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János rendır törzsfelügyelırıl, aki Sopron város légoltalmi parancsnoka is volt. 
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Az 1930-ban kiadott Soproni és Sopronmegyei fejek címő kiadványban fiatalosnak ható, fürkészı

tekintető közélető férfiú portréját közölték a 32. oldalon. Az arckép törékeny termetet sejtet, a szem
viszont imponáló magabiztosságot, határozottságot tükröz. A kép az akkor már ötvenes évei derekán
járó Östör József országgyőlési képviselıt ábrázolja.

Östör 1875. július 14-én született a ma Zsira községhez (Gyır-Moson-Sopron megye) tartozó
Gyülevizen. Apja Östör Lajos (1848–1920) jómódú gazdálkodó volt. Anyja, Wohlmuth Karolina
(1854–1918) a szomszédos Locsmándról (ma: Lutzmannsburg, Ausztria) származott. Középiskolai
tanulmányait a soproni bencés gimnáziumban fejezte be 1893-ban. Érettségi után a budapesti
tudományegyetemen jogi karára iratkozott be. Diákévei alatt összeakadt Sopron megye politikai és
társadalmi világának több késıbbi vezetı figurájával, csakúgy mint epizodistájával, akik egyelıre –
hozzá hasonlóan – tanulmányaikat folytatták a fıvárosban. Itt mélyült el barátsága a vármegye késıbbi
fıispánjával – a szintén a soproni bencés gimnáziumból Pestre került – Simon Elemérrel. Kapcsolatuk
– mely egyébként feszültségektıl sem volt mentes – egész életükben megmaradt. 1895-ben egy
szemesztert közösen Berlinben töltöttek, ahol az egyetemet látogató nagyszámú magyar diák körében
szintén számos ismeretségre tettek szert. Közöttük volt a késıbbi magyar politikai és társadalmi élet
számos rangos fıszereplıje. Feltehetıen ekkor ismerkedett meg Klebelsberg Kunó gróffal, a késıbbi
kultuszminiszterrel is, akinek tevékenységét a legmesszebbmenıen méltányolta, és akinek mőveltsége,
politikai és kulturális mőködése valószínőleg példaként hatott rá.

Rövid berlini tartózkodása azonban kevés volt ahhoz, hogy érvényesülése, elımenetele érdekében otthon
hasznosítható összeköttetésekre tegyen szert. Noha jó kapcsolatokkal rendelkezhetett, politikai
pályafutásának útját elıször helyi pártfogói egyengették. A megyei politizálás színtereirıl való
továbblépését azonban már elısegíthették friss nexusai is. Alsóközéposztálybeli származása, iskolái és
a család anyagi helyzete nem tették lehetıvé, hogy a Monarchia felsı államigazgatási, fıtiszti karának
leendı tagjaival együtt nevelkedjen, közeli, baráti kapcsolatot alakítson ki velük, és tagja legyen a
társadalmi és politikai elit exkluzív klubjának. A jogtudományi egyetemen megszerzett jogi diploma, jó
politikai érzékével párosulva mindazonáltal belépıt biztosított számára a késıbbi – két háború közötti –
politikai élet középgarnitúrájába. Említett képességei alkalmassá tették rá, hogy a háború és Trianon
után támaszából sokat veszített monarchiabeli elit, politikai bázisát szélesítve, felfigyeljen rá, 96és
elindítsa országos (képviselıi) karrierjét. Jó intellektuális képességei akár a miniszteriális tisztségig is



82

juttathatták volna, ám ez aktuálpolitikai okokból meghiúsult.

Szakmai pályafutása megelızte politikai karrierjét, ám a kettı hamar egybekapcsolódott. 1898-tól –
jogi doktorátusának megszerzését követıen – két évig gyakornokoskodott a Kereskedelmi- és
Váltótörvényszéknél, amelyet akkor a neves Nagy Ödön vezetett. 1899-ben, 24. születésnapján került
Sopronba megyei tiszti ügyésznek. 1900 ıszén ügyvédi irodát nyitott a Szent György utcában.
1901-ben feleségül vette Baán Margitot, Baán Endre akkori alispán leányát. Ezzel végleg letelepedett
Sopronban. A házasságból két gyermek született: Magdolna (1903–1956) és Antal (1902–1921), aki
korán bekövetkezett haláláig is már kis kötetet kitevı szép és elismert verseket írt. 

Házasságkötése akár politikai elırelátásáról is bizonyságul szolgálhat. Annak évében mindenesetre
bekapcsolódott a közéletbe, miután Bı község, majd 1904-ben Locsmánd község beválasztotta a
megyei törvényhatósági bizottságba. Bizottsági tagként bekerült a vármegye politikai és társadalmi
életébe. Az elsı világháborút lezáró Saint Germain-i és trianoni békék következtében Locsmánd
Ausztriához került, ám Östör virilistaként, majd örökös tagként továbbra is a bizottság tagja maradt.
1905-ben a Szabadelvő Párt soproni titkára lett. A nemsokára uralomra került ún.
darabont-kormánnyal szemben Sopron vármegyében tanúsított ellenállást, amit könyvben meg is
örökített. A század elején látványosan elıtőntek a dualista berendezkedés strukturális ellentmondásai. A
kétpólusú monarchiában egyre markánsabban kifejezésre jutó magyar nemzeti érdekek éles ellentétben
álltak a centralizált, egységes hadsereg fenntartását célzó uralkodói szándékkal. Hasonló feszültség
húzódott a parlamentáris kormányzás gyakorlata és az abszolutisztikus felségjogok megóvásának
akarata között. A közjogi problémákkal küszködı századfordulós politikai elit ráadásul elhanyagolta a
társadalom valós nehézségeivel való szembenézést, amit megerısödı tömegmozgalmak jeleztek. Az
1905–06-os politikai válság kipattanását közvetlenül az újonclétszám  emelésével kapcsolatos
törvényjavaslat váltotta ki. A javaslatot elhúzódó parlamenti válság, majd 1904-ben a csaknem negyven
éve kormányzó Szabadelvő Párt választási veresége követte. Bár az egyesült 48-as ellenzéki koalíció
többséget szerzett, az uralkodó nem volt hajlandó kinevezni olyan kormányt, amelynek programja a
dualizmus alapjait bonthatta volna meg, és beavatkozott volna a közös hadsereg ügyeibe, amelynek
irányítását Ferenc József saját elıjogának tekintette. Az uralkodó 1905 májusában – a választási
eredmény figyelembe vétele nélkül – báró Fejérváry Gézát, a királyi darabont testırség korábbi
parancsnokát nevezte ki miniszterelnöknek. A parlamenten kívüli kormány megalakulása heves
ellenállást váltott ki a megyékben. Östör tagja volt annak az ún. Százas Bizottságnak, amely a
kormánnyal szembeni Sopron vármegyei ellenállást vezette. A bizottság jegyzıjeként nemcsak hogy
elsı kézbıl informálódott az események alakulásáról, hanem alakítója is volt azoknak; javaslatokat,
elıterjesztéseket szerkesztett. A küzdelemrıl szóló, jelentıs forrásértékkel rendelkezı beszámolót Östör
nagy hitelességgel fogalmazta meg. A koalíció ugyan alkotmányos gyızelmet aratott, és elérte
Fejérváry menesztését, ám közben szinte teljesen feladta eredeti programját. Az ellenállás dicstelen
befejezıdésérıl a szerzı mőve végén önkritikusan emlékezik meg, annak ellenére, hogy az ezt kortársai
közül számosan nem voltak hajlandók, vagy képesek megtenni.

97Östör az országos politikába az 1922. évi nemzetgyőlési választásokon szerzett mandátum révén
kapcsolódott be. (1920-ban nem indult a nemzetgyőlési választásokon, mert hadikölcsönei,
betétkönyvei elértéktelenedtek. Akkor akart politizálni, amikor anyagilag már elég erısnek érezhette
magát.) 46 évesen, amikor végre rendbe szedte anyagi ügyeit, politikai karrierjét sem halogathatta
tovább. A Bethlen-féle választójogi rendelet teremtette meg a Sopronkörnyéki kerületet. Ez az
etnikailag, társadalmi és vallási összetételében egyaránt sokszínő (magyar, horvát és német lakosságot;
katolikusokat, evangélikusokat; nagy- és kisbirtokos családokat, valamint ipari alkalmazottakat
egyformán magában foglaló) kerület választotta képviselınek párton kívüliként, 1922-ben. Elsısorban
a katolikusok támogatását tudta megszerezni, de a józan belátású, kiváló valóságérzékkel rendelkezı

politikus programja mások elıtt is megértı fogadtatásra talált. Fı bázisának (úgy is mint a
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Széchenyi-hitbizomány egy-kori kezelıje) mindvégig Cenket tekintette. A választókerület mandátumát
háromszor is elhódította.336(323) Az 1922-es választásokat követıen – miután a Keresztény Nemzeti
Egyesülés pártjának Haller-féle csoportjával (Keresztényszocialista (Haller-) Párt) szemben tett szert a
többség támogatására -1926-ban is pártonkívüli, de egységes párti programmal indult, és csak
1927-ben lépett be a kormánypártba. 1931-ben már az Egységes Párt elnökségi tagjaként szerezte meg
a mandátumot. A keresztény pártok 1925. évi egyesülésével az Egységes párt kormánytámogató
partnerre tett szert, és a koalíciós partnerek megosztották egymás között mandátumaikat a
választókerületekben. Sopron vármegyében az Egységes Párt csak a Sopronkörnyéki választókerületben
indította el hivatalos jelöltjét, Östört, akinek a választási paktum ellenére támadt keresztény ellenfele
1926-ban. Tıle a keresztény párt 1931-ben már elhatárolta magát, önálló jelöltként mégis megmérette
magát Östörrel szemben, akinek. keresztény ellenfele mellett még a szociáldemokrata párt jelöltjeivel
(Kittel Ferenccel és Zuschlag /Zentai/ Vilmossal kellett összemérnie erejét a három választáson.)
Mindezt teljes sikerrel tette.

A parlamentben a pénzügyi, a mentelmi és az összeférhetetlenségi bizottságok tagjává választották,
késıbb a kultusztárca költségvetési elıadója lett. Sürgette a gabonajegy-törvény igazságos kiigazítását,
a tanítók járandóságainak méltányos rendezését. Aktív képviselıi tevékenységével sokat tett Sopron
városért is. Herczeg Ferenccel együtt elsıként vetette fel a Balatonfelvidék tájvédelmének kérdését. A
magyar nyelvet romlástól féltve, felszólalása nyomán alakította az MTA a Nyelvmívelı Bizottságot,
amelynek ı is tagja lett és maradt még akkor is, amikor már képviselıi mandátuma nem volt. Részt vett
londoni, berlini és római interparlamentáris találkozókon. Pesthy Pál igazságügy-miniszter felkérésére
az ügyvédség érdekvédelmi kérdéseivel is foglalkozott337(324) 

Politikai pályájának emlékeit írta meg Közpályám címő – kéziratban fennmaradt – mővében, amely
nem eseménynaplóként, hanem részben a vármegyei és az országos közéletbe – a késıbbi történeti
korszakelemzést elısegítı szándékú338(325) – betekintı írásként, másrészt az utókor számára egyfajta
erkölcsi tanulságul, egyben önigazolásként is szolgáló munkának készült. A mőben megfigyelhetı
emlékezéstechnika az elıbbi (a 98bevezetıben is kinyilvánított) célt szolgálja, ám a textus idırıl-idıre
az utóbbi szándékot is felfedi. Mint minden önéletrajzi írás elemzésekor, jelen munka esetében is
figyelembe kell vennünk annak egyik legfıbb konfiguráló tényezıjét, azaz a szöveg megírásának idejét.
A narráció megszerkesztésének idıpontja (1941) jó néhány életrajzi részletet eltakar elılünk,
ugyanakkor bizonyos kérdésekre jól kikövetkeztethetı válaszokat is ad. Ilyen okfejtésre teremtenek
alkalmat a visszaemlékezésnek azok a részei, amelyekben a szerzı saját fiatalkorának eseményeire
reflektál.

Feltőnı, bár valószínőleg nem elıre eltervezett, hogy Östör visszaemlékezésébıl szinte teljes egészében
hiányzik az osztrák-magyar határ mellett nevelkedı fiatalember életében pedig számottevı élményt
jelentı -Monarchia összeomlásáról szóló közlés. Azt mondhatnánk, hogy több mint 20 év távolából ez
már nem jelentett meghatározó élményt a visszaemlékezı számára, ám ugyanezen idıszak mitizált
eseményei (elsısorban a soproni népszavazás), illetve a szerzı politikai felnıttkorának keretet adó
Horthy-korszak (negatív) önlegitimációs elızményei (a „radikális világ” és a tanácsköztársaság ideje,
valamint az országvesztés mozzanata) kromatikus érzékletességgel kapnak helyet a memoárban. Az
említett szakaszokban a szerzı virtuálisan szinte újra átéli az eseményeket, ami arra enged
következtetni, hogy ezek egykori önmagának is meghatározó élményt jelentettek, míg a kettıs
monarchia felbomlása nem okozott feldolgozhatatlan traumát számára.

A család a középosztály alsó rétegébe tartozott. Gazdasági kapcsolataik Ausztriával alig voltak,
kulturálisan pedig Budapesthez, nem pedig a közeli császárvároshoz kötıdtek. Östör – a franciával és
az olasszal ellentétben – a német nyelvet sem beszélte tökéletesen. Feltételezhetjük, hogy bár – mint
Nyugat-Magyarországon általában – a korszakban meglévı függetlenségi gondolat kevésbé hatotta át a
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család politikai nézeteit (szövegében maga is utal rá, hogy Kossuthért sohasem rajongott), a mélyen
vallásos ifjú Östör a nemzeti, konzervatív hagyományok és a liberalizmus sajátos egybefonódásának
gondolatvilágát örökölte otthonról. Elıbbi szellemében lépett föl – gimnazistaként – a Tisza Kálmán
által beterjesztett véderıtörvény nyomán kirobbant nyugtalanság idején, 1889-ben. Saját bevallása
szerint Budapestre kerülve is a Nemzeti Pártot vezetı Apponyi Albert híve volt. E nézeteitıl eltérı
erıvel hatott azonban rá a fıváros vidéknél liberálisabb közege. (Saját állítása szerint az egyetemen a
polgári radikálisok mesterének számító, progresszív pozitivista Pikler Gyula híve volt.) Bár az errıl az
idıszakról szóló visszaemlékezés-részlet elsı olvasatra logikailag inkoherensnek tőnik – ismerve a
dualizmus-kori politikai gondolkodás sajátosan elegyes voltát –, mégis hihetı és hiteles. Östör politikai
kötıdései átalakultak, amihez hozzájárult az is, hogy egyetemi évei a századvég felbolydult politikai
viszonyainak közepette teltek. Bizonyos – utóbb tetten érhetı – személyes és politikai vonásai
mindazonáltal viszonylag jól kivehetık a forrásnak már e szakaszából is.

Ilyen az az alapvetıen konzervatív-liberális szellemi beállítottság, amely Östörnek késıbb is
kimutatható ismertetıjegye volt, és ami az írói-közéleti megnyilvánulásainak egész sorát jellemzı
ritualizált Széchenyi- és Tiszaképben is kifejezésre jut. Széchenyi eszménye feltehetıen már
fiatalkorában kialakult. A Legnagyobb Magyar leszármazottaihoz – elsısorban Széchenyi Bertalanhoz
– jogászként szakmai kapcsolatok és személyes szálak is főzték. Az 1930-as években az egyik
legelmélyültebb Széchenyi-kutatóként 99tartották számon.339(326) Írásainak alapanyagait gondos
alapossággal győjtötte össze. (A döblingi Széchenyirıl írt mőve során orvosokkal is konzultált.)
Östörhöz vélhetıleg Szekfő Gyula Széchenyi-értelmezése,340(327) a konzervatív reformer gróf alakja állt
legközelebb. Tisza István figurája ugyanakkor a szocialista, demokratikus veszélyekkel szembeforduló,
a „nemzeti haladás” eszméjét szolgáló, s ennek során a szükséges rendszerfenntartó korrekciókat
kemény következetességgel végrehajtó államférfi alakját testesítette meg. Östör Tiszához hasonló
elhivatottság-tudattal kívánt megfelelni önmaga elvárásainak. Ezzel összefügg, és hasonlóan felszínre
kerül az a fajta elitista szemlélet, amely késıbbi politikai nézeteiben szintén megragadható. A szerzı jól
dokumentálhatóan nem az utólagos hitelesítés szándékával járt el például, amikor felelevenítette egyik
egyetemista-kori emlékét: a Budapesten mőködı Sopron megyei Körben kis híján botrányt okozott,
amikor az 1848-as átalakulást az – egyébként kortársi eredető önértelmezést alapul véve – az akkori
országgyőlési ellenzék mőveként interpretálta. A pesti radikális ifjak szerepének tudatos
elhalványításával a forradalom rendeltetését és a tömegek történelmi küldetésének jelentıségét vonta
kétségbe.

Elitista személete – ha nem is közös tırıl fakadt – nagyjából azonos volt a késıbbi példakép, Bethlen
István világ- és társadalomképével. Nem elméleti, hanem – mint visszaemlékezésébıl kiderül –
praktikus megfontolásból utasította vissza például a titkos választójogban megtestesülı demokratikus
szabadságjogok bevezetését. Az egyenlı és titkos választójoggal létrehozott 1920-as nemzetgyőlés
mőködését rossznak, színvonaltalannak tartotta, és támogatta a miniszterelnöknek a korlátozott
demokrácia bevezetésére (pl. a titkos szavazás eltörlésére) vonatkozó törekvéseit. A szabadságjogok
radikális kiterjesztéséért szorítóba lépı liberális és szociáldemokrata irányzatokkal szemben – vallásos
meggyızıdése okán is – egyértelmően elutasító volt. Nem mondott azonban határozott nemet a tömegek
felé egészen más megfontolásból „nyitó”, jobboldali radikalizmusra. A szövegbıl elsı olvasatra az
derül ki, hogy Östör kezdetben nem zárta ki a Gömbös Gyula által képviselt irányzat, azaz egy erıs,
vezérelvő kormányzati rendszer létrehozását. A parlamentben is ı köszöntötte az 1932-ben újonnan
kinevezett miniszterelnököt a kormánypárt nevében. Elitizmusának ismeretében egyáltalán nem
meglepı, hogy a beszéd során kedvenc történelmi alakjának, Széchenyi Istvánnak is diktatórikus
elképzelésekbe hajló gondolataira hivatkozott. „(…)Ha Széchenyi a negyvenes években így kiált fel:
tegnap kvázi meggyızıdtem, hogy minket vaskéz nélkül nem lehet kormányozni  és ha ugyanebben az
idıben így ír: végre meg kell szüntetni, vagy legalább enyhíteni a magyarnak eddigelé úgyszólván
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meg nem szőnı macska- és kutyaféle irigykedı-agyarkodó viszonyát, azon különös „szeszt” vagy
minek is nevezzük, amely szerint mindenki kolompos, vezér, vagy egyedül saját erejére támaszkodó
pártkalandor akar lenni, s ehhez képest nincs is a világnak tán olyan, legkisebb féket, rendszert nem
tőrı és ekképp oly kevéssé egy soron álló, összetartó és ennélfogva — aránylag ahhoz, ami lehetne —
100oly gyenge, magán segíteni nem tudó népe, mint a magyar  Akkor mit mondjunk ma, amikor
teljesen össze vagyunk törve?”341(328)

A visszaemlékezés papírra vetésekor még nem dılt el egyértelmően a Gömbös által elképzelt
diktatórikus vezéri állam programjának jövıje. Ne feledkezzünk azonban meg arról, hogy – bár a
gömbösi kísérlet a „Vezér” halála elıtt, 1936-ban gyakorlatilag megbukott – a visszaemlékezés
megírásának idejéig folyton „rángatózó” magyar belpolitikában felfelerısödtek a Gömbös révén elindult
kedvezıtlen folyamatok. 1938–1939-ben Imrédy Béla (a két évvel korábban meghalt miniszterelnök
bizalmasa és munkatársa) például a Gömböséhez hasonló állam- és társadalomszervezési kísérletbe
kezdett. Véleményünk szerint azonban Östör nem táplált rokonszenvet a modern tömegdiktatúra
gondolata iránt. İ maga inkább a bethleni és a Gömbös-féle irányzat összhangjának megteremtését
fogadta volna szívesen. A Gömbös által megálmodott „vezéri” szerepet alkalmasint képes lett volna
elfogadni, ám azt inkább Bethlennek tartotta volna fönn. Vélhetıleg elvetette azonban a centralizált
elvek alapján mőködı modern tömegpárt megszervezésének programját. 

A visszaemlékezı szövegben olvasható néhány megjegyzésbıl arra is következtethetünk, hogy a
korszakban virulenssé váló fajvédelem viszont nem állt távol tıle. Östör magyar fajvédemmel
kapcsolatos felfogásáról az 1941-ben megjelent, Széchenyi magyar fajvédelme címő munkája alapján
pontosabb véleményt alkothatunk. A mőben kristálytiszta logikával cáfolja azokat a nézeteket, amelyek
Széchenyit az ak-kori (értsd: 1940-es évekbeli) értelemben vett fajvédı politikusként tartották számon.
Vitába szállt Méhely Lajossal, a biológiai fajvédelem egyik hazai képviselıjével, egyszersmind definitív
módon el is határolódott a fajbiológiai nézetektıl.342(329) Széchenyi „fajvédelmének” esszenciáját a
„közértelmesség” emelésének programjában láttatta. A gróf nyomán a „fajnemesítés” érdekében a fajok
keveredését is megengedhetınek, sıt jónak tartotta. Szintén Széchenyire hivatkozva azonban a zsidó
emancipációval szemben foglalt állást. Östör a magyar keresztény középréteg gazdasági és kulturális
érdekeit igyekezett védelmezni, anélkül azonban, hogy a disszimilációs gondolatok kifejtésén kívül a
zsidóság korlátozásáról szót ejtett volna.343(330)

Visszatérve a faji problematikánál átfogóbb gömbösi „reformok” kérdésére: azok szükségességével és
sikerével kapcsolatos bizonytalanság szintén érthetı, ha esetükben is tekintettel vagyunk az aktuális
politikai helyzetre. Hasonló következtetésre jutunk, ha figyelembe vesszük, hogy a visszaemlékezések –
így Östör mővének is – egyik szövegszervezı eleme, és a memoárjellegő írások tétje egyben az
emlékezık saját politikai pályafutásának utólagos értékelése. Gömbös politikájának helyességére a
szerzı – igaz külpolitikai összefüggésben – maga is utal a szövegben. Östört mindazonáltal a
Gömbös-féle radikalizmussal szembeni távolságtartásra késztette, hogy a Bethlenhez szorosan kötıdı
politikus nem szerepelt a miniszterelnök-pártvezér terveiben. Az 1935-ös választásokon ejtették az új
kormánypárt képviselıjelöltjeinek sorából. A döntést Östör rezignáltan, de fegyelmezetten tudomásul
vette. Ezt támasztja alá, hogy míg Gömbös politikája és a mellıztetés fiatalkori barátjában, Simon
Elemérben politikai 101meghasonlást váltott ki, Östör képes volt tudományos és irodalmi munkájára,
illetve birtokainak ügyeire összpontosítva továbblépni az országos politika színterérıl.

A képviselıséget követıen fokozottan szentelhetett idıt zsirai gazdaságának, melyet szüleitıl örökölt és
testvéreitıl megváltott, itt gyümölcsöst is telepített. Szívesen keresett és sokat foglalkoztatott
ügyvédként elsısorban nagyobb horderejő gazdasági ügyekben képviselte ügyfeleit. A város kulturális
életében fıként a Frankenburg Irodalmi Kör elnökeként dolgozott, meghívására több jeles író, történész
és költı látogatott Sopronba, köztük Herczeg Ferenc is. Élénkebb lett saját irodalmi munkássága is. A
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Surányi Miklós által írt Széchenyi regénnyel kapcsolatban annak történethamisító kitételei miatt
országos érdeklıdést keltı hírlapi vitát kezdeményezett, amelynek csúcspontja a Nemzeti Klubban
tartott elıadás volt. A reformkorszak történetérıl és Széchenyi Istvánnak a szabadságharcot követı

számkivetésérıl írt munkái jeles történetírói alkotások. 1941-ben kormányfıtanácsosi címmel tüntették
ki. Ez idı tájban az országos ügyvédi vizsgáztató bizottságok egyik elnöke lett. Deák téri házát az
1944. december 6-i bombázás súlyosan megrongálta, ı a pincében vészelte át a nehéz órát, ezt
követıen leányához költözött a Felsılöverbe. Ott élt 1949. április 10-én bekövetkezett haláláig.
Mindvégig fenntartotta ügyvédi irodáját, amelyet 1945 után számottevı kliensek már nem
foglalkoztattak. Élete végén ismét elmélyítette kapcsolatát a régi baráttal, Simon Elemérrel. Sőrő
levelezésük a múltba való nosztalgikus visszatekintésre adott lehetıséget mindkettejüknek. 

A társasági és politikai közéletet oly annyira kedvelı Östörnek komoly megpróbáltatást jelentett a
mellızöttség. Amikor 1949 tavaszán Zsirára látogatott és a szülıi házban megpihent, éjjel rátörtek,
bántalmazták, és házának elhagyására késztették. Az eseményeket nem tudta kiheverni. Önérzetében
mélységesen megbántva néhány nap múlva Sopronban meghalt. Hamvait a fia emlékére 1923-ban
épített Antal-kápolnába helyezték, de azt az 1952-ben a melléje épített határırségi figyelı katonái
feldúlták. Hamvait a zsirai temetıbe vitték át.

Fıbb irodalmi mővei: A nemzeti ellenállás Sopronvármegyében. Sopron, 1906; A birtokreformtörvény
(Éber Ernı és Fabricius Endre társszerzıkkel). Budapest, 1920, Tisza István saját szavaiban, Budapest
1927; A korlátozott számú ügyvédség. Budapest 1932; Széchenyi István a regényhıs. Budapest 1936;
Werbıczy István (Elıadás az O. Ü. Sz. Soproni vándorgyőlésén). Budapest 1937; Hitbizományi jog
I–XI. (Petrovay Zoltán társszerzıvel). Budapest 1937; Gróf Keglevich Jánosné Zichy Adél grófnı
naplói a reformkorszakból (feldolgozta és jegyzetekkel ellátta: Östör József). Budapest 1938;
Tévedések, ferdítések Széchenyi István körül (Különlenyomat, Soproni Szemle 1939. 5–6.); Széchenyi
magyar fajvédelme. Budapest 1941, A döblingi Széchenyi, Budapest, 1944.

Östör József munkái komoly történeti forrásértékkel bírnak. Közpályám címő visszaemlékezésének
közreadása pedig nagy mértékben elısegítené a két háború közötti magyar helyi és országos történet
személyes kontextusainak alaposabb megismerését. Remélhetjük, hogy kéziratát a közeljövıben
nyomtatásban is olvashatjuk.
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Dr. Meiszner Ernı a Zala megyei Kemendolláron született 1876. augusztus 15-én. Édesapja Meiszner
István, akirıl a máig ismert Meiszner-féle erdıtelepítést elnevezték el, gr. Festetics Tasziló berzencei
majd ollári birtokán erdészként, vasvári uradalmában fıerdészként szolgált. Négy leánytestvére volt.


