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évekre elhanyagolttá vált.236(236) A téren elhelyezett hısi emlékmővekrıl a közkézen forgó tervekben,
rajzokon és szóbeli vitákban kevés szó esett. A Deák tér átépítése viszont többekben felvetette az
eltüntetett Nádasdy emlékmő kérdését, ami a Soproni Városszépítı Egyesületben is vita tárgya volt. A
Honvéd Hagyományırzı Egyesület és a Vitézi Rend helyi képviselıi is kérték emlékhely kialakítását.
Indokaik szerint magyar hadtörténelem örökké emlékezetes idıszaka 1914 december havának elsı fele.
Limanova neve minden hadtörténeti mőben, lexikonban a háború fontos fordulataként szerepel, mint
késıbb például Gorlice, Doberdó, ahol sok ezer magyar katona vált a háború áldozatává.237(237) 

A limanovai emlékmő az eredeti állapotában nem állítható fel anyagi okok és helyhiány miatt sem. A
Deák tér felújítása során az elesettek emléke elıtt tisztelgı, méltó gesztus lenne az eredeti hely
közvetlen szomszédságában – a második világháborús kettıs szobor környezetében – az egykori
emlékmőre utaló emléktábla felállítása! A hısi halált halt Nádasdy huszárok emlékezete ezt a tiszteletet
feltétlenül megérdemli.

2007. LXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / M ŐHELY / Nemes András: Beszámoló a Magyar Régészeti é s
Mővészettörténeti Társulat soproni vándorgy őlésérıl (2006. június 8–11.)

194Nemes András : Beszámoló a Magyar Régészeti és M ővészettörténeti
Társulat soproni vándorgy őlésérıl

(2006. június 8–11.)

A Magyar Régészeti és Mővészettörténeti Társulat minden évben más-más helyszínen rendezi meg 3-4
napos vándorgyőlését. Általában egy-egy megyei vagy országos múzeum meghívásának tesz eleget,
ebbıl pedig az is következik, hogy minden évben az ország más részét látogatják meg a szakemberek és
a pártoló tagok. Amióta az ország határai nyitottá váltak, a szomszédos területekre (többek között:
Partium, Bácska, Szlovénia, Burgenland, Csallóköz, Szepesség) is átlátogat a Társulat. Így történt ez a
soproni vándorgyőlés esetében is. Meg kell említeni, hogy a Soproni Múzeum nem megyei múzeum,
hanem a Gyır-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatóságának filiája. A soproni vándorgyőlésnek
azonban hagyománya van. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1847-es ülését követıen a 20.
században két alkalommal is élvezte a múzeum vendégszeretetét a Társulat. 1967-ben a Liszt Ferenc
Múzeum fennállásának 100. évfordulóját ünnepelte, 1987-ben pedig a Storno-győjtemény felújítása és
újranyitása hozta a Társulatot Sopronba. Az elmúlt 19 év eseményei és eredményei tették aktuálissá a
Társulat újbóli meghívását. A vándorgyőlések történetében elıször minden résztvevı kézhez kapott egy
kiadványt, ami kizárólag erre az alkalomra készült. A 44 oldalas könyvecske a vándorgyőlés részletes
programját tartalmazta és a kirándulások során meglátogatott helyszínek, kiállítások, mőemlékek
történetét ismertette. Összesen 26 helyszínrıl készült rövid tájékoztató, a végén a legfontosabb
szakirodalom megjelölésével. A borítóján színes, belül fekete-fehér fotókkal, térképekkel illusztrált
kiadványhoz Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója írt elıszót, az egyes fejezeteket Gabrieli
Gabriella, Gömöri János régészek, valamint Kiss Melinda és Nemes András mővészettörténészek írták.
A füzet szerkesztését Gömöri János végezte.

A vándorgyőlések programja tartalmilag három részre osztható: tudományos konferencia, szakmai
kirándulások és baráti beszélgetések. A konferenciára általában a vándorgyőlés elsı napján kerül sor, a
megnyitó és a hivatalos köszöntık után. A tudományos ülés a legutóbbi idıszak eredményeit összegzi,
esetünkben az utolsó 20 esztendıt. Az általános gyakorlat szerint a vendéglátó múzeum munkatársai
számolnak be tevékenységükrıl. Úgy gondoltuk azonban, illı lenne, ha lehetıséget kapnának a
városunkban kutatásokat végzı, de más intézménynél dolgozó kollégák is. A helyszínen tíz elıadás
hangzott el; a távollevı Baranyi Judit elıadásának szövegét a Soproni Szemle jelen számában –
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kibıvítve – olvashatjuk. A konferencia részletes programja megtalálható a beszámoló mellékletében.

A vándorgyőlés második részébe a szakvezetésekkel egybekötött városnézés, a kiállítások látogatása és
a tanulmányi kirándulások sorolhatók. A Társulat 1987-es itt járta óta két új állandó kiállítással
gazdagodott a Soproni Múzeum. 1992-ben nyílt újra – több mint 40 év után, hitelesítı feltárást és
mőemléki helyreállítást követıen – a Mithras-szentély; 1951997-ben pedig az új régészeti kiállítás a
Fabricius-ház (Fı tér 6.) 1. és 2. emeletén „Háromezer év a Borostyánkı út mentén” címmel. A
Társulat tagjai megnézhették a nyilvánosság elıl ma még elzárt Storno-mőtermet a Bécsi utcában, és
módjuk nyílt a Körmendy-Csák Győjtemény kortárs magyar mővészeti anyagának megtekintésére is. A
vándorgyőléshez külön kiállítás kapcsolódott a Lábasházban (Sopron, Orsolya tér 5.) „Régészeti és
mőemléki kutatások Sopronban és környékén 1986–2006” címmel. A vitrinekben kiállított régészeti
leletek mellett néhány, a mőemléki kutatások során elıkerült kıfaragvány adta a kiállítás anyagát. Ezt
37 nagymérető fotótabló egészítette ki, melyek a legfontosabb kutatásokat mutatták be
(Amphitheatrum, Nagycenk-Laposrét, soproni városfalak, Ógabona-téri római temetı, ferences-bencés
templom és kolostor, jezsuita konviktus, fertıszéplaki volt Széchényi kastély és számos más lelıhely).
A kiállítás május 7-tıl június 12-ig volt látható, hogy a soproni közönség is tájékozódhasson a kutatók
munkáiról és eredményeirıl. A várossal és környékével való ismerkedésre az elsı nap délutánján és az
utolsó nap délelıttjén volt alkalmuk a résztvevıknek. A második napon a tudományos konferencia után
a tágabb környék, a Fertıpart nevezetességeinek meglátogatására került sor. A tervezett programból a
fertıdi kastély megtekintése kimaradt, mert idıközben ránk sötétedett. A Mithras-szentélyhez vezetı

úton ugyanis az autóbuszok nem fértek el a fák alatt, így a Társulat az út egy részét gyalog tette meg.
Sem ez az apró nehézség, sem az, hogy a hidegségi templom kulcsa idılegesen elveszett, nem szegte a
Társulat kedvét. Másnap egész napos kirándulás következett Burgenlandba, ahol az ottani kollégák
vendégszeretete segítette a rendezvényt. A részletes program szintén a mellékletben található.

A program harmadik részéhez a vacsorákat és fehér asztalos beszélgetéseket sorolom. A konferenciát
Gyır-Moson-Sopron Megye Önkormányzata és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata is
támogatta. Ennek jegyében június 8-án Sopron képviseletében a Társulat tiszteletére adott vacsorán
Kuslits Tibor, Sopron fıépítésze mondott pohárköszöntıt, míg június 9-én, pénteken este Ivanics
Ferenc országgyőlési képviselı, Gyır-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának alelnöke, mint a
múzeumokért felelıs politikus köszöntötte a Társulatot. Ezek a vacsorák módot adtak a kötetlen
beszélgetésekre is. Egymás kutatási eredményeinek megismerése, új témák felvetése, a szakma híreinek
kicserélése színesítették az estéket. 

Az ország egész területérıl mintegy 130-an vettek részt a programokon. Dr. Kovács Tibor, a Társulat
elnöke, a Magyar Nemzeti Múzeum fıigazgatója szombaton este a lánzséri vár tövében, egy festıi
tisztáson köszönte meg a Soproni Múzeumnak a meghívást és a vendéglátást, a szervezést. Reményét
fejezte ki, hogy 2017-ben, a múzeum fennállásának 150. évfordulóján a Társulat újra Sopronban
köszöntheti a másfélszázados intézményt. A program elıkészítését három muzeológus: Gabrieli
Gabriella, dr. Gömöri János és Nemes András végezte, utóbbi a szervezımunkát is összefogta.
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196Kovács Tibor válasza Kuslics Tibor városi fıépítész pohárköszöntıjére a Tercia Serházban
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A Magyar Régészeti és M ővészettörténeti Társulat 2006. évi vándorgy őlésének
programja – Sopron és környéke 

2006. június 8. csütörtök

11.00 Elnöki megnyitó (Soproni Városháza)

Köszöntık: Walter Dezsı Sopron Megyei Jogú Város PolgármestereIvanics Ferenc országgyőlési
képviselı, Gyır-Moson-Sopron Megye Közgyőlésének alelnöke,

Dr. Tóth Imre múzeumigazgató: A Soproni Múzeum 

15.00 Városnézés, múzeumlátogatás 3 csoportban

1. cs. Vezeti Gömöri János: Fabricius-ház, régészeti kiállítás és kıtár, Kecske templom és kolostor
(Bartos György), Scarbantia fóruma, rövid belvárosi séta, Lábasház, új idıszaki régészeti kiállítás.

2. cs. Vezeti Gabrieli Gabriella: Fabricius-ház, polgárlakások (Askercz Éva), Storno győjtemény (Kiss
Melinda), Scarbantia fóruma, Kecske templom és kolostor (Bartos György), rövid belvárosi séta,
Lábasházi kiállítás.   
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3. cs. Vezeti Nemes András: Szent Mihály templom, Storno mőterem, jezsuita konviktus, Szent János
templom, Szentlélek templom, Amphitheatrum.

19.30 Vacsora a város vendéglátásában, Kuslits Tibor városi fıépítész pohárköszöntıje 

1972006. június 9. péntek

 Elıadások a Soproni Városháza tanácstermében
 Régészeti elıadások

9.00   Jerem Erzsébet: A Sopron-krautackeri ásatások és a feldolgozás legújabb eredményei

9.20   Gömöri János: Az elmúlt évtized fontosabb feltárásai Sopronban és környékén

9.40   Gabrieli Gabriella: Mozaikok az elmúlt évek kutatásaiból 
(bencés templom és kolostor, Várkerület 1-3, Hátulsó utcai római temetı és Árpád-kori település,
Rákóczi u. középkori település-maradványok)

10.00   Póczy Klára: Scarbantia a Római Birodalom felbomlásának idıszakában

10.20   Tomka Péter: Himod, IX. századi temetı

10.40   Figler András: Hivatal és Múzeum. Az örökségvédelmi irodák és a múzeumok közti
együttmőködés tapasztalatai

 Mővészettörténeti elıadások

11.20   Bartos György: A ferences templom és kolostor mőemléki kutatása (vázlat)

11.45  Nemes András: Soproni polgárházak mőemléki kutatása (Várkerület 15., Szent  György u. 7.,
Szent György u. 20., Bécsi u. 9-11.)

12.05   Kiss Melinda: A soproni evangélikus sírkövek és stíluskapcsolataik

12.25   Askercz Éva: Id. Storno Ferenc historizmusának forrásai

12.45   Baranyi Judit: Az Országos Érembiennálék

13.05   Hozzászólások a régészeti és mővészettörténeti elıadásokhoz

14.30   Autóbuszos kirándulás a Fertı parton, a magyarországi oldalon.

14.50  Fertırákos, Mithrasz szentély, vezet: Gabrieli Gabriella

15.40   Fertırákos püspöki kastély (díszterem, kápolna), vezet: Dávid Ferenc 

16.15  Balf, Fürdıkápolna, vezet: Nemes András

17.10  Hidegség, Árpád-kori templom megtekintése, vezet: Tóth Melinda 

18.15 Fertıszéplak rk. templom és volt Széchenyi kastély megtekintése, vezet: Nemes András 

19.25  Fertıd, kastélypark és a kastély külsı homlokzatainak megtekintése, bevezetı: Dávid Ferenc

20.30 Vacsora Gyır-Moson-Sopron Megye Önkormányzata képviseletében Ivanics Ferenc mond
pohárköszöntıt.



67

2006. június 10. szombat

Kirándulás Burgenlandba 

8.50  Sopronkertes (Baumgarten) pálos kolostor megtekintése, vezet: Karl Kaus

9.50   Kismarton (Eisenstadt)

10.30  Az Esterházy kastély Haydn termének megtekintése vezetéssel

11.00 A kastélykert megtekintése

11.45   A Burgenländisches Landesmuseum kiállításának megtekintése, bevezetı: dr. Gömöri János és
Mag. Hannes Herditsch 

13.15  Kismarton, Szent Márton templom megtekintése

14.45  Fraknó (Forchtenstein). A vár, a Fegyvertár, az İsök galériája és a Kincstár megtekintése

18.45  Lánzsér (Landsee), a vár megtekintése 

2006. június 11. vasárnap

1. Kirándulás autóbusszal a Várhelyre és Sopronbánfalvára.

A várhelyi halomsírokat és a sáncokat bemutatja Jerem Erzsébet és Gömöri János. Sopronbánfalván
(kolostor, templom, barokk lépcsı, Mária Magdolna templom) vezetnek: Balázsik Tamás, Dávid
Ferenc, Nemes András

2. A Körmendy-Csák győjtemény megtekintése, vezet: Csák Ferenc mővészettörténész vagy Körmendy
Anna; a Storno mőterem megtekintése Askercz Évával, a Zettl-Langer győjtemény megtekintése, vezet:
Langer Ágnes.

A programot Lıvei Pál közremőködésével összeállította: Nemes András mővészettörténész, régészeti
témákkal kiegészítette Gömöri János.

2007. LXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / M ŐHELY / Kubinszky Mihály: Beszámoló a Soproni
Városszépít ı Egyesület 2006. évi m őködésér ıl

198Kubinszky Mihály : Beszámoló a Soproni Városszépít ı Egyesület 2006. évi
mőködésér ıl

Az Egyesület 2006-ban is sokoldalú tevékenységet fejtett ki. A Móricz Zsigmond utcában február
11-én felavattuk Diebold Károly, a jeles soproni fotómővész emléktábláját, annak a háznak a falán,
amelyben 1939-tıl a Diebold fotómőterem és üzlet mőködött. A tábla Szabadosné Egyed Emma
szobrászmővész alkotása. Az avató beszédeket dr. Faragó Sándor professzor, a NyME Rektora és Dr.
Varga Ferencné, az egykori munkatárs mondták. A tábla elkészítését a TÁEG mecénásként támogatta. 

Közremőködésünkkel a város elkészítette Ágoston Ernı festımővész emléktábláját, Kutas László
szobrászmővész alkotását, és azt a Kaszinó épület falán helyeztük el. Június 8-án, a leleplezésnél,
Walter Dezsı polgármester, Giczy János festımővész, és az Egyesület részérıl magam mint elnök,
emlékeztünk meg a jeles mővészrıl és pedagógusról. 


