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Feltártak viszont egy üres kriptát és húsz középkori sírt. Utóbbiakban tárgyi 
emléket nem találtak, ezért a sírokat sürgõsen visszatemették. Késõbb, a 
helyreállítás során a délkeleti, térre nézõ szárny földszinti padozata alatt néhány 
téglából falazott, kör alaprajzú terménytároló verem került elõ. Ezeket a 
megvalósulási tervre felrajzoltuk, majd a kivitelezõk az üregeket visszatemették. 

A kiviteli tervek a beruházási program szerinti ütemben készültek el. Elsõ 
ütemben, 1986 februárjában a múzeum helyreállításának részletes tervei 
készültek el.14 Az étterem és kávéház kialakításának tervei 1987-ben kerültek le a 
rajzasztalokról. Itt igényes belsõépítészeti terv is készült.15 1989-ben elkészültek a 
könyvtár16 és a premontrei rendház17 kiviteli tervei is. Idõközben a r. k. 
plébániatemplom helyreál-lításának megtervezésére is sor került.18 1990-ben az 
épület visszakerült a premontreiek birtokába. Az épületegyüttes helyreállítása 
1991-ben fejezõdött be.19 A városi könyvtár végül más épületben került 
elhelyezésre: a déli szárny emeletét a premontrei prépostság vette használatba. 
Az étterem 2009-ben kiégett, jelenleg használaton kívül áll. A múzeum továbbra 
is a rendházban mûködik. Szépen restaurált északi szárnyának dísztermében 
idõszakos kiállításokat rendeznek. 
 
 

KOVÁCS ZSÓKA 

(FORD.) 

 

Az „anya” panaszai 

törvénytelen és nem 

természetes „leánya” ellen. 

Szemelvény az 1829-es soproni  

plébániai 

jövedelemösszeírásokból 
 

Az alábbiakban közreadott, a latin eredetiben Parochi antiqui ad Parochiam novam 
correlatio; Matrisque adversus illegitimam et innaturalem Filiam gravamina címmel 
feljegyzett forrásrészlet adalékul szolgál a soproni plébániák történetéhez.20 A 
Szent Mihály-templom plébánosa szemszögébõl mutatja be a két plébánia 

                                                           
14 GYL II. 6871/3 
15 GYL II. 6871/5; belsőépítész tervező: Vági Ervin. 
16 GYL II. 6871/15 
17 GYL II. 6871/13 
18 GYL II. 6871/10 
19 A tervezést Horváth Lóránt ny. főapát tanácsaival segítette, aki a helyreállítás eredményeiről az „m2” 

közszolgálati televízió „Lássunk világot” című műsorában számolt be. A kivitelezési munkákat a győri 
püspökség részéről Gábor Jenő építész irányította. 
20 Egyházmegyei Levéltár - Győr. I. Püspöki Levéltár. f. Plébániai jövedelem-összeírások. (Conscriptio 

proventuum parochialium). XIV. Sopron. Canonica Visitatio 1829. A forrásanyagra Kelemen István hívta fel a 
figyelmemet. 
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egymáshoz való viszonyát.21 A társaskáptalan 1779-es megalapítása, 10 évvel 
késõbb az új plébánia létrehozása és ennek nyomán a hívek fele-fele arányban 
való megosztása jelentette a késõbbiekben kibontakozó konfliktus alapját.22 A régi 
plébánia panaszainak jogosságát bizonyos egyházi intézmények, alapítványok 
kezelésébõl, és bizonyos ünnepek megszervezésének módjából fakadó érvek 
szándékozzák alátámasztani. A forrásrészlet tartalmaz egy várostérképet is, mely 
a régi és új plébánia területi illetõségét hivatott bemutatni, piros színnel jelezve az 
egyik legfontosabb egyházi esemény, az Úrnapi Körmenet útvonalát.23 

Azért, hogy elõsegítsük mindazoknak a dolgoknak helyes megértését, amiket 
megfontolás céljából itt felvetettünk, és hogy elhelyezkedésükrõl megfelelõ képet 
alakítsunk ki, írásunkhoz csatoljuk mindenekelõtt Sopron város térképét („N” 
jelzéssel), amely ha nem is pontos mérnöki munka alapján készült, hanem annak 
a képnek megfelelõen, ahogy eszünkbe jut: a valósághoz mégis kiváltképp 
hûséges: 

 

                                                           
21 A Szent Mihály templom plébánosa 1821és 1840 között Micsánek József volt. 
22 Lásd bővebben: Bán János: A Soproni Katolikus Konvent története 1625–2000. Szerk.: Kovács József László, 

Sopron, 2000. 23-29. p. 
23 A térképet a rajta lévő magyarázatokkal Hárs József is közölte A Gróf és a szegények, Verőcei Gróf 
Pejacsevich Károly (1745–1815) végrendelete című munkájának függelékében (7. kép). Szülőföldünk 2006. 
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Sopron város térképe, mely mutatja az egyetlen plébánia varratlan, a szörnyû skizma által 
szétszakított köntösét, képletes, semmilyen törvénnyel sem szentesített határaival együtt 

 
A térképen lévõ számok és jelek magyarázata: 1. a régi plébániatemplom, 2. az elõzõvel 
egyesített Szentlélek templom, 3. a Voss-árvaház templomocskája, 4. Társasegyház, 5. a 
bencés atyák temploma, 6. a domonkos atyák temploma, 7. az apácák temploma, 8. Szent 
János temploma, mely egyesült a társasegyházzal, 9. Nepomuki Szent János kápolnája, 10. 
az ágostai hitvallásúak imaháza, 11. ugyanezek temetõje, 12. Szent Mihály kapu, 13. Bécsi 
kapu, 14. Balfi kapu, 15. Wieden kapu, 16 Szent Lénárd kapu, 17. Pócsi, vagy Magyar kapu, 
18. Újteleki kapu, 19. városfalon belüli plébániai rét, 20. Szent Mihály utca, 21. Köves utca, 
22. Jégverem utca, 23. Fövényverem utca, 24. Szent Lélek utca, 25. Rózsa utca, 26. Bécsi 
utca, 27. Szélmalom utca, 28. Balfi utca, 29. Szeder utca, 30. Végfordulat utca, 31. Halász 
utca, 32. Gazda utca, 33. Templom utca, 34. Kovácsok régi utcája, 35. Kõkapu utcája, 36. 
Újteleki utca, 37. Régi gabonapiac utca, 38. Hátulsó utca, 39. Élesszög, 40. Hosszú Sor, 41. 
Ezüst utca, 42. Pócsi utca, 43. Kis Pócsi utca, 44. Fogadók utcája, 45. Várkerület, 46. 
Elõkapu, 47. Hátsókapu, 48. Halpiac, 49. Városi Tanácsház, 50. Vármegyeháza, 51. a 
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Szentháromság szobra; a Boldogságos Szûz Mária szobra, 52. Belváros, 53. Ispotály, 54. a 
régi plébánia temetõje 

 a régi plébánia úrnapi oltárai † a Katolikus Konvent házai  a jezsuiták régi kollégiuma, 
___ a régi plébánia határa, ……… az új plébánia határa 
Megjegyzés: 1.Krisztus testének ünnepén a Szent Mihály templomból induló egész úrnapi 
körmenetet a másik plébánián vezeti, 2. Szentháromság ünnepén a körmenetet az 51. szám 
alatti szoborhoz, azaz a másik plébániához vezeti: a régi városplébános. 3. A Városházán 
és a Vármegyeházán, amelyek a 49. és 50. számok alatt vannak, a fogva tartottakat mind a 
két esetben ugyancsak maga az említett plébános a káplánjai segítségével a benefíciumok 
és alapítványok erejébõl hitben építi a másik plébánián, és az Oltáriszentséghez járulással 
megújítja õket az ünnepi menetben. 4. A 9. számú kápolna és az 53. szám alatti ispotály 
kápolnája a régi plébános felügyelete és befolyása alatt áll; a 8. szám alatti kis templom a 
belvárosi plébános gondozásában van. Ha két plébánia van: óh, jaj, az már Bábel! 

 

A továbbiakban abból a célból, hogy megvilágítsuk a régi, azaz 
anyaplébániának az új, azaz leányplébániához fûzõdõ viszonyát, városunk 
kegyes intézményeinek, aztán az egyházi ünnepeknek, végül a jogoknak, 
jövedelmeknek és az anyaplébániára háruló terheknek a számbavételét fogjuk 
elvégezni. 

 

Kegyes intézmények 

A, KATOLIKUS KONVENT, MELY A TELJES POLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN 
GONDOSKODIK A SZEGÉNYEBB TANULÓIFJÚSÁG TANKÖNYVEIRÕL, A 
KÉZMÛVESEK SEGÉDEINEK SZÜKSÉGES ÖLTÖZÉKÉRÕL, AZ ÖZVEGYEK 
HÁZBÉRÉRÕL, VÉGÜL PEDIG A SZEGÉNYEK, S A VÁROSBAN ELHUNYT 
IDEGENEK ILLÕ TEMETÉSÉRÕL; KEZELI A KATOLIKUS TANULÓK 
RÉSZÉRE VÁROSUNKBAN ALAPÍTOTT SOKFÉLE RENDKÍVÜLI 
ÖSZTÖNDÍJAT, AZ ÜRESEDÉSEKET EGYEZTETI A MAGYAR KIRÁLYI 
HELYTARTÓTANÁCS DÖNTÉSÉVEL, FIGYELMET FORDÍT A KATOLIKUS 
GYÜLEKEZET TÖBB MÁS SZÜKSÉGLETÉRE IS; AZOKBÓL A HÁZAKBÓL, 

MELYEK A MELLÉKELT VÁROSTÉRKÉPEN † JEL ALATT LÁTHATÓK, ÉS 

SZÕLÕKBÕL VAN JÖVEDELME, EZEKBÕL TARTJA FENN MAGÁT; ÜLÉSEIT 
A KONVENT-HÁZBAN AZ ÉV FOLYAMÁN MEGHATÁROZOTT 
IDÕPONTOKBAN TARTJA.  

 
A konvent elsõ embere a negyven ülnök között az elnöki tisztet betöltõ polgár-

mester után a régi városplébános. A konvent határozatai azonban, jóllehet 1821-
ben megújították és szabályozták õket, senki mást nem ismernek el ezen a 
plébánoson kívül. Sõt, nyilvánvaló, hogy ez a konvent, amely 39 olyan, nem az 
egyházhoz tartozó ülnökbõl áll, akiket az egész polgárság közül, a két plébániára 
való tekintet nélkül választottak, e város összes katolikusának egyetlen osztatlan 
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közösségét képviseli, hiszen tanácskozásának a lelkészre vonatkozó tárgyairól 
rendelkezni is egyetlen pásztor védnöksége alatt akar, és nem ok nélkül fél a 
közgyûlés, hogy egy másik plébános bevonásával meghasonlik és szétszakad. 
 

b, Szegények Intézete, egy és osztatlan, az egész város számára. Jóllehet 
valójában ezt az intézményt egy polgári tisztviselõ felügyelete alatt két megbízott 
szenátor és harmadikként az ún. „szegények atyja” irányítja, úgy tûnik, mégis 
valamilyen mértékben erre az intézményre is befolyással van a lelkész, ez a 
befolyás, tekintettel arra, hogy az egész város szegényeire vonatkozik, egyetlen 
emberé, a régi városplébánosé: aki maga gyûjt kizárólag a város fõegyházában 
évente két alkalommal ennek az intézménynek a javára: azt az adományt, amit a 
hívek ezen az alkalmon a nyilvános gyülekezetben felajánlottak, a plébániájára 
viteti, és miután ott az említett megbízottak egyikének jelenlétében 
megszámolták, nyugtával együtt a Szegények Atyjának utalványozza, és azt 
ennek az intézménynek a pénztárába kell bevinni. 
 

c, Aggmenház kórházzal, az egész városban mindazokat, akiket az öregség vagy 
betegség elerõtlenített, és életük delén magukra maradtak, a rendelkezés szerint 
egy épületben, a város költségén kell eltartani. Ennek az aggmenháznak a házi 
pénztárát és az alapítványait kezeli, a menhely lakóinak az adományt szétosztja, 
és a dominikánusok hûséges segítõ munkájával a gyengébbek lelki gondozását 
végzi: a régi városplébános. 
 

d, Tóth-alapítvány, melybõl az év bármely pénteki napján 30 férfit és 
ugyanennyi asszonyt fizetnek, akiket városunk szegényebb rétegéhez tartozó 
lakosai közül vegyesen, a két plébániára való tekintet nélkül választanak, 
miközben a régi plébános egyik káplánja elõimádkozik, a kegyes alapító által 
elõírt bizonyos követelményeknek megfelelõen, és ugyanez a káplán 
személyenként 30 krajcárt oszt szét, és az említett káplán is ugyanennyiben 
részesül. 
 

e, Voss Árvaház, melynek elsõ embere a vezetés élén álló tagtárs után a régi 
városplébános. A többit lásd fentebb, a 18. pontnál.  
 

f, A Felebaráti Szeretet Testvérülete, ma 4142 mindkét nembeli személybõl áll, 
akik az egész városban mindenfelé élnek, tekintet nélkül a város két plébániájára, 
és csak gyógyszerre az 1827-es évben 700 forintnyi pénzt áldozott. Ennek az 
intézménynek örökös elnöke a régi városplébános, az õ házában tartják az 
üléseket, templomában az intézmény minden ünnepét. (…) 

A város régi plébániájának ezen tisztségei nem azért kerülnek itt a 
középpontba, hogy valakinek az elismerését vagy hasznát növeljék, hanem 
inkább a terhét és sokrétû felelõsségét; és nem valamiféle gõg, vagy rút nyereség 
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kedvéért, hanem egyedül azzal a céllal, hogy világosabbá váljon az a sokrétû 
kötelék, mely egyrészt ennek a városnak minden katolikus lakosát egyetlen 
oszthatatlan közösségbe fogja össze, másrészt a város régi plébánosát kizárólagos 
joggal avatja az egész város plébánosává.  

Ugyanis akár az említett tisztségek természetét és sajátságát, akár azoknak az 
alapítványoknak (a, b, c, d, f) a törekvéset, melyekre több tisztség is támaszkodik, 
akár azt a körülményt, hogy polgári tisztviselõt egyáltalán nem bíznak meg, 
vesszük tekintetbe, úgy az elõbbi intézmények igazgatásába a társaskáptalan 
elöljárója, akár mint olyan, akár mint ún. belvárosi plébános, saját tartományának 
hatáskörét átlépve, és bizony városunk régi plébánosának jogsértésével folyna 
bele.  

Az pedig világos mindenki számára, aki az említett rendelkezéseket ismeri, 
hogy ha a társas káptalanban létrejött a plébánia, és formálisan a hívek is hozzá 
lettek rendelve, ez a körülmény bizonyosan falat emel az idáig egységes lakosság 
közé. 

Milyen szomorú esete ez annak, hogy a nép egyik felével mostohán bánnak, és 
megcsalják abban, hogy az említett javadalmak hasznából a polgártársaival 
egyformán részesüljön; de még szomorúbb esete a város két plébánosa közötti, és 
a népet mindkét oldalról érintõ szüntelen veszekedéseknek; végül pedig annak 
mélységesen szomorú esete, hogy innen, errõl a területrõl áradnak ki az egyetlen 
„nem katolikus”24 közösség botrányai! 

Ezeken kívül azonban más tisztségeket is meg kell itt említeni ugyanazzal a 
céllal, mint a fentieket: ide tartoznak természetesen bizonyos egyházi ünnepek, 
melyek részben szorosan a plébániához kapcsolódva, részben városi ünnepbõl 
eredõen, részben pedig a hívek magán kezdeményezésére – a püspök egyetértése 
és kegyes jóváhagyása mellett – lettek elrendelve városunkban, minden 
katolikusra való tekintettel, ezeken mégis kizárólag a régi városplébános végzi a 
szertartást. Ilyenek:  

g, Nagycsütörtöki lábmosás: Az egész polgárság közül 12 szegény embert 
lábmosás végett a régi plébániai templomhoz vezet a polgármester vagy a 
városbíró, a többi katolikus szenátor és mások a polgárok választott 
közösségébõl; Utána a szolgálattevõ saját költségén közös étkezéssel frissíti fel 
õket, és az említettektõl mintegy keresztapáiktól bõséges adományban 
részesülnek. 

h, A vetések megáldása Szent Márk evangélista ünnepén. 
i, Kisebb könyörgések három teljes napon át. 
k, Zarándoklat a püspöki székhelyre, Rákosra, a papság részvételével, annak kiesz-

közlésére, hogy a jégesõ maradjon távol városunk szõlõitõl (Krisztus 
mennybemenetele ünnepén). 

                                                           
24 A szövegben az „acatholicae communitatis” kifejezés szerepel. 
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l, Nyolcnapos ájtatosság, a Nepomuki Szent János ünnepét követõ nyolc napon 
keresztül, a Szentnek a belvárosban lévõ kápolnájában, melyet a polgárság 
együttesen emelt, és a város régi plébánosának védnöksége alá lett helyezve. 

m, Ünnepi áldozati körmenet a Szentháromság szoborhoz a belváros fõterén, te-
kintettel az egész polgárságra. 

n, Úrnapi körmenet Krisztus testének ünnepén, melyen részt vesz a városi 
(katolikus) tanács, az egész városból minden kézmûves céh a régi plébánia 
templomában õrzött zászlóikkal, a teljes tanuló ifjúság és megkülönböztetés 
nélkül az egész város minden katolikus lakosa. A polgárok egyforma ruhában, a 
városi hajdúk pedig a szent ének fõ részeinél és annál a négy oltárnál, melyet a 
mellékelt várostérképen kereszttel jelölt pontokon emeltek, fegyverük és ostoruk 
összeütése közben a szokásos köszöntéseket mondják el.  

o, Fogadalmi ájtatosság 12 órás szentségkitétellel a háromnapos tûzvész miatt, 
melyben 1808. július19-én, 22-én és 24-én az egész város kétharmada elégett.  

p, Szent ének Szent Ignác ünnepén a szegények, az aggmenház lakói és a kórházi 
betegek közötti élelemosztással. 

q, Zarándoklat Máriacellbe Szent István király ünnepén, a papság részvételével, 
az egész város részére, a Máriacellbõl visszatérõk ünnepi bevezetésével a Neustift 
nevû városkapun keresztül, mely még az ún. külsõ plébánia határain is kívül 
fekszik. 

r, A Testvérület védõszentjének ünnepe, fentebb az f. pont alatt olvashatók az 
egész városra vonatkozóan a rendelkezések, a búcsúkkal együtt. Évenként 
visszatérõ ünnep gyászmisével mindazokért, akik a Testvériség tagjai közül 
meghaltak. A Szent Mihály Arkangyal ünnepe utáni vasárnap és a következõ 
napon. 

s, Õfelsége születésnapjának ünnepe, a város részérõl a helyi hatóság és a 
polgárok vesznek részt, egyforma ruhában. 

t, Ünnepélyes szentáldozás a város összes katolikusának minden év utolsó 
estéjén az egész város lakosságának hihetetlen sokaságával. Végül: 

u, A városi és megyei börtönökben fogva tartott rabok vallásos tanítása az év legtöbb 
vasárnapján, hogy a húsvéti szentáldozás által a Szentség nyilvános körmene-
tében megújuljanak, ahová a városi és a megyei hajdúk fegyveres csapata ernyõ 
alatt kíséri õket. 

Mindezeket az egyházi ünnepeket, melyeket az egész város számára, azaz 
mind a nép, mind a plébánia egységének jegyében alapítottak, ilyen módon 
kizárólag a régi plébánia templomaiban, azaz szigorúan olyan kápolnában és 
templomokban tartják meg, ahol kizárólag a régi városplébános végzi a 
szertartást, így ennek a plébániának és abban a Szent Mihály templomnak 
nyújtják azt a városunkban az egyes egyedüli plébániát megilletõ kiváltságot, 
hogy a szent év elrendelt körmeneteit is bármely plébánián megtarthatja 
Sopronban, nem kettõs rend – azaz a külsõ és belsõ plébánia – szerint, hanem 
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egyszerre az egész város vonatkozásában, mivel maga a kiváló és mélyen tisztelt 
fõtisztelendõ úr rendelte el kegyesen, hogy csak azokat a körmeneteket lehet 
megtartani, melyek városunk fõegyházából a régi városplébános vezetésével in-
dulnak, s ugyanoda térnek vissza. 

És mégis meg van fosztva a régi városplébános attól a jogtól, hogy ezeket a 
teljes polgárság tekintetében elrendelt egyházi ünnepeket máshol is kihirdesse, 
mint a saját plébániai templomában. 

Ó, jaj, micsoda baj szakadt a szükségképpen egyetlen plébániára, mivel azt 
meggondolatlanul szétdarabolták! És ezzel templom templom ellen való 
acsarkodásának alapját vetették meg! 
 

SOPRONI ARCOK 
 

A Soproni Szemle Szerkesztõsége és Szerkesztõbizottsága ezúton köszönti 
tisztelettel és szeretettel a cikk szerzõjét, Sarkady Sándor költõt, mûfordítót, 
pedagógust és szerkesztõt, Sopron kulturális életének fáradhatatlan szervezõjét 
75. születésnapja alkalmából. Kedves szerkesztõtársunknak jó egészséget, derûs 
és mûvekben gazdag alkotó éveket kívánunk!   

 
* * * * * 

 

 

 

SARKADY SÁNDOR 

 

Dessewffy-Horváth Marietta  

emlékezete 
 
Nyolcvanadik születésnapja elõtt alig három hónappal elhunyt Dessewffy-
Horváth Marietta hegedûtanár, szobrászmûvész és író, a Magyar Írószövetség 
érdemes tagja. Horváth Marietta 1930. február 3-án született Sopronban. Édesapja 
Horváth József (1900–1979), a soproni zeneiskola legendásan sokoldalú mûvész-
igazgatója volt, édesanyja cserneki és tarkeõi Dessewffy Izabella (1896–1975), a 
Magyar Királyi Operaház magánénekesnõje, „Sopron csalogánya”. A szülõk a 
múlt század derekán évtizedeken át Sopron zenei életének irányítói, meghatározó 
személyiségei voltak. Leányukat is zenei pályára szánták, akit már kora 
gyermekéveitõl hegedûre oktattak. 

Marietta az iskoláit az Isteni Megváltó Leányairól nevezett elemi iskolában, 
majd az Állami Leánygimnáziumban végezte, miközben szorgalmasan muzsikált. 
1949-ben, tizenkilenc évesen, az országos Bach-hegedûversenyen második 
helyezést ért el, kamarazenélésbõl pedig elsõ díjat nyert. A zene terén elért sikerei 
ellenére érdeklõdése mindinkább a képzõmûvészetek felé fordult. 1947-tõl öt 


