliratos lap: 186 x 102 cm.
A címeren egyszer vágott pajzsban halmon ülı kutya látható felkunkorodó farokkal, derekán övvel;
sisakdísze 4 strucctoll.

Síremlékének felirata: Hier Ruehet sanfft und seelig, der sein Erlöser Jesu / Christo eingeschlaffen ist
den 10. Augusty A .  1693. / in der Königl. Frey. Stadt Oedenburg in Nider-Hun-/garn der Hoch
Wohl Edl geborne Herr Herr / IAROSLAVS von STEIBACH auff Ebeneckh und / Frona u. Wüttwer,
auch letztere dises Namens, dero / Röm : Ka˙serl : Ma˙est : under dem Löbl. Fürstl:/ PIOISCHEN
REGEMENTS zu Fuß Lang Treu gewe-/sten Obri LEVTENANT COMMENDANTENS /Seines Alters
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75. Jahr 4 Wochen 2 Tag. Gott verleihe / Ihm Eine Sanffte Ruch und 282am Jüngsten / Tag Eine
Fröliche Aufferstehung / Zum Ewigen Freuden / Leben. Amen. /  Und we˙l Herr IAROSLAVS Ohn
Zweig ligt im Sand Hangt schilt und Wappen Hier verkehrt und umgewandt.

6.   Cziráki András síremléke, 1682.
Homokkı, 178 x 85 cm.

Sírfelirata: Auff dis Blut und Todt unsers Herrn / Jesu ist Seelig eingeschlaffen der Weland /
Ehrn-vöste und Wolgeachte Herr M : / Andre Cirak, gewester Bürger / Binderr und Gastgeb. zum
Rothen Och/sen, nunmehr Seel. Welcher gestorben / den 27. Septemb. Ao. 1682. Seines Al/ters 69.
Jahr 8 Monath. Haben ihme / dises Denckmal zu schuldigsten Ehre/ seine hinderlassene Frau Wittib
Anna /und 6 Kinder Veronica, Regina, Susan/na, Maria, Barbara und Johan Hie/her setzen lassen,
Gott verleihe ihm/ eine frölige Aufferstehung zum/ Ewigen Leben Amen.

7.    Hauser Anna síremléke, 1699.
Homokkı, 330 x 196 cm, feliratos lap: 175 x 100 cm.

Sírfelirata: Bibliai idézet az oromzaton: Leich Text JOHANNI 3. V. 16. / Also hat Gott die Welt
geliebet, daß er seinen Ein-/gebornen Sohn gab, Auff daß alle, die ihn glauben, nicht verloren /
Werden, sondern daß ewige Leben haben.

Rímes versike a mondatszalagon: Dein Ende bild dir täglich für / Gedenck der Todt ist für der Thür

Sírfelirat: Wir wallen getreu Grus und Qual / Durchs Todes Thal Ins Himels Spal / In diesen Abgrund
der Wunders süßen Liebe Gottes, hat / auch Ihres glaubens Ende Re˙chlich der Seelen Seeligkeit
erlan-/get die we˙l. Ehr und Tugendsame Frau Anna Hauserin / Welche zu Lutschka in Böhmen Anno
1608. Von Christ-/lieben Eltern als We˙l. den Ehrbahren Hans Treibern gewest-/en Bürgerlichen
Schlossern und Richter daselbst mit Veronica / Seiner Ehe Wirthin an diese Welt gebohren und
Wohlerzogen / Worden auch sich nachgehends be˙ ereichter Rechtbarkeit in den / Stand d H: Ehe
begeben, und zwar Anno 1650 mit den / Ehrbaren Simon Pfannel gewesten inwohnern allhier, mit /
Welchen sie 2 Söhne und 3 Töchter erzeiget Nach dessen Seel . ab/ sterben ist sie im Wittwen Stand
Verharret diß sie sich Anno / 1665 mit dem Edlen und Vösten Herrn Ruprecht Supanitsch / verehliget
als auch dieser in Gott verschieden endlich Anno 1672. Mit den Ehrsamen Hanß Hausern Bürgern
Allhier / sich in ein Ehelich Verlöbnüß eingelassen, und allerseits eine/ sitzame und Fridsame Ehe
besessen und im übrigen als eine / Hebamme sowohl im Felde als auch allhier in dieser Statt, / und
umligenden Örteren sich Treufleißig Verhalten und / Mittels Göttlichen beystands in diesen Ihren
Gott Wohlge-/fälligen beruff 5000 Kinder Empfangen biß sie Lebens satt im / 91. Jahr Ihres Alters
Anno 1699. Zu Ihren He˙land Fröhlich / und seelig verschiden, und wie sie soviel Menschen Kinder /
durch Gottes sonder und Wunderbahre gnade und / Beystand zum Leben befördert, so hat sie Gott
her / widerum mit Ewigen Leben gesättiget, und Ihr der Seelen nach Sel : / Ewiges Heyl gezeiget.

283Felirat a talapzat pajzsán: Merkt Wanderer waß der Weise Spricht / Wie Fält der Baum so Wird er
ligen / Wie du in Deinen Letzten Zügen / Beglaubt so Wirstu auch Bericht.

8.    Sowitsch Ábrahám síremléke, 1696.
homokkı, 360 x 250 cm, feliratos lap: 190 x 110 cm. 

A feliratos táblán felül keretezett mezıben feszület látható. 

Sírfelirata:

Bibliai idézet a mondatszalagon: Dein Kreutz Herr Jesu Christ / im Kreutz mein Hoffnung ist. / Psalm
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: 13. v. 23. 24. 

Felirat: Und wie Moses in der Wüsten eine Schlange erhöhet hat, alßo muß / des Menschen Sohn
erhöhet Werden, auff dass alle, die an Ihn glau-/ben nicht verlohren werden, Sondern das ewige
Leben haben. / An diese herrliche Macht Sprüche der He˙l. Gött-/lichen Schrifft, hat Sich in Seinen
Leben gehalten/ der We˙l. Wohl Ehrenveste Vorachtbare und Wohl-/weise Herr Abraham Sowitsch,
gewester Vorneh-/mer Stadt-Burger und des Innern-Raths wie auch / Evangel. Kierch-Vatter Allhier,
und ist auch dar-/auff, nachdem Er in dieser Welt, Gott und Seinem / Nächsten treulich gedienet in
Jesu Liebes-Armen / Frölich und seelich gestorben, den 18. NOVEMBER Ao / 1696. im Sibenzigsten
Jahr seines Alters.

9.   Sowitsch Kristóf síremléke, 1692.
A feliratos táblán felül keretezett mezıben feszület található.
Sírfelirata:

Bibliai idézet az orom pajzsán: DANIELIS IX. v. 3.

Die begraben werden Leuchten wie des Himmels / Glantz, und die so viel zur Gerechtigkeit weisen /
wie die Sternen, immer und Ewiglich.

Bibliai idézet a mondatszalagon: IOHANNIS 3. v. 14.

Und wie Moses in der Wüsten eine Schlange erhöhet hat, / Also muß des Menschen Sohn erhöhet
Werden.

Felirat: Hier hat zur Ruhe be˙gelegt die gebeine, der / Wohl Ehrwürdig Großachtbar und
Hoch-/gelährte Herr Christoff Sowitsch als Er / in Christo Jesu den Er hier in seinen Vatter-/Land
mit allen Fleiß Treue und Lieblichkeit / Vierzig Jahr andern Geprediget, auch selbst see-/lig
Verschied A: 1692. 18. FEBRUARI  in / sibenzigsten Jahr seines Alters, und der Seele / nach
eingieng zur ewigen Belohnung, dahin / der Leib folgen wird in der Aufferstehung der / Gerechten.

A talapzat lezáró párkányára vésve: Leich Text.

Bibliai idézet a talapzat pajzsán: MATTH 25. V. 23. 

E˙ du frommer und getreuer Knecht, du bist über wen/igen getrew gewest, ich will dich über Viel
setzen, Gehe ein / Zu deines Herren Frewde.

10. Reichenhaller Richárd síremléke, 1694.
Homokkı, 345 x 226 cm, feliratos lap: 198 x 106 cm.

Címer: négyelt pajzs, az 1. és 4. mezıben befelé forduló lovas alak, jobbjában karddal; a 2. és 3.
mezıben befelé forduló, kettısfarkú, ágaskodó oroszlán, jobb mellsı lábával nyilat tart. Sisakdísz:
szemben ülı oroszlán, mindkét mellsı lábával egy-egy lobogó zászlót tart.

284DEO IMMORTALI SACRVM / ET PERENNI HONORI/ VIRI/ GENEROSI NOBILISSIMI ET
AMPILISSIMI / DNI RICHARDI REICHENHALLERI / QVI HONESTE NATVS ET A PVERO
RECTE INSTITVTVS/ TOTVM SE AD JVRIS PATRII STVDIVM CONTVLIT / VBI VIRORVM
IVRIS CONSVLTISSORVM DVCTV ASSIDVE IN JVDICIIS VERSATVS / PRVDENTISSIMVS
EORVM, QVI DE JVRE RESPONDENT EVASIT / SOLIDAQVE LEGVM SCIENTIA ET
PERITIA / MVLTVM SIBI GRATIAE ET DIGNITATIS APVD REGNI PROCERES ET ORDINES
CONCILLAVIT / AMPLISSIMIS FVNCTVR, HONORIBVS DESTINANTIB. VOLENTIA
FACTVRVS FVISSET / ILLE VERO EXIMIAS ANIMI DOTES PATRIAE SE CVM PRIMIS
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DEBERE RATVS / LAVTIORI APVD ALIOS CONDITIONI MEDIOCREM DOMI FORTVNAM
PRAETVLIT / ARCTIORIQVE IN SVPER NEXV FIDEM CIVIBVS OBLIGATVRVS / E
PRIMARIA PATRICIORVM FAMILIA CONIVGEM DVXIT / NOBIL ISSIMAM
LECTISSIMAMQVE VIRGINEM / MARIAM MAGDALENAM KRAMERA M QVA- CVM
ANNOS X. CONCORDISSIME CVM CONVIXISSET/ OB PESTIS CONTAGIVM SECVM
PROFVGAM EADEM LVE CUM DVOB. LIBERIS AMISIT / TOTIDEM ETIAM
SVPERSTITIBVS / GEORGIO RICHARDO PATRIS AEMVLO ANNA MARIA VIRGIN E / IN
DIVINA VOLVNTATE PIA MENTE ACQVIESCENS / POST QVINQVENNEM SOLITVDINEM
AVSPICATO CONIVGIVM ITERAVIT / SEMPERQVE POST HAC SIMILIS ITA SE PVBLICE
GESSIT / VT ILLIVS BENE MERENDI DE PATRIA STVDIVM VBIQVE ENITESCERET / EO
NOMINE CIVIBVS CHARVS A. CDDCLXXX. IN SENATVM LECT. EST / IN QVO ORDINE
TOTO QVINQVENNIO PVLCHERRIME OMNIVM STETIT / CVM ENIM SVMMAM EIVS IN
CAPIENDIS CONSILIIS PRVDENTIAM / TVM VERO FIDEM AC RELIGIONEM IN DANDIS
CORDATI PERSPEXERVNT, / EAQVE RE COMMVNIBVS SVFFRAGIIS PRAETOREM
CREARVNT, / QVOD ILLE MVNVS POSTQVAM SINGVLARI INTEGRITATE ET
ABSTINENTIA EXPLEVIT / DELATVM SIBI OMNIVM SENTENTIA CONSVLATVM INVITE
SVSCEPIT / TANTVM ENIM ONERIS HONOS ISTE VIRO IMPOSVIT / VT CONSERVATA
DIFFICILLIMIS TEMPORIBVS RESPVBLICA / INGENTIBVS ILLI CVRIS ET
SOLICITVDINIBVS CONSTITERIT / CVM IAM STATIS EI HONORVM, STATIS SVPERQVE
MOLESTIARVM ESSET, / DEPOSITIS, QVOS BIENNVM GESSERAT FASCIBVS
CONSVLARIBVS, PAVCIS DIEBVS POST NON SINE INGENTI BONORUM MOERORE / SPE
AC FIDVCIA IN CHRISTVM SERVATOREM PLENVS DECESSIT. / A. PX. MDCIXCIV D. XI.
MAI POSTQVAM VIXIT A. LV. M.VI. / FRVERE MARITE MI DVLCISSIME MELIORIS
VITAE GAVDIIS / DVM SOLVTA CORPORIS HVIVS COMPAGE / ET MISTIS AMBORVM
CINERIBVS MENTES NOSTRAE SOCIENTVR / TOTAQVE OLIM ANGELICO CONSORTIO
TIBI IVNGAR / TVA  IVDITHA ARTNERA / CONIVGII NOSTRE HEV NIMIVM BREVIS /
CVIVS IIX. ANNI ET XI. MENSES PER QVOS INDVLGENTISSIME ME COMPLEXES / VIX.
TOTIDEM MOMENTA FVISSE MIHI IAM VIDENTUR / AD SVPREMVM HABITVM IN
GRAVISSIMO LVCTV VICTVRA MEMOR / QVAE TIBI CVM RELICTIS AMORIS
CONIVGALIS PIGNORIBVS / LEOPOLDO GVILIELMO CHRISTINA ROSINA ET MARIA
CATHARINA / DEBITAE HOC PIETATIS MONVMENTVM MOESTISSIMA POSVI.
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285Kelemen István : A széplaki esperesi kerület helységeinek tanügyi vi szonyai
az 1840-es évek második felében

A korszak tanügyi viszonyait a Gyıri Egyházmegyei Levéltár Iskolai Levéltárának ún. Régi iskolai
anyaga152(152) alapján vázoljuk fel. A felhasznált iratanyag elsı csoportjába a széplaki kerület
helységeinek 1846-ban kötött szerzıdései tartoznak, melyek a tanítók javadalmazásáról és az általuk
ellátandó feladatokról rendelkeztek.153(153) A következı forráscsoportot az iskolai jelentések anyaga
alkotja: a helyi iskolaigazgatók (a plébánosok) minden tanévben – latin, majd az 1840-es évek elejétıl
magyar nyelvő – jelentéseket küldtek a püspöki székhelyre a tanítókról, képzettségükrıl,
nyelvtudásukról, a tankötelesek és a ténylegesen iskolába járó gyermekek számáról, társadalmi
hovatartozásukról, tanulmányi eredményeikrıl, valamint a tananyagról és a heti óraszámról. A
jelentéseket az iskolaigazgató vagy a tanító megjegyzései zárták, például az iskolaépület állapotáról, a


