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Leírás, típusok és analógiák

Hazánk mai területén igen csekély számú középkori tetıszerkezet maradt fenn. A mostoha helyzet
paradox eredményeként tudományos megbecsülésük nemhogy magasabb polcon helyezkedne el, mint az
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emlékekben gazdagabb országokban, hanem a legalapvetıbb rendszerezés és adatgyőjtés sem nevezhetı
teljesnek. Átfogó kép megalkotásának reményét szinte szertefoszlatja, hogy az összefüggések
áttekintéséhez és a fejlıdési irányok meghatározásához nem áll rendelkezésre elegendı támpont.2(2) A
hazai mővészettörténeti iskola mőszaki vonatkozásoktól való tartózkodása is szerepet játszhat a téma
feldolgozatlanságában, és a mérnöki kutatás számára való teljes átengedésében. Utóbbi téren Vándor
András, Pomozi István és Fátrai György munkássága hozott eredményeket az utóbbi évtizedekben.3(3)

A szerkezettípusok szempontjából számunkra legfontosabb analógiákat szolgáltató német
nyelvterületen az elsı – alapvetı következtetései tekintetében máig érvényes – általános összefoglalás
Friedrich Ostendorf 1908-ban publikált munkája volt,4(4) amelyet egy sor, különbözı területet és
idıszakot felölelı topografikus munka, illetve egyes emlékeket feldolgozó monográfia követett. Ennek
ellenére Günther Binding 1991-ben kiadott mővében a kutatási helyzet területenként különbözı állására
hivatkozva a német nyelvterület teljes körő áttekintését lehetetlennek tartotta.5(5)
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4Sopron, Szentlélek-templom

A soproni Szentlélek-templom (1. ábra) tetıszerkezete eddig nem szerepelt semmiféle publikációban,
annak ellenére, hogy az 1950-es években mőemléki helyreállítás is folyt az épületen, és ekkor felmérési
rajzsorozat is készült róla.6(6) Rápillantva a szerkezet keresztmetszetére, könnyen eldönthetı, hogy
középkori szerkezettípussal van dolgunk, és csupán egy pillanatra lehet félrevezetı, hogy újabb
szerkezeti megoldásokat is látunk a 18. századi boltozatok magasra nyúló záradékának
környezetében.7(7) A feltevést végül a Grynaeus András régész által végzett dendrokronológiai vizsgálat
igazolta, így – elsı ízben magyarországi tetıszerkezet esetében – bizonyosak lehetünk a datálás
kérdésében.
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1. ábra Sopron, a Szentlélek-templom a 20. század elején (KÖH Fotótár, 10286)

5A templomhajó feletti tetıszerkezet egy építési periódus eredményeként jött létre. Eredeti
struktúrájának minden eleme és jellegzetessége felismerhetı, annak ellenére, hogy egy részét a 18.
századi felújítás során jelentısen átalakították, több javítás nyomát is magán viseli, és az eredeti
szentélyzáródás feletti része hiányzik. Anyaga vörösfenyı, ami a Kárpát-medence középkori
tetıszerkezetei között unikális, ugyanis általában tölgyfából készültek a templomok tetıszerkezetei.8(8)

A szentély feletti szakasz jóval késıbbi, szerkezetileg teljesen független egység, amely a szentély 18.
századi átépítését követıen alakult ki. 
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2. ábra Középkori jellegő kétállószékes tetıszerkezet vázlata (Günther Binding 1991. nyomán)

A húsz szaruállásból álló tetıszerkezet a német terminológia szerint a kétállószékes, két torokgerendás
típusba tartozik.9(9) A típus jellegzetességeit a 2. ábra szemlélteti. 6Az állások a hosszfalakra helyezett
sárgerendán nyugvó kötıgerendákra épültek. Minden második ún. üres szaruállás, amelyet csupán két
torokgerenda és ereszközeli dúc erısít (3. ábra). Az erısebb állások között két típust különböztethetünk
meg: az egyikben a torokgerendákon kívül szarufákkal párhuzamos dúcokat állítottak (4. ábra), a
másikat a tetıszékhez tartozó oszlopok, dúcok, könyökfák egészítik ki (5. ábra).10(10) Nyugaton, az

oromfal környezetében az állások rendszere kissé következetlen, keletebbre A-B-C-B-Avar.-B-C-B-A
stb. ritmusban váltakoznak.11(11) Az állások tengelytávolsága 70 és 83 cm között változik. A nyugat
felıl számított huszadik állás kötıgerendáján az eredeti poligonális szentélyzáródást fedı, kontyolt
tetıfelületek fiókgerendáinak csatlakozási nyomai látszanak (6. ábra). 

Érdemes megemlékeznünk az állások azonosítására szolgáló jelölésekrıl is. A saját számozásunk
szerinti huszadik, tehát a középkori rész kelet felıl számított legelsı egész állása viseli az egyes jelet,
amelyet a lapolási oldalon az elemek szélén elhelyezett, háromszög alakú bemetszéssel jelöltek. A
következı állások sorban mindig eggyel nagyobb számú bemetszést kaptak, egészen hétig. Ezután V,
Y, X következik, majd ismét egyes jön, amelyet az elemek lapjára vésett rovás jelöl. Ezt követıen ismét
hétig szaporodik a rovások száma, majd – kissé következetlenül – VI, I és IX olvasható. Az egy-egy
álláshoz tartozó elemeket egységesen jelölték, a zsinórállás két oldala között nem tettek különbséget.
Minden esetben jelölték a szarufákat, az ereszközeli és a szarufával párhuzamos támaszokat. A
székállások dúcain, könyökfáin és a torokgerendákon nem minden esetben találunk jelölést, és ezt nem
írhatjuk mindig a – többé-kevésbé jól felismerhetı – elemcserék rovására. A hosszirányú elemeken csak
egy-egy jelet sikerült felfedezni. Valószínőleg nem is volt több, hiszen az elem helyét már egyetlen jel is
egyértelmően meghatározta. Nem észlelhetı jelölés egyetlen kötıgerendán sem, noha ennek az elemnek
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az azonosítása a szerkezet összeállításakor éppoly fontos volt, mint a többié. 

Szerkezeti érdekesség, és a datálással összefüggésben is vizsgálat alá vehetı a székoszlopok alatt és
felett elhelyezett, hosszirányú talp- és fejgerendáknak az oromfallal való kapcsolata. A négy gerenda
közül hármat befogtak a falazatba. Ez a szituáció leginkább úgy alakulhatott ki, ha a tetıszerkezet az
oromfalnál korábban épült. A falazat sajnos nem tartalmaz semmiféle olyan jellegzetességet, amely a
datálás kérdésében segítségünkre lehetne. Égés, pusztulás nyomai nem látszanak a padlástérben, és a
falkoronát záró, egyszerő tagozatú párkány is jó állapotban van.

73. ábra A Szentlélek-templom tetıszerkezetének metszete a nyugat felıl számított 17. szaruállásnál.
Az üres, „B”-vel jelzett állások egyike. (felmérés: Sarkadi Márton, 2005.)
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4. ábra A Szentlélek-templom tetıszerkezetének metszete a nyugat felıl számított 20. szaruállásnál.
A szarufával párhuzamos dúccal erısített, „C”-vel jelzett állások egyike. A kötıgerendán az egykori

szentélyzáródás fiókgerendái számára kialakított fészkek.



7

85. ábra A Szentlélek-templom tetıszerkezetének metszete a nyugat felıl számított 14. szaruállásnál.
A székoszlopot tartalmazó, „A”-val jelzett állások egyike.
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6. ábra A Szentlélek-templom padlástérének nézete kelet felıl. Elıtérben a 20. szaruállás, kötıgerendáján az
egykori poligonális szentélyzáródás tetıszerkezetének csatlakozási nyomai 

(fotó: Ágh András, 2005.).

9A tetıszerkezetet a barokk boltozatok építése idején jelentısen átalakították. A hajó középsı
boltozatának záradéka ugyanis meghaladja a kötıgerendák szintjét, ezért a nyugat felıl számított 9-tıl
a 13. állásig a kötıgerendák középsı részét kivágták, eresz közeli részeiket kiváltották, azaz
fiókgerendás-fiókváltós rendszerővé alakították ezen a részen a szerkezetet (7. ábra).12(12)
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7. ábra A Szentlélek-templom tetıszerkezetének középsı, 18. században átalakított része. 
Az eredeti székoszlop helyére ferde oszlop került, a hajdani dúcok és könyökfák fészke jól látszik. Ezen a

szakaszon eltávolították a székállás talpgerendáját is, és fiókgerendás-fiókváltós
 rendszert alakítottak ki (fotó: Ágh András, 2005.).

10A templom falainak vizsgálata szintén hozzájárul néhány adalékkal az építéstörténethez. A déli
homlokzaton, azon a helyen, ahol az eredeti szentélyzáródás sarkát sejthetjük, nem áll támpillér, csupán
sarokarmírozás látszik. A padlástérben az északi és a déli oldalon is kivehetı a poligonális záródás
falainak visszabontott csonkja (8. ábra). 
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8. ábra A szentély északi fala. Balra az eredeti poligonális szentélyzáradék visszabontott csonkja, jobbra a
barokk szentélyzáradék falazata. Középen a barokk átépítés elıtti idıbıl származó, vakolt, egykor

homlokzatként megjelenı falmaradvány (fotó: Ágh András, 2005.).

A padlástér felıl vizsgálva a falakat, korábbi boltozatnak semmilyen nyoma nem tapasztalható, noha a
barokk boltozat válla meglehetısen mélyen helyezkedik el. Fafödémhez tartozó gerendafészkeket nem
látunk, a kötıgerendák alján deszkázat rögzítésének nem találjuk nyomát, és a padlástérbe esı
hajófalakon sincsen vakolatnyom, ami összességében amellett szól, hogy az eredetileg nyilván boltozott
épület átmenetileg sem volt fafödémmel fedve. Az egykori boltozattal összefüggésbe hozható egyetlen
maradvány a barokk szentélyfalban másodlagosan felhasznált, rézsőbe metszett homorlattal alakított
profilú bordatöredék, amely a tetıszerkezet felújítását kísérı megfigyelések során került elı.13(13) A
gótikus periódusról tehát azt állapíthatjuk meg, hogy az épület mintegy 3,6 m-rel rövidebb volt, a
hajóval egyezı szélességő szentélye a nyolcszög három oldalával zárult, a szentély sarkait nem
erısítették támpillérek. A forrásokban elıtőnı kápolna kifejezés tehát teljesen indokoltnak tőnik (9.
ábra). A hajó – délinél jelentısen vastagabb – északi fala mentén nem álltak támpillérek, ami a
kápolnához közvetlenül csatlakozó (plébánia-?) épület elhelyezkedésével magyarázható. Ezzel
összefüggésben értékelhetı az a falmaradvány, amelyet a mai szentély északi oldala foglal magába. A
hajófal meghosszabbításában álló, a barokk szentélyzáródásnál korábbi falmaradványt a padlástér felıl
is vakolat borítja.
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109. ábra A Szentlélek-templom padlástéri alaprajza. Szaggatott vonal mutatja az eredeti szentélyzáródás
vonalát. A dendrokronológiai vizsgálat számára vett minták helyét körbe írt számok jelzik 

(felmérés: Sarkadi Márton, 2005.).

11Tanúsága szerint tehát ebben az idıben a kápolna északi oldalához már olyan, emeletes épület
csatlakozott, amely meghaladta annak hosszúságát. A források szerint könyvtárat is befogadó
plébániaház nyilván nem volt szerény mérető épület.14(14) A kápolna és a plébánia épületének
viszonyáról, valamint a kápolna alapításának kérdésérıl az okleveles adatok és az orgonakarzat felirata
segítségével Házi Jenı és Mollay Károly megállapította, hogy a plébánia az 1360-as, 1370-es években
költözött erre a telekre, a késıbb alapított kápolna építése pedig Turnhofer Tamáshoz köthetı, és a
14–15. század fordulója elıtti években folyt.15(15) A 15. és 18. század között egy jelentısebb
építkezésrıl van még tudomásunk: Vitnyédi Ferenc plébános idejében, 1665-ben a szegényebb sorú
katolikus gyermekek számára kisiskolát építettek.16(16) A padlástérben megfigyelhetı falmaradvány
akár az iskolaépület részlete is lehet, amennyiben az a korábbi épülethez csatlakozott, vagy annak
átalakításával jött létre.
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A Szentlélek-templom tetıszerkezetének típusa német nyelvterületen igen elterjedtnek mondható. A
szerkezet magvát képezı torokgerendás konstrukció elsı ismert példái a 12. század közepétıl maradtak
fenn.17(17) A torokgerendák szerepe a szemben levı szarufák egymáshoz való kitámasztása, azaz
vízszintes nyomás felvétele. Segítségükkel a tetızet saját súlyából eredı függıleges teher jelentıs
mértékben a szarufák irányába esı (rúdirányú) nyomássá alakul, ami sokkal kedvezıbb a merıleges
irányú teherbıl származó hajlításnál.18(18) Féloldalas terhelésnél, ami fıképpen a szélnyomásból
adódik, a terheléssel átellenes oldalon levı szaruzat kihasználását biztosítják. A szerkezet további
elınye, hogy csekély vízszintes erı lép fel a szarufák alsó támaszkodási pontjánál. A mőködési modell
elınyei tehát meredek hajlásszögnél jelentkeznek. A formai megjelenés így összhangban áll a szerkezeti
mőködéssel, alakulásuk nyilván egymással való kölcsönhatásban történt.

Nagyobb fesztávú épületek lefedésénél a torokgerendák illetve a szarufák szabad hosszának növekedése
újabb szerkezeti elemek közbeiktatását tette szükségessé, amelyek révén kombinált szerkezettípusok
jöttek létre. Ilyen típus keletkezett ferdén, keresztben elhelyezett gerendák beiktatásával, amelyek
szerepe a szarufa két torokgerenda közötti szakaszon való megtámasztása, a teher falkorona közelébe
való levezetése, 13valamint a keresztirányú merevség növelése és többnyire az alsó, leghosszabb
torokgerenda szabad hosszának csökkentése (10. ábra).19(19) 
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10. ábra Homoródkarácsonyfalva, unitárius templom keresztmetszete. Kétállószékes, két torokgerendás,
keresztdúcos szerkezet (felmérés: Sarkadi Márton, 1998.).

14Igen elterjedtté vált az a típus is, amelybe a soproni szerkezet tartozik. A kétállószékes szerkezeteknél
oszlopokból, vízszintes fej- és talpgerendákból, valamint dúcokból alkotott konstrukció illeszkedik a
tetıszerkezetbe. A német szakirodalom egységesen elfogadja azt a nézetet, amely szerint a kétállószékes
szerkezettípus a civil építészetben alakult ki, és késıbb terjedt el templomok lefedésénél.20(20)

Elsısorban kereskedıházak számára kifejlıdött megoldásról van szó, ahol a torokgerendákra fektetett
pallófödémet raktározásra használták. A torokgerendák és a szarufák közötti fecskefarkas lapolás
ugyanis elsısorban rúdirányú nyomás, illetve húzás felvételére alkalmas, a tárolásból eredı függıleges
terheléssel szembeni ellenállása csekély, ezért vált szükségessé a torokgerendák tetıszékkel való
alátámasztása. A többnyire az alsó torokgerenda alatt elhelyezett tetıszék egyidejőleg a hosszirányú
állékonyságot is biztosította, amely a hasznos teher miatt szintén megnövekedett fontosságú volt. 

Templomoknál a kétállószékes típus biztosan meghatározott elsı példái nem korábbiak a 14. század
közepénél.21(21) Zavarja a pontos korhatározást, hogy több esetben elıfordul az állószék utólagos
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megerısítésként való beépítése.22(22) A szerkezettípus a 15. század folyamán általánosnak mondható,
számtalan példája maradt fenn. Sajnos az irodalom az elsı példák megjelenése iránt erısebben
érdeklıdik, mint egy szerkezettípus utolsó elıfordulása, továbbélése iránt, ezért a számunkra nagyon
lényeges kései példákra kevés utalást találunk. Günther Binding néhány 16. századi példát említ, sajnos
alapos ismertetés, a részletmegoldásokban esetleg már jelentkezı eltérések tárgyalása nélkül.23(23) A
kiviteli részletek, például a fakötések vizsgálata pedig a datálás szempontjából is érdekes lehet, ugyanis
általánosan elterjedt nézet szerint nyugaton a fecskefarkas lapolást idıvel kiszorította a csapolás. Ezzel
szemben Erdélyben bizonyosan újkori templomokban is találkozunk olyan tetıszerkezetekkel,
amelyeknél a struktúra és a fakötések egyaránt középkori jellegzetességeket mutatnak.24(24)

Az állószékes szerkezettípus Kárpát-medencében való egykori széleskörő elterjedtségét igazolja az
Erdélyben fennmaradt nagyszámú példa.25(25) Különösen kedvelték ezt a megoldást a szász
erıdtemplomoknál, ahol gyakran védelmi szinttel kombinálták a tetıszerkezetet. Érdemes kiemelni
közülük a nagykapusi és a nagybaromlaki evangélikus templomok hosszháza feletti monumentális
tetızetet (11. ábra).26(26) 
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1511. ábra Nagykapus (Grosskopisch, Copşa Mare), fıhajó feletti tetıszerkezet 
(fotó: Sarkadi Márton, 2006.).

Mindkettı két torokgerendás, kétállószékes szerkezet, székoszlopot is tartalmazó állásaik
keresztmetszete szinte egyezik. Sajnos egyik templom esetében sincs biztos támpontunk a datáláshoz.
Tekintettel arra, hogy mindkét szerkezet szerves egységet alkot az alatta elhelyezkedı védelmi szinttel,
korukat a szász templomok erıdítésének 16idejére tehetjük, ami a tetıszerkezettípus alkalmazásának fı
intervallumán is belül esik.

Kisebb épületeknél gyakori, hogy az oszlopokból, dúcokból képzett hosszmerevítı rendszert a
középtengelybe állítják. Az így létrejövı konstrukció lehet egyállószékes szerkezet is, de gyakoribb az a
típus, amelynél a hosszmerevítı rendszert a szarufákra, vagy keresztirányú dúcokra függesztik,
mentesítve a függıleges tehertıl a kötıgerendát.27(27) Ilyen megoldással találkozunk a marosszentimrei
tetıszerkezet esetében, ahol a szarufával párhuzamos dúcok látják el a függesztımő szerepét (12.
ábra). Formailag ezek a dúcok hasonlók a soproni Szentlélek-templom tetızetében lévıkhöz – alapvetı
különbséget jelent azonban, hogy azoknak függesztı szerepük nincsen. Említésre érdemes továbbá,
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hogy a Szentlélek-templom tetıszerkezetében való alkalmazásuk módja meglehetısen ritka, ugyanis
nem székoszlopokat is tartalmazó szaruállásban fordulnak elı, hanem önálló erısebb állást alkotnak.

A nagyobb szerkezetekben az állószékes rendszer gyakran kiegészül a középtengelybe állított,
függesztett merevítéssel. Gyakori az állószék egymás felett, több szinten való ismétlése is. A hosszanti
merevítırendszerek számát a szükségnek megfelelıen, fıként az épület méretéhez igazodva választották
meg, azonban ez nem abszolút érvényő szabály, amire példa, hogy a nagykapusi templom hosszházát
nem meghaladó szélességő szentélye felett az állószékes rendszer mellett középsı helyzető oszlopból és
a tetı egész magasságát átfogó dúcokból álló, függesztett hosszmerevítést találunk.28(28)

Magyarország mai területén kisebb, egyállószékes, illetve függesztett középsı hosszmerevítéssel ellátott
tetıszerkezet több is ismert,29(29) a nagyobb, bonyolultabb rendszerekre a miskolc-avasi, illetve  a
nyírbátori református templomok tetıszerkezete szolgáltat példát.30(30) Kétállószékes, a
Szentlélek-temploméhoz hasonló, épségben fennmaradt tetıszerkezetet azonban csupán szintén
Sopronból, a Szentlélek-templomtól mindössze néhány utcányi távolságban fekvı Halász utca 1. számú
házból ismertünk (13. ábra). Az épületet kutató Dávid Ferenc szerint az elsı, 1485-88 közé esı építési
periódusban keletkezett a középkori tetıszerkezetet ırzı épületrész.31(31) Ebben a tetıszerkezetben is
megtaláljuk a gerincig felnyúló, szarufával párhuzamos dúcot tartalmazó állást.32(32) A szerkezet
kiosztásának ritmusában is van hasonlóság: a székoszlopot, 17kötıgerendát, szarufával párhuzamos
dúcot tartalmazó szaruállást mindig üres szaruállás, ereszközeli dúccal erısített, kötıgerendás állás,
majd újabb üres állás követi. Kapcsolatot jelent a két soproni tetıszerkezet között az is, hogy a jelek
szerint mindkettı átvészelte az 1676. évi tőzvészt, amely Sopron nagy részét a lángok martalékává
tette. A források szerint a Szent János és a Szent Mihály-templom menekült meg.33(33) Mindkettı a
Szentlélek-templom, illetve a Halász utca közelében fekszik. Elképzelhetı tehát, hogy a belvároson
kívül fekvı domboldalt kevésbé érintette a vész.
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12. ábra Marosszentimre, református templom hajója feletti tetıszerkezet 
(fotó: Sarkadi Márton, 2006.).
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Márton: Újabb középkori jelleg ő tetıszerkezetek Ny ugat-Magyarországon1 / Leírás, típusok és
analógiák / Sopronhorpács, római katolikus templom

18Sopronhorpács, római katolikus templom

A sopronhorpácsi római katolikus templomról egészen a közelmúltig nem volt ismert, hogy hasonló,
kétállószékes tetıszerkezet fedte. Sajnálatos módon éppen az épület 1950-es, 1960-as években zajlott
mőemléki felújítása során bontották el szaruzatát, és a tetıidomot is megváltoztatva, meglehetısen
hitvány szerkezettel pótolták. A templom közelgı felújítási munkáit megelızı vizsgálatok során
Veöreös András, a KÖH területi felügyelıje figyelt fel arra, hogy a tölgyfa kötıgerendák és a velük
koherens módon egy szerkezetet alkotó állószékek nem az 1950-es években zajlott helyreállítás idején
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készültek (14. ábra). 

13. ábra Sopron, Halász u. 1. számú ház tetıszerkezetének jellemzı keresztmetszetei 
(KÖH Tervtár 14488, Horler Miklós felmérése, 1972.).

A KÖH Tervtárában ırzött vázlatos felmérési rajzokból alaposabban megismerhetjük a felújítás elıtti
tetızet jellegzetességeit (15. ábra).34(34) A ma látható maradványok jól azonosíthatók a rajzokon
ábrázolt szerkezetek részleteivel, és az 1950-es években végzett beavatkozások is pontosan követhetık
a rajzok és a mai állapot egybevetése során. A rajzok a szerkezetet a maitól kissé eltérı idomúnak és
alapvetıen épnek mutatják, csak egyes részletek utalnak kisebb jelentıségő, utólagos átalakításra.35(35)

A szentély és a hajó felett hasonló struktúrájú, de egymástól független kialakítású, 19kétállószékes,
(valószínőleg) egy torokgerendás, ereszközeli dúcokkal merevített konstrukció volt. Az állószékek
oszlopai alatt talpgerenda helyezkedik el, de hosszirányban csak a fejgerendák és oszlopok közötti
könyökfák merevítik a szerkezetet. Az oszlopokat keresztirányban dúcok támasztották. A hajót
tizenkét, a szentélyt kilenc állásból alkotott rész fedte, amelyek az egységes gerincmagasság miatt
szervetlenül, háromszög alakú metszıdésekkel illeszkedtek egymáshoz. A hajóban 1,0 m körüli az
állások tengelytávolsága, a szentélyben valamivel nagyobb, 1,15 m körül mozog.



19

14. ábra A sopronhorpácsi templom hajója feletti tetıszerkezet. Elıtérben az 1950-es években egy szakasszal
nyugatabbra helyezett székoszlop (fotó: Sarkadi Márton, 2007.).

A felújítás idején a szarufákat, a torokgerendákat, valamint az ereszközeli dúcokat eltávolították, a
kötıgerendákra talpszelement, a hosszmerevítés fejgerendáira derékszelemeneket helyeztek. Az új
szarufákat szintén torokgerendával biztosították. A hajó keleti székoszloppárját egy állással
nyugatabbra helyezték, és a tetıt kontyolták. A felhasznált fenyı faanyag – a kor szőkös lehetıségeirıl
árulkodva – rendkívül silány, kis keresztmetszető. Sajnos sok helyen a kéregtıl sem tisztították meg,
ami utóbb fertızések forrása lett. Fazsindely helyett, mőpalával héjalták újra a tetıt.

A maradványok alapos szemrevételezése további adatokat is szolgáltat. Annak dacára, hogy a hajó és a
szentély feletti tetıszerkezet alapvetıen hasonló jellegő, számos eltérés is megfigyelhetı. Az állószékek
oszlopait mindkét tetıszakaszban a gerinc felé esı oldalon elhelyezett rövid dúcok támasztották,
azonban a szentély felett a kötıgerendákon nem képeztek ki fészket a dúc csapja számára, azt az
oszlophoz és a kötıgerendához 20egyaránt kovácsoltvas szeg rögzítette. A hajó felett a kötıgerendákon
mindenütt megtaláljuk a dúcok számára kialakított fészkeket. Ennél is fontosabb különbség, hogy a
szentély tetıszerkezetének maradványán sehol nem találunk ácsjeleket, a hajóén viszont jól
rekonstruálható rendszerő jelölések maradtak fenn, amelyek rovásokból állnak, és az állások számának
meghatározásán túl, a jobb és bal oldalra kerülı elemek megkülönböztetésére is alkalmasak.
Kisebb-nagyobb különbségek az ácskötések kialakításában is jelentkeznek.

A két tetırész egymástól független szerkezeti kialakításának oka tehát nem csupán az épületrészek
eltérı méretében keresendı. Keletkezésük során mőhelybeli különbséget mindenképpen
valószínősíthetünk, de idıbeli eltérést sem zárhatunk ki. A hajó feletti tetıszerkezet keletkezési idejére
vonatkozóan terminus ante quemként értelmezhetı a toronyhoz való viszonya. A talp- és fejgerendák
ugyanis csonkán érnek véget, szemmel láthatóan a torony építésekor részben elbontották a tetızet
nyugati részét. A szentély hajlásszöge 57, a hajóé 47 fok. Kérdés, hogy eredeti fedési anyaga is zsindely
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volt-e, mint az 1950-es éveket megelızıen. A vas kapcsolóelemek kiterjedt használata és az alacsony
hajlásszög együttesen kései keltezést tesznek valószínővé, annak ellenére, hogy a szerkezet – jellege
szerint – a középkori típusba sorolható.

15. ábra A sopronhorpácsi templom hossz- és keresztmetszete az 1950-es évek elején 
(KÖH Tervtár 6178, 6180).
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Dendrokronológiai elemzés

A dendrokronológia a régészet és építészettörténet egyik sajátos segédtudománya, amely a
famaradványok kormeghatározását végzi nagy, kedvezı esetben negyedév pontosságú eredményt adva.
Ehhez a fák évgyőrőinek vastagságát használják fel, mely minden fafajra, területre és évre jellemzı. A
módszer, ún. "átlapoló" technikája révén 21olyan évgyőrővastagságsort („végtelen fát”), kronológiai
adatsort és görbét állíthatunk össze, amely egy adott fafajra és területre érvényes, és messze
visszanyúlik a múltba (16. ábra36(36)).
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16. ábra A dendrokronológia módszerének sematikus ábrázolása (Schweingruber, 1983 nyomán).

A fák e növekedési sajátosságát kihasználva, régészeti ásatásokon vagy a mőemléki kutatások során
elıkerülı famaradványok a bennük megırzıdött évgyőrőik segítségével keltezhetık: az ismeretlen korú
maradvány évgyőrővastagságainak lemérése után meg kell keresnünk a „végtelen fánkon” azt a
szakaszt, ahol megegyezik a két adatsor, így megkapjuk az egyes évgyőrőkhöz tartozó évszámokat, és
keltezhetıvé válik a maradvány. 

Ezzel az eljárással – érthetı módon – a fában, famaradványban megtalált, megfigyelt legutolsó évgyőrő
képzıdési évét lehet meghatározni. Ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani ennek viszonyulását a fa
kivágási idıpontjához, az adott, és általunk utolsónak, legkülsınek megfigyelt évgyőrő fán belüli
„szerepét” is meg kell vizsgálnunk.

A fa testének három jól elkülöníthetı, eltérı szerkezető, gyakran különbözı színő része van. A kéreg
védi a fa testét és a kéreg alatt elhelyezkedı szaporító sejteket (kambium), és a fa életmőködésében is
meghatározó a szerepe: a hozzá szorosan illeszkedı háncsban áramlik a – koronában szintetizált –
vízben oldott tápanyag a fa minden sejtjéhez. A kéreg alatti szíjács alkotja a fa törzsének élı részét:
benne áramlik a fa koronája felé a felszívott víz a benne oldott ásványi anyagokkal együtt, illetve
22ebben raktározza el a fa ısszel a keményítıt. A fa legbelsı része, a geszt már nem vesz részt a fa
életmőködésében, „csupán” tartja, szilárdítja a fát, az itt felhalmozott anyagok révén. 

A datálás szemszögébıl mindez azért fontos, mert a szijács „vastagsága”, azaz a hozzá tartozó
évgyőrők száma, faj-, és területspecifikusan állandó: a szaporító sejtek (kambium) minden évben új
évgyőrőt hoznak létre, de közben a szijács legbelsı évgyőrője elgesztesedik, pórusai feltöltıdnek a geszt
anyagával. Így miközben a fa vastagodik, a szijács, évgyőrőszámát folyamatosan megtartva, egyre
kijjebb vándorol. Ha ismerjük az adott fafajra és területre jellemzı szijácsévgyőrőszámot, akkor a kéreg
hiánya esetén is viszonylag pontosan (egy-két éves hibahatárral) megmondható a fa kivágásának, vagy
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legkorábbi szóba jöhetı kivágásának idıpontja (17. ábra).37(37)

17. ábra A szíjács szerepe a dendrokronológiai keltezésben (Eckstein – Bedal, 1973/74 nyomán).

23A tetıszerkezetek gerendáinak vizsgálata során minden esetben megállapítottuk, hogy a minták
megıriztek-e kéreg, vagy a szijács maradványát. Ez a keltezés pontossága miatt volt lényeges. Ugyanis
ha találunk kérget egy maradványon, akkor – az elıbb elmondottak alapján – biztosan állítható, hogy a
felhasznált fát a kéreg alatti elsı, azaz a fatörzs legkülsı évgyőrője által meghatározott esztendıben
(vagy az azt követı télen) vágták ki. Ennek hiányában, de szijácshoz tartozó évgyőrők birtokában,
néhány éves pontossággal állapítható meg a kivágás idıpontja.

Az elemzésekhez felhasznált mintákat mindkét helyszínen speciális, Pressler-féle, magyar nevén
koronás fúróval vettük. Minden kiválasztott gerendából egy mintát vettünk, törekedve arra, hogy a
fatörzs közepét is elérjük. Ez a legtöbb esetben sikerült is (18. ábra). 
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Sopron, Szentlélek-templom

A Szentlélek-templom gerendái – amint ezt a korábbi szakértıi vizsgálat megállapította –
vörösfenyıbıl (Larix sibirica L.) készültek.38(38) E fafaj, bár színes geszttel rendelkezik, de a szijácsa
igen keskeny, és mivel fenyıféle, a szijácsgeszt határ felismerése is roppant nehéz. Így csak abban az
esetben tudtunk volna évre pontos keltezést adni, ha a gerendákon találunk kéregmaradványt, de ezt
egyetlen esetben sem sikerült megfigyelnünk. Így a keltezés során a legkorábbi szóba jöhetı kivágási
idıpont meghatározására nyílt lehetıség.

Minden kiválasztott gerendából egy mintát vettünk, törekedve arra, hogy a fatörzs közepét is elérjük. A
mintavétel közben észleltük, hogy több minta darabokra töredezik szét. Ez azt jelzi, hogy a gerendák
belsejében repedések vannak. Ezt azért fontos kiemelni, mert ebbıl arra következtethetünk, hogy a
felhasznált gerendákat nem szárították huzamosabb ideig, hanem relatíve „nyersen” beépítették, és a
késıbbi, terhelt helyükön száradtak ki fokozatosan, ami a keletkezı feszültségeket levezetı belsı
repedéseket eredményezte.

A megvizsgált gerendákra – elhelyezkedésüktıl függetlenül – jellemzı volt, hogy relatíve fiatal – 100
évnél fiatalabb – fákból készítették ıket, és a fák jó életkörülmények között növekedtek, szép, széles
évgyőrőket képezve, így a vastagabb gerendák is kevés évgyőrőt tartalmaztak. A mintavétel során 13
helyen vettünk mintát a tetıszerkezetbıl. Ezek elhelyezkedése az alaprajzon látható (9. ábra). A
dendrokronológiai vizsgálat során minden egyes minta évgyőrővastagságát lemértük. A minták egy
részének évgyőrőszerkezete egymással jól összehasonlíthatónak bizonyult, és évgyőrővastagságaik
hasonlóak voltak. E minták (1, 7, 9, 10, 11, 12. minta ) adatai egyesítésével elkészítettünk egy 72 év
adatát tartalmazó adatsort, amely a tetıszerkezet anyagát reprezentálja. A többi minta ezzel történı
összehasonlításából két lényeges következtetést vonhattunk le: volt két minta, a 4. és a 13, amelynek
évgyőrői biztosan nem ebben a 72 évben képzıdtek. A többi, rossz állapotú minta (3, 5, 6, 8.) egykorú
az elıbb említett, jó megtartású mintákkal.

Jelen ismereteink szerint a vörösfenyı nem ıshonos Magyarországon. Másik fontos jellemzıje – a
legtöbb fenyıféléhez hasonlóan – hogy relatíve kis területen növekedik 24egységesen. Ezért az
összesített adataink keltezéséhez a külföldi kollégák segítségét kértük. Elsı lépésként a logikusnak tőnı,
Bécs környéki kronológiákkal történı összehasonlítást kértük az Universität für Bodenkultur Wien
munkatársaitól.39(39) Legnagyobb meglepetésünkre ezek a vizsgálatok eredménytelenek voltak, azaz a
fák élıhelye nem Sopron tág környéke és az Alpokalja illetve a Duna-völgy volt, hanem távolabbi
helyrıl szállították ıket ide!

Ezt követıen egész Európára kiterjesztettük az összehasonlítást, amely végül eredményesnek bizonyult:
Kiderült, hogy az adatsorunk legfiatalabb évgyőrője 1494-ben képzıdött – Tirolban.40(40) Azaz a
tetıszerkezet anyagának zömét, a gerendák külsı képét figyelembe véve, 1494 után néhány évvel
vágták ki Tirol területén, és innen szállították a felhasználás helyére.
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18. ábra Fúrással vett minta (fotó: Grynaeus András, 2008).

A két eltérı korú gerenda vizsgálata során kiderült, hogy a 4. minta anyaga szintén Tirolból származik,
viszont lényegesen korábbi, mert a legfiatalabb évgyőrője 1263-ban keletkezett. Ha figyelembe
vesszük, hogy a minta külsı évgyőrői valószínőleg hiányoznak, akkor is azt kell mondanunk, hogy a
gerenda vagy egy korábbi épületbıl származik, és másodlagosan használták fel, vagy a soproni épület
egy korábbi építési periódusához kapcsolódik. Semmi sem utal azonban arra, hogy átalakították volna
az épületet, és az ismert építészeti részletei a 14. század végi datálásnál lényegesen korábbi keletkezést
nem tesznek lehetıvé. Ráadásul a templom alapításáról, és a telek 25birtokviszonyairól is konkrét
adatok ismertek. Ez természetesen nem zárja ki azt – a nem túl valószínő – lehetıséget, hogy egy másik
soproni épületben használták elıször ezt a gerendát. Ez esetben a tiroli területrıl történı favásárlást
nem egy adott idıpontra jellemzı esetként kell értelmeznünk, hanem tartós gyakorlatként. Kérdés, hogy
erre vonatkozó adatok fellelhetık-e más forrásokban.

Vagy – és talán ez a valószínőbb – a „friss” áru közé Tirolba beraktak egy (néhány?) bontott darabot
is. Ha így a fakereskedı „korrektségét” kérdıjelezzük meg, akkor azt is valószínősítenünk kell, hogy a
fákat (részben) megfaragva szállították ide, mert különben feltőnı lett volna a rönkök között a
megmunkált gerenda. De nem lehet kizárni a legális üzlet lehetıségét sem, azaz szándékosan és/vagy
tudatosan új és használt gerendákat vegyesen vásároltak a beszerzéskor. Ez esetben a „miért”-re is
választ kellene adnunk.
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Sopronhorpács, római katolikus templom
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A sopronhorpácsi tetıszerkezet elsı sajátossága a felhasznált faanyagban rejlett: megállapíthattuk,
hogy a tetıszerkezet mindegyik elemzett, eredetinek tőnı gerendáját tölgyfából készítették. A
felhasznált faanyag pontos fafaját a kocsányos tölggyel (Quercus robur L.) azonosíthattuk. Ez a
tölgyféle nedvességkedvelı, így folyó közeli vagy mocsaras élıhelyrıl származik. 

A templom szentélyében egyetlen olyan gerendát sem találtunk, amely szijácshoz tartozó évgyőrőket is
tartalmazott volna. Az egykori ácsok gondosan eltávolították ezeket a kártevık megtelepedésének
kedvezı részeket a felhasznált fatörzsekrıl. Ezzel szemben a hajó feletti tetırészen több olyan gerendát
is találtunk, amelyrıl nem, vagy nem teljesen vágták le a szijácsot. Sıt, a második mintavétel során
találtunk egy olyan gerendát (a hajó diadalív elıtti utolsó tetıgerendája), amelyen egy foltban a fának a
kérge is rajta volt (19. ábra).

A megvizsgált gerendákra – elhelyezkedésüktıl függetlenül – jellemzı volt, hogy relatíve fiatal – 80
évkörüli – fákból készítették ıket. A fák jó életkörülmények között növekedtek, szép, széles évgyőrőket
képezve, így a vastagabb gerendák is kevés évgyőrőt tartalmaztak. A felhasznált fák életkora
alacsonyabb az erdészeti gyakorlatban ma ideálisnak tartott 90–120 éves vágáskornál. Az „idı elıtti”
kivágás okát nem tudjuk meghatározni.

A mintavétel során az elsı alkalommal 9, a második vizsgálat során újabb 6 mintát vettünk a
tetıszerkezetbıl. 

Az elemzés során elsı lépésként a hajó gerendáit és a szentély gerendáit külön-külön hasonlítottuk
össze. (A két nagyon rövid minta - 6. és 8. minta - adatait nem tudtuk érdemben felhasználni.) 

Az összehasonlítás sajátossága volt, hogy a szentélybıl származó minták adatai egymással jól
összehasonlíthatók voltak, évgyőrőszerkezetük hasonlított egymásra. Ez jelzi, hogy ezek a fák nemcsak
egyidısek voltak, hanem azonos állományból származtak, eredetileg egymás közelében növekedtek.
Ugyanez nem mondható el a hajó faanyagáról. Ezen minták adatai nem nagyon egyeztek meg
egymással, ami nagyobb területrıl való származást takar. E vizsgálatok eredményeként két adatsorra
jutottunk: az egyik adatsor a hajó gerendáiban megırzött évgyőrőket reprezentálja, és 4 26minta (1., 4.,
25. és 26. minta) adatai alapján 99 évgyőrőt tartalmaz. A szentély adatsora 5 minta (2., 3., 21., 22., és
23. minta) adataiból készült el, és 88 évgyőrővastagság-adatot tartalmaz. A gerendák egymáshoz
viszonyított korát a 20. ábra szemlélteti.41(41) A többi minta nem volt egyértelmően beilleszthetı az
adatsorainkba.
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19. ábra Sopronhorpács, templomhajó keletrıl számított elsı kötıgerendájának részlete kéregmaradvánnyal
(fotó: Grynaeus András, 2008.).

Apró eltéréseket figyelhettünk meg a hajó és a szentély faanyaga között: a hajó feletti tetırész anyaga,
túl az egymással való csekély összehasonlíthatóságon, észrevehetıen gyengébb minıségő faanyagból is
készült. A kiképezés gondossága is más: a hajóban van „ottfelejtett” szijács, kéreg, míg a szentélyben
ezek hiányoznak. A hajóban találunk mesterjegyeket a gerendákon míg, a szentélyben nem… Mi lehet
ennek az oka? Mőhely vagy mesterbeli eltérés, esetleg érdemi idıbeli különbség? Elképzelhetı az is, -
és talán ez a legvalószínőbb - hogy csupán a faanyag beszerzésében volt érdemi eltérés: a szentély
készítésekor egy adott erdıbıl, erre a célra vágták ki a fákat, míg a hajó építésekor a „piacról”
vásárolták az anyagot, ahol sokféle élıhelyrıl származó, közel azonos idıpontban kivágott fát tudtak
beszerezni.

A dendrokronológiai elemzés következı lépéseként a szentély és a hajó adatsorát vetettük össze
egymással és az abszolút keltezéssel rendelkezı kronológiákkal. A két 27épületrész adatsora nem
bizonyult egyértelmően összevethetınek. Két megoldás lehetséges: 

A hajó 99., legfiatalabb és kéreggel záródó évgyőrője megegyezik a szentély 86. évgyőrőjével. Mivel a
szentélyben nem találtunk szíjácshoz tartozó évgyőrőt, ez esetben azt mondhatjuk, hogy a szentély
faanyagát minimum 14 évvel (az adatsorból fennmaradó 2 esztendı + a szijács minimális
évgyőrőszáma, azaz 12) késıbb vágták ki, azaz az épület két részét nem azonos idıben, hanem bı 10
év különbséggel fedték be a mai tetıszerkezettel. 
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20. ábra Sopronhorpács, a gerendák relatív idırendje.

28A másik esetben a szentély adatsorának utolsó, 88. évgyőrője ugyanabban az évben képzıdött, mint
a hajó adatsorának 89. éve. A hajó fáinak kivágása, a kéregmaradványos minta miatt biztosan 10 évvel
késıbb következett be ennél. Ez a dátum két esztendıvel kevesebb, mint a szentély fáinak legkorábbi
kivágási idıpontja (utolsó évgyőrő + a szijács minimális évgyőrőszáma, azaz 12 év). Tehát, ebben az
esetben a két épületrész faanyaga lényegében egyidıs, a kb. 2 éves idıkülönbség magyarázható azzal,
hogy a hajó fáit piacról vették, ahol korábban kivágott tárolt fát tudtak vásárolni, míg a szentély
anyagát erre a célra termelték ki.
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Az abszolút datálás sajnos nem hozott megnyugtató és egyértelmő keltezést. (Ha nem egy zárt
élıhelyrıl, ráadásul két eltérı éghajlati, növényföldrajzi adottságokkal rendelkezı terület határvidékérıl
származnak a mintákat biztosító fák, akkor az eltérı életkörülmények miatt évgyőrőszerkezetük nem,
vagy csak csekély mértékben hasonlít egymásra.)

Ha a hajó és a szentély egyidejőségét tekintjük elfogadhatónak, akkor a Kárpát-medence közepére
kidolgozott kronológiával keltezni lehet az adatsorunkat. Így az utolsó megtalált évgyőrő, amely
nagyjából megfelel az összes fa kivágási idıpontjának és az építkezés vélhetı dátumának, az 1708.
esztendıben képzıdött. Azaz a favágás ennek az évnek a végén, vagy a következı, 1709. esztendı elsı
hónapjaiban történt.

Ha a szentély és a hajó készítésének idıbeni különbségét fogadjuk el, akkor az utolsó évgyőrő a
Kárpát-medence közepére kidolgozott kronológia alapján 1677, a Bécsi-medencére érvényes adatok
alapján 1698. Ez alapján a Kárpát-medencei adatok keltezését elfogadva a hajó anyagát 1675-ben, míg
a szentély anyagát pedig legkorábban 1689-ben vágták ki. Ha a Bécsi-medence adatait tartom
meghatározónak, akkor a hajó anyagát 1696-ben vágták ki, a szentély anyagát pedig legkorábban
1710-ben. Sajnos a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet egyértelmően eldönteni, hogy melyik
területrıl származnak a fák, és így melyik kronológiai adatsorral kell összehasonlítanunk a
sopronhorpácsi adatokat.
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Összefoglalás

Az építéstörténeti adatok és a szerkezet jellege alapján a Szentlélek-templom tetıszerkezetének 15.
század elsı felére, de akár a 14. század végére történı datálása sem lenne lehetetlen, ami, összevetve a
falkorona ép állapotával és más jelenségekkel, megengedhetıvé tenné akár azt a feltételezést is, hogy az
épület eredeti tetıszerkezetével állunk szemben. A dendrokronológiai vizsgálat eredménye szerint
azonban a ma álló tetıszerkezet több évtizeddel a kápolna építésének befejezése után készült.42(42)

Nehéz elhinni, hogy ilyen hosszú idıbe telt volna a szerény mérető építkezés lezárása, ezért arra kell
gondolnunk, hogy az eredeti tetızetet – eddig ismeretlen okból – rövid idın belül újjal váltották fel.43(43)

Lényeges tanulsága a magyarországi és erdélyi tetıszerkezetek vizsgálatának az is, hogy – nem
meglepı módon – a német 29nyelvterületen szokványos szerkezettípusok gazdag választékának
Kárpát-medencei elterjedtségét igazolják. 

A sopronhorpácsi minták dendrokronológiai vizsgálatának eredménye egyértelmővé válik a történeti
adatokkal való összevetés során.44(44) Az 1660 körül katolikus kézbe visszavett, rossz állapotú
templom 1697-ben még tetı nélkül áll. Újjáépítése 1713-14-ben kezdıdik, a tetı hamarosan elkészül.
Négy évvel késıbb a munkálatok elsı szakasza nyilván lezárul, ugyanis oltár készíttetésérıl értesülünk.
1733-ban szépen fedett, torony nélküli épületnek írják le. Az 1730-as évek végén folytatódik a
helyreállítás, ami 1747-ben zárul. Ekkorra elkészül a hajót és a szentélyt fedı boltozat, megépül a
torony. 

A dendrokronológiai vizsgálat alapján lehetségesnek tartható változatok közül a legvalószínőbbnek a
faanyag 1708-ban történt kivágása látszik. Az épületfa szárítása ugyan régebben sem volt általánosnak
nevezhetı, és elképzelhetı lenne a munkák elıtti télen való vágás is, de a néhány éves eltérés könnyen
indokolható az építkezés kezdetének kisebb eltolódásával.

Az 1740-es évekbıl fennmaradt írásos forrásokból kiderül, hogy a felújítás sok nehézség közepette,
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szőkös anyagi forrásokból zajlott. Valószínőleg így lehetett ez a munkák kezdetekor is, ami érthetıvé
teszi, hogy a szentély és a hajó anyagának beszerzése nem egy forrásból történt, és a munkát más ácsok
végezték, hasonlóan az utóbb végzett boltozáshoz, ami szintén két fázisban történt. Nyilván az anyagi
alapok hiányosságának tudható be az is, hogy a torony emelésére mintegy három évtizeddel a tetı
építése után került sor. 

A tetı két fázisban, eltérı mőhely által történt készítése más szempontból is vizsgálat alá veendı
jelenség. Egyrészt, arról tanúskodik, hogy a középkori jellegő szerkezet alkalmazása nem véletlenszerő,
egyedi eset, hanem – talán fıként templomok fedésekor – a gyakorlatban még nagyon is élı megoldás
volt. A soproni Szentlélek-templom hasonló jellegő, bár sokkal finomabban strukturált tetıszerkezetét
mintegy két évszázad választja el a sopronhorpácsitól. A szakirodalom szerint a nyugati országok
területén már a 16. század folyamán idejétmúlttá váló szerkezettípus hazai hosszú idın át való
alkalmazása eddig is valószínősíthetı volt a nagyszámú, természettudományos vizsgálattal egyelıre
nem datált erdélyi példa alapján, de bizonyosságot e tekintetben elsıként a sopronhorpácsi példa jelent.
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Ernst Marbach 1883. július 19-én ünnepi vezércikket jelentetett meg az Oedenburger Zeitungban a
soproni Tőzoltó Egyletrıl.46(46) Bár a cikk az alább bemutatott tragédiasorozat elsı napjának pontosan
a 75. évfordulóján látott napvilágot, a szerzı egy sort sem szentelt annak, hogy 1808-ban, egy hét
leforgása alatt a külvárosnak legalább 344 háza vált a lángok martalékává.47(47) A történeteket késıbb
is alig-alig hozták szóba – bizonyára az 1809. évi francia megszállás törölte ki a kollektív
emlékezetbıl, a többi tőzvésszel együtt, amelyek a Belvárost ért 1676. évi csapás után kisebb-nagyobb
károkat téve látogatták meg Sopront. Az 1808. évinél hatalmasabb pusztulás azonban sem ezek között,
sem késıbb, a bombázásokig nem fordult elı. 

A tőzvészrıl az általam ismert krónikák különbözı mértékben és hitelességgel adtak hírt. A
legmegbízhatóbban és a legrészletesebben Fiedler János Richárd kereskedı (1733–1818) számol be az
eseményekrıl, úgy is mint szemtanú, úgy is mint a Pressburger Zeitung tudósítója, aki 1808. július
28-án keltezte augusztus 2-án megjelent beszámolóját).48(48) Összeállítása a Soproni Szemle 1943.
évfolyamának mellékleteként nyomtatásban is olvasható. A Hazai és Külföldi Tudósítások ismeretlentıl
közölt gyorshírt július 27-én, részletes beszámolót augusztus 10-én, és helyreigazítást augusztus 27-én,
hogy ugyanis gróf Széchényi Ferenc palotájának berendezésében mégsem esett kár. Michel János
sekrestyés (1791–1857) néhány héttel a tragédiák után költözött a városba, krónikaírásra azonban csak
évtizedekkel késıbb adta a fejét, akkor is nagyjából a pozsonyi újságtudósítást másolta be. Ugyanezt
tette a legszebb megjelenéső fóliáns megalkotója, Geiger Márton kosárfonó (1807–1870) is. Fabricius
András (1770–1847), a védekezés tevıleges részvevıje, csak 1844-ben szánta rá magát, hogy emlékeit
papírra vesse, de akkor már egy hónapot tévedett. Ifjabb Petz Dániel posztónyíró (1771–1844), aki
alighanem a károsultak közé tartozott, alig szentelt figyelmet az eseményeknek. Szemtanú volt a városi
dobos, Hannaweck József, aki gyermekeit kifejezetten csak ezekre a tragédiákra emlékeztette.49(49)

Gamauf Teofil önéletírásában, Kis János levelezésében és visszaemlékezéseiben tért ki a témára. A
csornai premontreiek szerzetes-történetírója, Drinóczy György E(vangelista) János (1787–1858)
kéziratban maradt hatalmas munkájába – összefoglalója kiegészítéséül –, hosszú latin versezetet
másolt, amelynek szerzıje alighanem szemtanú lehetett. A túlnyomóan protestáns város pusztulását a
bibliai Sodoma és Gomorrha sorsával állította párhuzamba.50(50) Bruckner Gottlieb (1818–1894)


