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(egyáltalán nem titkos) története
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Bevezetés

A schlaraff lovagok nemes és bohóságában is dicsı rendjérıl számtalan kisebb-nagyobb publikáció
látott napvilágot a schlaraff idık, jelesen az utóbbi másfélszáz év folyamán, mindenek elıtt a rend
(Allschlaraffia) által sorozatban megjelentetett ún. „Uhu”-kiadványok és évkönyvek
(Stammrollen),125(125) továbbá a profán világ számára írt sajtócikkek formájában. Különleges
kitüntetéseik, rendjeleik a numizmaták figyelmét is korán felkeltették.126(126) Mindezen források révén
aránylag sokat tudunk róluk – de, úgy tőnik, mégsem eleget. Nem azért, mintha lovagjaink bármikor is
titkolództak, vagy akár rejtızködtek volna. Ez nem volt szokásuk, jóllehet gyakran hozták ıket gyanúba
a szabadkımővességgel, illetve szabadkımőves „praktikákkal”.

Rendrıl és lovagokról írunk, jóllehet e jókedvő asztaltársaság mindenhol egyesületként mőködött. Kik
voltak akkor hát eme lovagok, mi célt szolgáltak összejöveteleik? A kérdést hadd válaszolják meg saját
maguk: „A társaság, mely magát „Schlaraffia Semproniá”-nak nevezi, a mővészet és humor ápolását
tőzte ki czéljául, melyen a férfibarátság élesztésével munkálkodik; a társaság székhelye Sopron,
pecsétje egy fülesbagoly képét mutatja ’In arte voluptas – Sempronia’ körirattal.”127(127)

Ami a humort, illetve a humorérzéket illeti, e téren a lovagokat igazán nem érhette gáncs, hiszen egész
szertartásrendjük, címeik, bohókás lovagi öltözetük, a korabeli rang- és címkórság kifigurázása
mind-mind errıl tanúskodott. Ezek a kedves, bohó fiúk ugyanakkor mővészek is voltak: a polgári
életforma játékos kedvő mővészei. Egyszóval: ık voltak a schlaraffia, az ordo ludens lovagjai.

A hazai schlaraffokról a legtöbb forrás a soproni egyesülettel kapcsolatban áll rendelkezésünkre, a
többiekrıl csupán elszórt és meglehetısen hézagos ismereteink vannak mivel a schlaraff
dokumentumok, emlékek java része nálunk majd’ mindenhol megsemmisült, elkallódott. A Soproni
Levéltár aránylag jelentıs anyaggal rendelkezik, 73a Soproni Múzeum schlaraff vonatkozású
győjteménye pedig kiemelkedıen gazdagnak mondható.128(128)

A Sempronia elsı krónikása Ritter Guttenberg der Bosniak (profán, vagyis világi nevén Romwalter
Alfréd nyomdatulajdonos) volt,129(129) az egyesület részletes történetét pedig az egyesület fennállásának
ötvenéves évfordulójára Ratatatata von Fanfaria lovag, a Burg kancellárja (alias Christophée Ottó
takarékpénztári igazgató) állította össze.130(130) Listájában 410 soproni schlaraff szerepel, idırendi
sorrendben a lovagi, majd polgári nevek illetve a foglalkozás feltüntetésével, ezt a jelen tanulmány
szerzıje további források segítségével 426-ra egészítette ki.131(131)

A múltnak, természetesen beleértve a schlaraffok múltját is, mélységes mély a kútja – majdhogynem
kimeríthetetlen. Mi csupán egy keveset, mondjuk úgy, hogy egy schlaraff áldomásra valót, egy
Oho-kehelynyit tudtunk belıle most meríteni…
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Néhány szó az Uhuversumról

Az ıs-schlaraff, vagyis a prágai anyaegyesület (Allmutter Praga) helyi bohémek társaságaként,
elsısorban az ottani német színház tagjaiból alakult meg 1859. október 10-én. Névválasztásuk nem volt
véletlen: a német népmesék világában Schlaraffia az a csodálatos ország, ahol palacsintából készültek a
házak, kolbászból fonták a kerítést, sült csirkék és kacsák repkednek szerteszéjjel, csak arra várva,
hogy valaki kedvet kapjon hozzájuk. Ezt a mesés földet, ezt az Eldorádót azonban hatalmas kásahegy
veszi körül, és csak az juthat be ide, aki keresztülrágja magát rajta.

1859 az Anno Uhui 1, a schlaraff idıszámítás kezdete. Schlaraffiával egy új, egy jobb világ született.
A schlaraff lovagok ezt elsısorban társas vacsorával összekötött találkozóik –Sippungjaik – alkalmával
élték meg. Ezen összejövetelek nyelve a német volt és maradt, ami persze nem zárta ki, hogy más
nemzetiségő – németül nem túl jól, vagy éppen törve beszélı – is felvegyenek tagjaik sorába. Ezt
bizonyítja dr. Hruby Ede soproni fıorvos, vagyis Der die das Fragliche lovag példája is. A német
„munkanyelven” kívül a schlaraffok egymás közti hivatalos érintkezéseikben általánosan használták az
un. „schlarafflateint”  (magyarul a slatint), amely aránylag gazdag szókinccsel – mintegy 5–600
idiómával – rendelkezett. Ez a thesaurus felölelte nem csupán a ceremónia (titulusok, megszólítások,
üdvözlések stb.), de a schlaraff tevékenységek minden más fontosabb területét is.

Jóllehet a schlaraffia hölgyeket nem engedett be sorai közé, évente egyszer nyílt napot tartottak a
hölgyek számára (Burgfrausippung), és ilyenkor bármely kíváncsi 74hölgy – még horribile dictu! a
Burgschrek (anyós) is – szabad belépést nyert a lovagvárba. Sıt, akadt olyan Reych (azaz birodalom,
vagy inkább tartomány – vagyis egyesület), amelyik kitüntetést is fundált hölgyei számára.

Az uhu, a fülesbagoly, Minerva szent madara a schlaraffok címer, sıt, mondhatni totemállata volt. Az
Uhuversumban minden az uhuval (l. Anno Uhui) kezdıdött; az uhu a schlaraff üdvözlés is. A köszönés
fogadását Aha kiáltás jelentette. Pohárköszöntınél, koccintáskor az Ehe (ejtsd: ehé!) járta. Általános
üdvözlésként, köszöntésként és búcsúzáskor, sıt tetszésnyilvánításkor a Lulu volt a megfelelı forma. 

Az Oho, a schlaraff serleg, amely a Sippungok („hörpölések”, heti rendszeres találkozók)
elmaradhatatlan kellékeként szerepelt. A schlaraff Reych-ek (országok, tartományok – tulajdonképpen
városonként szervezıdı egyesületek) világába nem volt könnyő a belépés. A jelöltnek elıbb apródként
(Knappe) kellett – szó szerint – szolgálnia, ezt követıen lett belıle ifiúr, illetve jelölt. (Junker). Ahhoz
azonban, hogy lovag (Ritter) váljék belıle, a megfelelı próbaidı elteltével még lovagi próbát is kellett
tennie; mégpedig valamilyen elıadómővészi teljesítmény formájában. A jelen lévık titkos szavazással
döntöttek a felvételrıl – már egyetlen fekete golyó az urnában is elutasítást jelentett. 

A próbát sikeresen kiálló Junkert ott helyben lovaggá ütötték, melynek során schlaraff nevet is kapott.
Az avatáskor adományozott lovagi név beszélı, sıt, bátran állíthatjuk, egyenesen kibeszélınév volt, és
az illetı foglalkozására vagy/és valamilyen – néha nem éppen legkedvezıbb – tulajdonságára utalt.
Közülük Szabó Jenı az utókor okulására nem egyet fel is oldott.132(132) Listája tizennyolc lovag nevét
tartalmazza, többek között a következıkét: a győjtıszenvedélyérıl közismert ifj. Stornó Ferenc Ritter
Alterstümler-ként szerepelt, Görgey Róbert nyugdíjas katonatiszt, egyúttal a város elsı éjszakai
szórakozóhelyének, a Maximnak a tulajdonosa Barbar der Maximierte nevet kapta. Basalt von
Potschy d’Or-nak, vagyis Hild Lipót kıfaragónak a Pócsi (Magyar) Kapu elıtt volt a telepe. Szép Ernı
banktisztviselı társaságban (nem csupán lovagi társaságban) ellenállhatatlan kényszert érzett a
verselésre, ezért aztán a Dichterarius nevet kapta.133(133) A schlaraff lovagnak egyébként semmi
beleszólása nem lehetett a névadásba – nevét élete végéig, az Alhallába történı „átlovaglásáig”
büszkén viselte.
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A tagságát ideiglenesen felfüggesztı lovagot „bebalzsamozták”, amikor viszont visszatért a lovagvárba,
„kibalzsamozták”. De az is elıfordult, hogy valaki – lovagi rangját elvesztvén, amikor újra felvételre
jelentkezett, apródként kellett kezdenie. Ez történt például Skaramutz der Mimenstarter lovaggal, alias
Dorn Frigyes színigazgatóval az 1880-as években. A Fahrende, vagyis kóbor lovagok valamelyik
tartományhoz tartoztak, de miután foglalkozásuknál fogva az év nagy részében úton, illetve távol
voltak, nem tudtak rendszeresen részt venni a hörpöléseken. Ilyen kóbor lovag volt például a pécsi
vállalatigazgató, Flammberg der Erzgeborene lovag, alias Siebenfreund 75Nándor, a Budapestia
tagja.134(134) Minden lovagnak jogában állt a heti hörpölésekre egy-egy profán vendéget is meghívni: az
ilyen vendég „zarándok” (Pilger) néven szerepelt, aki világi ruházata fölött viselte a zarándokköpenyt
és persze a zarándokföveget.

Schlaraff ordo, 1893.

Az egyes Reychek életében fontos szerepet betöltı lovagok az Ehrenritter (tiszteletbeli- vagy díszlovag)
megtisztelı címet kaptak. Ehrenritter lehetett bármely erre érdemes – saját vagy más tartományhoz
tartozó – lovag. Ratata von Fanfaria lovag (Christophée Ottó) például a húszas évek második felében a
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Budapestia Ehrenrittereként szerepelt, a harmincas években viszont a Budapestia lovagja, Zoltán von
Hanssachsen, világi nevén és foglalkozására nézve Szende Ferenc, az operaház énekese, aki
kamaraénekesként Sopronban is gyakran fellépett, tiszteletbeli lovagi címet nyert a Semproniánál. A
„tiszteletbeli” cím mint a lovagi epitheton ornansok része is használatba kerülhetett. Redlich Vilmos
budapesti kereskedı, az 1920–30-as évek egyik igen aktív lovagja például a Fürst der Narren mellett a
Tschokerl der Närrling, Ehrenhofnarr der h. Sempronia, Ehrenurvieh der h. Juvavia (Bolondok
hercege; Lükedzsoké, A nemes Sempronia tiszteletbeli udvari bolondja, A nemes Juvavia [Salzburg]
díszısökre) megtisztelı címeket is viselte.135(135)

76Az Ehrenschlaraffia, vagyis a dísz-, vagy tiszteletbeli schlaraffság intézménye egyidıs magával a
renddel, sıt ünnepségeket is rendeztek a soron levı, általában valamilyen jubileum alkalmából meg-,
illetve kiválasztott díszschlaraffok, vagyis híres mővészek, zeneszerzık és más nevezetes személyiségek
emlékére. A lista meglehetısen hosszú, ezért csak néhány példát említünk: Adolar (Weber), Don Juan
(Mozart), Faust (Goethe), Florestan (Beethoven) Funcke (Schiller) Torquato (Liszt).

Minden tartomány saját címert, zászlót és színeket használt. A Reych színeit ruházatukon,
felszerelésükön is használták. Sopron színe kék–sárga volt. A fegyverzet fontos részét alkotta,
ugyanakkor elengedhetetlen kellékként szerepelt a sisak (Helm), amely ugyan eredetileg a frígiai sipka
mintájára készült, az idık folyamán azonban – az Osztrák–Magyar Monarchia területén legalábbis –
egyre inkább hasonlatossá vált a bolondsipkához.136(136) Talán nem egészen véletlenül. A sisakon
kaptak helyet a párbajok során elnyert jelvények, de ide kerültek a különbözı kisebb kitüntetések és a
szomszéd várakba tett látogatásokkor kapott emlékjelvények is, amelyek az idısebb, sokat látott
lovagok sisakját akár teljesen el is boríthatták. Egyszerő hörpöléseken a lovagok általában csak sisakot
viseltek, vértet (Harnisch) nem. Különleges alkalmakkor azonban teljes fegyverzetben és lovagi díszben
jelentek meg. A vért tulajdonképpen köpeny, vagy inkább talár volt, amelyhez széles vállszalag is
járult; mindkettıt érdemrendek és kitüntetések borították.

A felszereléshez tartozott a lovagi kard (Schwert), amely fából (lehetıleg keményfából) készült. A
kardra támaszkodva vívták a lovagok szellemi párbajaikat (Geistige Zweikämpfe), amelynek során – a
párbajszabályok értelmében – mindkét fél szabadon választhatta meg saját fegyverét, szavalat,
ének–zene képzımővészet vagy más mővészeti ág formájában. A küzdelem a kihívott által választott
témában általában elsı vérre (poénra) ment, súlyosabb kimenetelő esetben – errıl a párbajbírák
döntöttek – a vesztes felet hordágyon vitték ki a helyszínrıl. A kihívott félnek ugyanakkor jogában állt
– indiszpozícióra hivatkozva – nem felvenni a kesztyőt; ez nem csorbította lovagi becsületét, csupán
pénztárcáját, mivel ilyenkor büntetést (Pön) fizetett a kincstár javára.

Minden schlaraff Reych teljes önállósággal intézte dolgait, elismervén természetesen az Allmutter
Praga mindenkori elsıbbségét. A tartományt egy – közvetlenül a lovagok által választott – négy
tisztségviselıbıl (Vieledeln) álló vezetıség (Vorstand) irányította, nevezetesen három fıschlaraff
(Oberschlaraffe), a kül-, a bel- és a mővészeti ügyek felelısei, valamint negyedikként a kancellárius
(Kantzler). A hörpöléseken az egyébként İurasága (Herrlichkeit) címet viselı négy nemes
tisztségviselı felváltva elnökölt, vagyis foglalt helyet az Uhu-trónon. Ötévenként került sor a rend
életében a legrangosabb, legfontosabb eseménynek számító Konzíliumokra (Concil 77oder
Hauptversammlung), amelyen minden Reych és Colonia egy-egy szavazati joggal bíró legátussal,
illetve erejének, nagyságának megfelelı számú küldöttséggel képviseltette magát. A tagok befizetéseit
(egyszeri belépési és éves tagdíj), valamint az adományokat a Kincstárnok kezelte, számon tartva a
jótékonysági célokra (mővészek ösztöndíjaira, támogatására és hasonlókra) fordított nem csekély
kiadásokat is.
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Soproni schlaraffok 1890 körül

A schlaraffia aranykora a századfordulótól az elsı világháborúig terjedı évekre tehetı. Jóllehet a
világháború alatt – inter arma silent musae – alig hallunk róluk, a húszas évek közepére újraéledtek a
tartományok szerte az egész Uhuversumban. 1925-ben az Uhuversum 226 tartományt és kolóniát
számlált, összesen több mint 12.000 taggal.137(137) A Reychek fele, pontosan 112 egyesület mőködött
Németországban, 29 Ausztriában, 34 Csehszlovákiában, 4 Svájcban (vagyis összesen 179, kb.
kétharmada a hagyományosan németnyelvő területeken), 23 az egykori Osztrák–Magyar Monarchia
más részein (10 %), 21 Amerikában és Ázsiában, és 5 más országokban.138(138) A 78II. világháborús
emberveszteségek, majd az azt követı kitelepítések, népmozgások következtében a vasfüggöny mögötti
országokban levı tartományok pótolhatatlan veszteségeket szenvedtek. Ahol viszont a tagság, ha
csökkent létszámban is, de a helyén maradt, illetve túlélte a háborús idıket, hamarosan betiltás várt
rájuk. Németországban, Ausztriában, Svájcban és a tengerentúlon viszont mindmáig mőködnek, sıt
virágoznak.
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A soproni schlaraffok (egyáltalán nem titkos) törté nete / A Schlaraffia Sempronia rövid
története

A Schlaraffia Sempronia rövid története

A Sempronia történetét egy legenda eloszlatásával kell kezdenünk, miszerint Sopronban alakult volna
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meg az elsı magyarországi schlaraff egyesület. Ez nem így van. A nagykanizsai tartomány ugyanis az
Uhu 16. évében (1875) alakult meg, és közel nyolc év után szőnt meg. Ez azonban semmivel sem
kisebbítheti az Allmutter Praga után kilencedik tartományként létrehozott Sempronia dicsıségét. Az
alakuló ülésen, a Széchenyi-téri Kroyherr kávéházban 1878 Windmond, vagyis az 1878. november
30/31-re virradó éjjelen 23-an jelentek meg: húsz leendı schlaraff és három megfigyelı:

Cassio Theo                                Ritter Techtl Mechtl der Unwiderstehliche            prágai operetténekes

Gr. Széchenyi Béla                      Ritter Machthart der Brummbär                            földbirtokos

Dr. Cavallar Vilmos                    Ritter Paljevac der Samaritaner                            orvos

Tóth István                                  Ritter Hamadryas der Weisspinsel                        festımővész

Wallner János Sándor                  Ritter Bitte sehr in Es-dur                                    tanár

Dr. Démy Lajos                           Ritter Acidum der Kaltblütige                              orvos

Jungmann, Jaroslav                      Ritter Skopicek der bömische Mozart                    színházi karmester

Schmidtler Richárd                      Ritter Säusler van der Platten                                operaénekes

Lamborg Ottó                              Ritter Heh der Mostschädl                                    operaénekes

Romwalter Alfréd                        Junker Alfred I                                                      nyomdász

Waldhauser Ferenc                      Junker Franz II                                                    városi állatorvos

Laska Gyula                                Junker Julius III                                                    színész

Kroyherr Kristóf                          Junker Christof IV                                                kávéháztulajdonos

Rauld Edmund                            Junker Mundi V                                                    színész

Breuer Móric                              Knappe                                                                újságíró

Dohrs                                          Knappe                                                                színész

Bauer Leó                                    Knappe                                                                színész

Marx                                          Knappe                                                                színész

Wrchowsky Gyula                      Knappe                                                                bankpénztáros

Strasser Ignác                              Knappe                                                                színész

Dobrovits Sándor                        megfigyelı                                                            takarékpénztári
könyvelı

Büttl                                            megfigyelı                                                            a „Liederkranz”
karnagya

Flandorffer János Nepomuk        megfigyelı                                                            kereskedı139(139)

A kávéház tulajdonosa, Kroyherr Kristóf egyébként az ülés jegyzıkönyvében IV. számú Junker-ként
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szerepelt, majd nem sokkal késıbbi beavatásakor a hangzatos Mocca die Kellerassel nevet nyerte el. A
Sempronia Burgjai idırendi sorrendben az alábbiak szerint követték egymást: 

79Elnevezés Helyszín Idıtartam

Moccaburg Kroyherr kávéház a
Széchenyi téren

1878–1897.
január 3.

Börsenburg Tızsdecsarnok 1879. január
4–?

Casinoburg egy szoba a Tızsde mellett 1881–?

Rosenburg Fehér Rózsa szálló ?

Ibyburg Iby panzió, Várkerület 1882–?

Bärenburg Marzinger panzió (késıbbi
nevén Grosszner-panzió)

1883

Bärenburg am
Rappenstein

Floigl kávéház
(Várkerület)

1884

Bärenburg am
hohen Rappenstein

Kaszinó, I. emeleti
díszterem

1888–1946

A Kaszinó dísztermét gr. Széchenyi Béla vette 1878-ban örökbérletbe, majd bocsátotta a lovagtársak
rendelkezésére.140(140) Az I. világháború második évében az épületben katonakórházat rendeztek be, a
hatóságok természetesen a Burgot is igénybe vették. A schlaraffok csupán 1916. február 8-án
költözhettek vissza.

Jóllehet a soproni schlaraffok elvileg egyesületet alkottak, a gyakorlatban mégis inkább zártkörő
klubként” mőködtek, amint azt a millennium évében a városi tanács megkeresésére hivatalosan is
közölték. A hivatal sürgetésére néhány évvel késıbb végre elkészült alapszabályuk is, melynek elsı
pontja így szól: „a társaság, mely magát Schlaraffia Semproniának nevezi, a mővészet és humor
ápolását tőzte ki céljául, melyen a férfibarátság ápolásával munkálkodik.”141(141)

A lovagok Sippungjaikat kedd esténként 8 órai kezdettel tartották. A fıschlaraff ilyenkor a már említett
Uhu-trónon, vagyis egy emelvényen álló, baldachinnal ellátott támlás bırszéken foglalt helyet. Két
oldalán alabárdos lovagok álltak ırt. Feje fölött Minerva szent madara, egy kiterjesztett szárnyú
fülesbagoly szimbolizálta hatalmát. Az elsı tisztikar a következı lovagokból állt: Sempronia tartomány
trónját Machthart der Brummbär (gr. Széchenyi Béla) foglalhatta el, két társa Techtl Mechtl der
Unwiderstehliche (Cassio Theo prágai operetténekes), valamint Paljevac der Samaritaner (Dr.
Cavallar Vilmos) lettek, míg kacelláriussá Skopicek der bömische Mozart lovagot (Jaroslav Jungmann
színházi karmestert) választották. Kincstárnok Hamadryas der Weisspinsel (Tóth István festımővész),
marsall Acidum der Kaltblütige (dr. Démy Lajos orvos), jelöltmester Bitte sehr in Es-dur lovag
(Wallner János Sándor tanár). Nem sokkal késıbb ceremóniamesterük is lett Ritter Säusler von der
Platten (Schmidtler Richárd operaénekes) személyében.
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A taglétszám (Sassenanzachl) a kezdeti idıkben 20–30 között változott, késıbb 40–50 fıre duzzadt.
Az egyesület fénykorát a századfordulótól az elsı világháborúig terjedı években élte. A háború alatt,
majd különösen az azt követı zavaros idıkben az egyesületi élet pangott: lovagokat sem avattak, sıt
összejövetelekre is ritkán került sor. Az 1921-es népszavazás után az élet, beleértve a schlaraff lovagi
életet is, csupán a húszas évek közepe táján térhetett vissza megszokott medrébe.142(142) A Bärenburg
ekkoriban 80megint jókedvő hörpölésektıl visszhangzott – igaz, nem sokáig, csupán a harmincas évek
elejéig, amikor újabb, ezúttal végzetesnek bizonyuló gondok jelentkeztek. Minderrıl a késıbbiekben
szólunk.

2008. LXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / M ŐHELY / Balázs Károly: A Schlaraffia Sempronia lovag jai.
A soproni schlaraffok (egyáltalán nem titkos) törté nete / A lovagok a város
társadalmi-kulturális életében

A lovagok a város társadalmi-kulturális életében

Sopron 1828-ban az általános fejlettségi mutatókat tekintve országosan a harmadik helyen állt, ahonnan
azonban – mindenekelıtt az iparfejlesztés elmaradása miatt – 1910-re visszacsúszott a tizenötödik
helyre.143(143) A kulturális, mővészeti élet területén egyáltalán nem vesztett ilyen mértékben pozíciót,
sıt továbbra is az elsık között tudhatta magát a kultúra és a mővészetek terén, s ez elsısorban polgárai
kultúra- és értékteremtı – és persze megtartó – erejének volt köszönhetı.144(144) Jellemzı adat, hogy a
városban az újkorban, a 20. század közepéig terjedı nyolc évtized alatt Környei Attila kutatásai szerint
649 egyesület mőködött, s ezek közül 117 volt kulturális, tudományos vagy sportegyesület.145(145)

A többszörös egyesületi tagság a polgárság körében természetes és elfogadott jelenség volt. Roth
Gusztáv Adolfot (Koch-i-noor das Weckerle) pékmester, a Roth-féle kifli gyártója például többek
között kerékpározott, turistáskodott, továbbá elsırendő tornásznak és kiváló amatır fényképésznek
bizonyult, s persze mindezek kapcsán vagy fél tucat egyesület tagjaként szerepelt. Bella Lajos
(1850–1937) (Cserepes vom Burgstall) reáliskolai történelemtanár, amatır régész, aki a Várhegyen
Európa egyik legnagyobb, a Hallstatt-kultúrához tartozó települését és temetıjét tárta fel, a
Városszépítı Egyesület, a Soproni Irodalmi és Mővelıdési Társaság, valamint a Sopronmegyei
Régészeti Társulat tagja is volt.146(146)

A Soproni Képzımővészeti Kör vezetısége majdhogynem testületileg lépett be a Schlaraffiába. Steiner
Rezsı (Hitzian der Langobarte), ifj. Storno Ferenc (Ritter Alterthümler), Tóth István (Hamadryas der
Weisspinsel), Weinberger Adolf (Dolly mit Pinsel und Flinte) és maga a Kör alapítója és elsı elnöke,
Zettl Gusztáv (Wisch der Gestreiche) egyaránt schlaraff lovagok voltak.147(147) Blaschek Vilmos
megyei fıszolgabíró (Artig der Paragraphenknecht) és Cavallar Vilmos (Paljevac der Samaritaner)
egyaránt a Zeneegyesület alelnökeként mőködtek. Dr. Kossow-Geronnay Jenı városi jegyzı (Papageno
der Symphonische) az új néven újjáalakult Zeneegyesület, a Zenekedvelık Egyesületének lett elsı
elnöke. Kárpáti Sándor (1872–1939) az evangélikus 81tanítóképzı tanára, zeneszerzı, karvezetı
1905-ben került Sopronba;148(148) nem sokkal késıbb már lovaggá avatták. Természetesen a
Zenekedvelık Egyesületébe, továbbá a városszépítıkhöz is belépett.

A „legismertebb soproni lovag” megtisztelı címre minden bizonnyal a sásonyi (Winden, Burgenland)
születéső Schubertl ich schnitt es gern, világi nevén Klafsky Henrik (1893–1990)149(149) pályázhatna.
A soproni Hitelbank fıtisztviselıje, a Liederkranz Dalegylet karnagya 1916-ban lépett be az
egyesületbe. A legszebben dekorált schlaraff lovagok közé tartozott, többek között birtokába került az
Allschlaraffia legnagyobb kitüntetése, a „Lorbeerblatt zum Grosskristall des Grossursippenordens”
(nem hivatalos fordításban: a Nagy İshörpölési Érdemrend Babérággal Ékesített Nagykristálya). Ezt
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tagságának hetvenéves évfordulójára kapta 1986-ban – a világon elsınek és ez idáig egyetlenként.
Zwinz Károly (1884–1968), vagyis Ritter Fackeltanz der Opernbass Klafszky jó barátja és kollégája
volt a Hitelbanknál, másrészt brácsás Klafszky vonósnégyesében.150(150) Egyébként Zwinznek
köszönhetı, hogy a Tanácsköztársaság alatt a terveknek megfelelıen nem csináltak Népkaszinót a
Burgból. 

Schlaraff-udvartartás az Uhu-trónnal. 1890 k.

A schlaraffok, mint említettük, sohasem akartak különösebben rejtızködni; ez egyébként a nem egészen
30 000 lakosú városban már csak az említett összefonódások miatt sem lett volna lehetséges.
Ugyanakkor az is igaz, hogy a lovagok nem rajongtak a nyilvánosságért. Jól tudták viszont, hogy
hasznukra válik, ha saját érdekükben idınként megmutatják magukat, annál is inkább, mert idınként
felmerült ellenük a szabadkımővesség, illetve a velük való kapcsolattartás vádja. Ilyen kapcsolat
elsısorban személyi szinten, a közös tagok révén létezett, hiszen a Széchenyi páholy fımestere nem volt
más, mint Kali der Kahle lovag, alias dr. Leszner Rudolf orvos, és persze több más schlaraff is tagja
volt a páholynak, az ismertebbek közül például ifj. Stornó Ferenc.151(151) 

82A schlaraffok azonban nem zárkóztak el a ’profán világgal’ tartott kapcsolatok elıl, többször is a
nyilvánosság elé léptek; többek között jótékony célú fellépések, rendezvények keretében. Az elsı ilyen
alkalomra nem sokkal a megalakulást követıen, 1881. december 16-án került sor, amikor az egyesület
zenészei a városi zenekar tagjaival együtt a Lohengrin egyik fináléját mutatták be.152(152) Ezt követte az
egyesület tíz éves fennállása alkalmából tartott nagy hangverseny, amelyet a tiszteletbeli lovagi nevén
Torquato-ként ismert zeneszerzı, Liszt Ferenc felállítandó emlékmőve javára rendeztek.153(153) 
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A lovagvilág alkonya

A harmincas évek közepére a Sempronia elhúzódó, ezúttal végzetesnek bizonyuló válságba került.
Több lovag elköltözött a városból, még többen kiléptek, és a megmaradtak egy része is távol maradt az
összejövetelektıl. Új tagok pedig nem jelentkeztek. Az egyesület még néhány évig csendben haldoklott,
aztán 1939. április 25-én megkondult fölötte a lélekharang. Az önfeloszlatást kimondó közgyőlésen a
jelenlévı tagság szomorúan vette tudomásul a pénztáros jelentését, miszerint „az egyesület vagyon
felett nem rendelkezik, a berendezési tárgyak értékesítésébıl befolyó összegbıl a hátralékos
helyiségbért fizeti ki”.154(154) A Belügyminisztérium két évvel késıbb törölte a Schlaraffia Semproniát
az egyesületi nyilvántartásból.155(155) Ezzel a soproni lovagok hat évtizedes fennállása hivatalosan is
véget ért.

2008. LXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / M ŐHELY / Gömöri János: A Scarbantia Társaság
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83Gömöri János : A Scarbantia Társaság tevékenysége (2002–2007) és  a
Scarbantia Emlékérem kitüntetettjei 2007-ben

Az 1991. decemberében alapított Scarbantia Társaság (a továbbiakban: Társaság) tevékenységérıl
eddig három alkalommal számoltunk be a Soproni Szemle hasábjain.156(156) Az utóbbi években
elsısorban elıadások szervezésével népszerősítettük az antik kultúrát, a régészeti mőemlékvédelmet.
Alkalmanként más civil szervezettel, ön-kormányzati intézménnyel összefogva szerveztünk
közmővelıdési programot, tudományos tanácskozást, rendeztünk kiállítást, állítottunk fel információs
táblákat, vagy jelentettünk meg kiadványokat. 2007-ben megalapítottuk a Scarbantia Emlékérmet,
amelyet a Régészeti Park létrehozásában jelentıs érdemeket szerzett személyeknek, vagy
szervezeteknek adományozunk Sopron Város Polgármesterének támogató hozzájárulásával. 


