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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.
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1. kép. Meiszner Ernı fiatalkori képe

103A jó képességő fiú iskoláit 1886 és 1890 között a bencés rend kıszegi majd 1890 és 1894 között
soproni gimnáziumában végezte.344(331) Ezután jogi tanulmányokat folytatott az 1894/95-ös tanév elsı
szemeszterében Bécsben, második szemeszterében Berlinben, majd Budapesten. Itt már egyetemi évei
alatt tevékenyen részt vett az ifjúsági mozgalmakban. 1898. április 2-án kezdte joggyakorlatát Pesty
Béla ügyvédnél Kapuvárott. 1899. október 1-jétıl 1900. szeptember 30-ig önkéntesként szolgált a 13.
tüzérezredben. Doktorátusának megszerzése345(332) és külföldi útjai után – feltételezhetıen sógora,
Stengl Antal ügyvéd indíttatására – visszatért diákévei városába, Sopronba, ahol 1901. február 1-tıl
Schreiner Károly ügyvédnél folytatta megkezdett joggyakorlatát. 1902. december 3-án ügyvédi
lajstromba vétetett, és 1903-ban megnyitotta irodáját. A fiatal, hazafias érzelmő ügyvédet hamar
magával ragadta a nyüzsgı politikai élet. Elıbb a Függetlenségi és 48-as Párt fıtitkára, majd a városi
Reformpárt egyik alapítója lett. A Függetlenségi Párt lapját, a Sopront és a késıbbi Nemzetırt kisebb
megszakításokkal 1914-ig szerkesztette.346(333) 

1912-ben feleségül vette Dr. Kováts István (1860–1945) ismert soproni ügyvéd lányát, Vilmát.
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Házasságukból két leányuk született: Vilma 1913-ban és Éva 1917-ben.

2. kép. Meiszner Ernı esküvıje 1912.

104A boldog békeidık nem tartottak sokáig. A háború kitörésével ı is kötelességének érezte a haza
védelmét. A 13. és 27. tüzérezredben szolgált mint beosztott tiszt, késıbb mint aknavetı
ütegparancsnok. Az orosz és az olasz harctéren több kitüntetést szerzett, végül 1918 júniusában mint
százados szerelt le. 
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3. kép. Meiszner Ernı díszmagyarban
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4. kép. Meiszner Ernı karikatúrája

105A háborúból hazatérve újult erıvel vetette bele magát a civil életbe. A Soproni Ügyvédi Kamara
titkárának választotta meg, ezt a tisztséget 6 éven át töltötte be. Ez idı alatt valósította meg a kamarai
progresszív adózást és kidolgozta a sokáig érvényben lévı ügyvédi kamarai díjszabást. 

A nemzeti ellenállás idején írt cikkei következtében súlyos összetőzésbe került a Fejérváry-kormány
akkori fıispánjával, akinek megtagadta a lovagias elégtételt, mivel nem volt hajlandó párbajozni. A
darabont kormány bukása után viszont ı került ki gyıztesen az ügybıl, és ezt a katonai becsületbíróság
is igazolta. Élharcosa volt a nemzeti eszmének és a város magyarosodásának, a magyar nyelvő
színjátszás megszilárdításának. 1919-ben a kommunizmus vészterhes hónapjaiban túsznak jelölték ki, a
nagycenki ellenforradalom kitörésekor elsınek tartóztatták le, és több napon át fogva tartották. 

İ indította el azt a mozgalmat, amely a német nyelvő cégtáblák eltávolításával, illetve mellettük
magyar táblák kihelyezésével a várost arculatában is magyarabbá igyekezett tenni. Jelentıs szerepe volt
az Irodalmi és Mővészeti Kör által felújított gyermekcsere-rendszer és a szünidei erdei iskola
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megteremtésében. 

1921-ben a soproni népszavazás idején apósával együtt központi propagandairodát szervezett.347(334)

Villani báró megbízásából ı vezette a propaganda ügyét a népszavazás sikeres befejeztéig. A
Városházán végzett képviselıi mőködését a város meleg szeretete jellemezte, több szabályrendelet
megalkotása, a városi bérházak építése az ı kezdeményezésére vezethetı vissza. 

1912-óta elnöke volt a Soproni Magyar Férfidalkörnek. Vezetése alatt megindult a magyar dalkultusz e
nagy múltú egyesületben. Elnöke volt továbbá az 1925-ben megalakult Sopron megyei
Dalosszövetségnek, és jelentıs szerepet játszott a vármegyei dalos élet fejlesztésében. Az ı vezetése
alatt folyt le 1925. augusztus 15–16-án Sopronban a háború után rendezett elsı nagyszabású országos
dalosverseny.348(335) Tagja volt a Soproni Városszépítı Egyesületnek is, ügyvezetı elnöke az Egyesült
Keresztény Nemzeti Liga soproni fıosztályának és az Egységes Városi Pártnak. Tiszteletbeli tiszti
fıügyészi címet viselt Sopron városában és Sopron vármegyében, ügyészként tevékenykedett a Sopron
Katolikus Konventnél, és az Esterházy hercegi hitbizomány Soproni ügyvédi teendıit is ellátta.349(336)

5. kép. Országos dalárda találkozó 1925-ben, a Széchenyi téren

106Gyógyíthatatlan betegségben élete delén, 1930. december végén hunyt el. A Soproni Hírlapban
megjelent méltatások szerint nagy veszteség érte Sopron városát. Több közintézményen lengett halála
után gyászlobogó. Temetésén nagy tömeg búcsúzott tıle megdöbbent szívvel.350(337) E sorok írójának
nagyanyja, Dr. Langer Herbertné szül. Meiszner Éva 13 évesen vesztette el édesapját. A keserves
utolsó hónapokban végig ápolta, így igen gyorsan felnıtt és támasza lett megözvegyült édesanyjának és
testvérének. Dr. Meiszner Ernı emlékét a soproni Magyar Férfidalkör ırizte, és még hét év múlva is
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újságcikkben méltatta lankadatlan irányító munkáját.351(338)
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A Dunántúl legnagyobb, legjelentısebb református tanintézete, a Pápai Református Kollégium a 2006.
évben ünnepelte fennállása 475. évfordulóját. Az egykor volt „egyszemélyes” kutatóhelybıl immáron
pár éve a térség egyik tiszteletet parancsoló tudományos mőhelyévé vált Dunántúli Református
Egyházkerület Tudományos Győjteményei erre az alkalomra nem egy újabb Kollégium-történeti
összefoglalást, hanem – a recenzens megítélése szerint – egy ennél is nagyobb szakmai hozadékkal bíró,
további kutatásokra serkentı munkát jelentettek meg. Köblös József és Hudi József bevezetı
tanulmányukban az eddigi kutatások eredményeit összegezték, a kiterjedt forrásfeltárások alapján
azokat tovább pontosították, illetve újabb kutatási súlypontokat jelöltek meg. E két szerzı, továbbá
Kránitz Zsolt és Mezei Zsolt a Tudományos Győjtemények teljes körő feltárása révén a Kollégium
1585–1861 közötti, különbözı célból készült diáknévsorait tárták fel és közölték.

A Pápai Református Kollégium történetérıl eddig három tudományos igényő feldolgozás született. Kis
Ernı gimnáziumi igazgató primer forrásokon alapulva, azokból többet közölve 1896-ban jelentette meg
az 1531–1895 közötti idıszakot tárgyaló fıiskolatörténetét. Jelentıs részben e munkán alapul Lampért
Géza 1931. évi, jól megszerkesztett összefoglalója. 1981-ben Trócsányi Zsolt szerkesztésében, nagyon
jeles szerzıi kör munkájaként (Bodolay Géza, Kiss József, Pölöskei Ferenc, Ruzsás Lajos, Trócsányi
Zsolt) látott napvilágot az új, immáron társadalomtörténeti elemzéseket is hozó, az oktatási intézményt
a kor társadalmi, mővelıdési viszonyaiba beágyazottan tárgyaló Kollégium-történeti összefoglalás. E
három összegzı munka mellett máig is kevés ismerettel rendelkezünk a nagyhírő alma mater
diákságáról. Thury Etele 1904. évi, a fıiskola rektorait, „felsıbb” tanulóit 1752-ig bemutató munkáján
kívül szinte csak a neves diákokkal kapcsolatos feldolgozások (pl. Kövi Zsolt Jókai Mór, Petıfi Sándor
pápai iskoláztatására vonatkozó kutatásai) állnak az érdeklıdık, kutatók rendelkezésére. 

A bevezetı tanulmány a historiográfiát, a források bemutatását követıen két nagy szerkezeti
egységben, a kezdetektıl az 1797. évi anyaiskolává válásig, illetve 1797-tıl 1861-ig, azaz az
anyaiskolává válástól a tárgyidıszak végéig tekinti át az intézmény szervezetét, az intézményen belül
megvalósult oktatás történetét, annak fıbb irányait, a súlypontok változásait. Más vizsgálati oldalról
pedig gazdagon adatolva szól az alma materben tanító rektorokról, tanárokról, sokoldalúan vizsgálja a
diákság társadalmát (származási helyek, iskolázás utáni újabb társadalmi integráció). Míg a második
szakasz intézménytörténet szempontjából egységes, úgy az elsı több alperiódusból tevıdik össze. Tán’


