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védelem alatt. Ennek ellenére kívánatos lenne, hogy a kérelmezõk a felhelyezés 
elõtt lépjenek kapcsolatba a helyi hatóságokkal, hogy az itt érvényben lévõ 
városépítészeti irányelveknek megfelelõ megoldás szülessen. A szükséges 
intézkedések érdekében az Osztrák Birodalmi Helytartói Hivatal kész közvetíteni. 

Politikai szempontból az emléktábla elhelyezése igazán üdvözlendõ, mert az 
avatóünnepség alkalmat nyújtana a magyar nemzet ébredését elõmozdító, 
Bécsben született grófnak, mint nemzeti szocialistának (sic!) a tetteit magasztalni és 
az alkalmat kihasználva olyan gondolatokat felvetni, melyek mind a Német 
Birodalomban, mind Magyarországon követendõ példáként szolgálhatnak. 

Nemzeti szempontokat figyelembe véve bizonyos megfontolásokat nem 
szabad ellepleznünk. Kérvényezõként Sopron Vármegye Törvényhatósági 
Bizottsága15 lépett fel az ügyben. Bécs lakosságában joggal vetõdik fel a kérdés, 
vajon miért éppen a még mindig német városnak számító Sopron kíván 
emléktáblát állítani a legnagyobb magyar emlékének? Könnyû belátni, hogy a 
túlnyomórészt magyar Sopron megye és Sopron város nem ugyanaz. 
Elképzelhetõ, hogy a leleplezési ünnepségen kínos jelenetek játszódnak majd le, a 
német város, Sopron képviselõi („dass Vertreter der deutschen Stadt Sopron”) 
képviselõi is jelen lesznek, és ott, a magyar nemzet szószólóiként szólalnak fel. 
További nehézségek adódhatnak a tábla szövegezésébõl is, ha az állíttató egy 
esetleges német szövegben ragaszkodna Ödenburg hivatalos magyar nevének al-
kalmazásához. Utóbbi olyan körülmény, ami semmi esetre sem vállalható. 

A fentiek értelmében akként foglalom össze a véleményemet, hogy a terv 
eredendõen jóváhagyható és üdvözölhetõ, ám a berlini Magyar Kir. Követség 
értésére kellene adni, hogy Széchenyi jelentõségének megfelelõen alkalmasabb 
lenne, ha a kérés valamely magasabb testülettõl érkezne, akár a magyar 
kormánytól, akár a Magyar Tudományos Akadémiától. Ez esetben az avatási 
ünnepség a német és a magyar nép közös ünnepévé válhatna. Ezáltal sikerülne 
kiküszöbölni azokat a lehetséges veszélyeket, amelyek egy vidéki magyar 
törvényhatóság viselkedésébõl bizonyossággal várhatóak lennének. 

 
1938. október 10.  
Dr. Seyß-Inquart 
 

                                                           
15 A kezdeményező Sopron vármegye kisgyűlése volt. 
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A Széchenyi Társaság, az Országos Széchenyi Kör, a Széchenyi Alapítvány, 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata és a Duna Televízió elhatározása 
nyomán fogalmazódott meg az az elképzelés, hogy Széchenyi István halálának 
150-ik évfordulója alkalmából a 2010. esztendõben a „Legnagyobb magyarra” 
emlékezzünk, az ország ezt az esztendõt Széchenyi István emlékének ápolására 
szentelje. Ennek szellemében ez az öt szervezet 2009. március 19-én felhívást 
bocsátott ki az évforduló méltó megünneplésére, és az évet Széchenyi-
emlékévnek nyilvánították.1 Minden önkormányzatot, oktatási és kulturális 
intézményt, civil szervezetet, magánszemélyt felkértek arra, hogy szervezzék meg 
saját szakmájuk és mûködésük szerinti megemlékezésüket. Az emlékév véd-
nökségét Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke és Pálinkás József, a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke vállalta. Az emlékév mottója a következõ 
Széchenyi-idézet lett: „Csak az ön nemesítés és Magyarország jóléte legyen a cél, mely 
bennünket egyesít.”. Az elmúlt esztendõre visszatekintve elmondható, hogy a 
Legnagyobb magyar emlékére olyan rendezvénysorozatot valósított meg az egész 
magyar nemzet, amelyet Kárpát-medence szerte több mint 200 különbözõ ünnepi 
esemény fémjelezett, és amelyeken mindenki a legnagyobb lelkesedéssel, a lehetõ 
legtöbbet tette azért, hogy Széchenyi örökségére, máig ható tevékenységére 
felhívja a figyelmet. 2 

Sopron számára különleges jelentõséggel bír a Legnagyobb magyar személye, 
elég itt csak annak jelzése, hogy a polgári Magyarország megteremtésének 
megálmodóját 176 éve, 1835. február 20-án iktatta Sopron szabad királyi város, 
legelsõként „tiszteletbeli polgárainak” sorába, azaz mai fogalommal díszpolgárai 
közé. A díszpolgári cím hivatalos átadására 1835. szeptember 30-ai tisztújító 
közgyûlést követõen került sor, és a város azóta is büszkén és töretlen hittel 
ápolja gróf Széchenyi István emlékét, ezért nagy örömmel csatlakozott a 
jubileumi év eseményihez. 

2010. április 8-án múlt 150 éve annak, hogy gróf Széchenyi István elhunyt, így 
az emlékév központi ünnepsége ezen a napon, Nagycenken került lebonyolításra. 
Ezen a csütörtökön Széchenyi István halálnak 150.-ik évfordulójára emlékezett az 
ország. Az ünnepséget megelõzõen, délelõtt az osztrák fõváros kerületében 
Döblingben, Széchenyi István halálának helyszínén koszorúztak az emlékezõk. 
Majd hagyományteremtõ módon a Nagycenki Honismereti Kör szervezésében 
13.00 órakor Sopronból gyalogos emlékmenet indult Nagycenkre, annak 
felelevenítésére, hogy 150 évvel ezelõtt a nagycenki emberek gyalogosan, a 
vállukon hozták Sopronból Nagycenkre gróf Széchenyi István koporsóját (1. kép).  

A zászlós menetet a Soproni Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület és a Soproni 
Huszárok vezették fel, amihez Nagycenken a köztársasági elnök is csatlakozott. 
Délután nagyon jó hangulatú rendezvény volt Nagycenken. A megemlékezés 

                                                           
1 http://www.szechenyiemlekbizottsag.hu/files/felhivas150.pdf, letöltve: 2011. június 7. 
2 http://www.szechenyiemlekbizottsag.hu/files/honlapra_Rubovszky_Andras.doc, letöltve: 2011. június 7. 
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kezdetén Ivánkovics Ottó, Nagycenk polgármestere, és az emlékbizottság nevében 
Rubovszky András köszöntötte a jelenlévõket, majd mintegy 4500 ember jelenlétében 
Sólyom László köztársasági elnök és Pálinkás József, az MTA elnöke tartották az 
ünnepi beszédeket.  

Sólyom László köztársasági elnök Széchenyi István utat mutató örökségének 
méltatása során hangsúlyozta: „Százötven évvel ezelõtt, 1860. április 11-én, ezen a 
helyen több mint tízezer ember vett részt Széchenyi István temetésén. Tízezren jöttek el, an-
nak ellenére, hogy a bécsi rendõrség mindent megtett azért, hogy a temetés ne lehessen 
Széchenyi melletti tüntetés.(…) Az országos gyászt sem lehetett megakadályozni. Április 
30-án Pesten nyolcvanezren mentek el a Belvárosi templomhoz, ahol Széchenyi jelképes 
koporsójánál az Akadémia gyászünnepélyt rendezett. A gyászmisét az a Scitovszky János 
esztergomi érsek mondta, aki 1857-ben – ugyanabban az évben, amikor Széchenyi visszatért 
a közéletbe – országos zarándoklatot vezetett Mariazellbe, s ezzel a hatalmas 
megmozdulással éppúgy a magyar kérdés megoldatlanságára hívta fel Európa figyelmét, 
mint majd Széchényi két év múlva a híres „sárga könyvben”, a Blick-ben. (…) Ez a mai 
ünnepség nem gyászünnepség, mint a 150 évvel ezelõttiek. Tanúi vagyunk annak, hogy 
Széchenyi mûve másfél századon át – Arany János szavával – éltetõ eszmévé finomult, s 
eligazítást nyújtott annak, aki hozzá fordult. Éljünk tehát ezzel az ajándékkal!”.3 Pálinkás 
József, a MTA elnöke beszédében Széchenyivel kapcsolatban kiemelte: „Százötven 
éve véget ért, nagyformátumú kísérlet az övé. Az eredmény pedig nemzetmértékû, haza-
értékû, jövõ-érvényû lehet. Ahhoz azonban, hogy ez megvalósuljon, az õ moralitásával, 
elkötelezettségeivel, meggyõzõdésével kell gondolkodnunk. Értelmet kell adnunk a 
szolgálatnak, helyet kell engednünk a belátásnak. 

                                                           
3 http://www.solyomlaszlo.hu/beszedek20100408_nagycenk_szechenyi_megemlekezes.html, letöltve: 2011. 
június 7. 
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1. kép. A nagycenki Széchenyi-emlékmenet meghívója, 2010. április 8. 
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Ami szépet keresõ tekintetünknek a márványszobor, az jövõt kutató gondolatainknak 
nézõpont, terveinknek beszédmód. Széchenyi István modor és hozzáállás. A holnap optikája, 
a magyar nemzet értelemadó jelentése. Nem emlék, és nem is varázslat. Hanem kútfõ, az 
értelmezés, a tervezés forrása.”4 A rendezvény keretében a helyi és környékbeli 
iskolások adtak szép mûsort, Csende Zsuzsa pedig Jókai Mór: Széchenyi halálán 
címû versét szavalta el. Ezt követõen megkoszorúzták Széchenyi István szobrát, és 
koszorút helyeztek el a Mauzóleumban is. Az eseményt a Széchenyi adományából 
felépült nagycenki római katolikus templomban tartott ünnepi szentmise zárta. 

Ki kell emelni, hogy a központi rendezvényre érkezõ Széchenyi 
Emlékbizottság tagjait az egyedi arculattal felöltöztetett, gróf Széchenyi István 
portréjával és „Merjünk nagyok lenni” idézetével díszített Taurus villanymozdony 
szállította a Budapest és Sopron között közlekedõ InterCity-n. A Széchenyi-
mozdony egyedülálló látványtervét egy soproni grafikus, Németh László, a 
színvonalas fóliázást pedig egy soproni grafikai cég végezte el. Magyarország 
egyik legerõsebb és leggyorsabb villamos-mozdonya ez a Taurus. A magyar 
vasút atyjának joggal tekintett gróf Széchenyi István emléke elõtt így fejezte ki 
tiszteletét a Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV). A vasúttársaság egyedi 
matricázással, ünnepi köntösbe öltöztetett villamos-mozdonya 6400 KW 
teljesítményû, 230 km/h-s csúcssebességre képes és mindösszesen 86 tonnás.5 
Pünkösdkor ez a különleges Taurus a GYSEV csíksomlyói búcsúra induló, 
Soprontól Gyimesbükkig közlekedõ különvonatát, a Csíksomlyó Expresszt vitte 
történelmi útjára. 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a soproni Széchenyi Emlékév 
szimbólumaként az alábbi jelmondatot választotta: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd 
a jelent, és munkálkodhass a jövõn.” Az emlékév nyitórendezvényeként 2010. 
március 28-án a Széchenyi-szobornál került sor ünnepi megemlékezés 
megtartására, amelyen a Széchenyi István Gimnázium diákjai is közremûködtek. 
Az emlékbeszédet Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyûlési képviselõje, 
Gyõr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának alelnöke mondta. Az ünnepi 
szónok Sopron város egykori országgyûlési képviselõjének, a Széchenyi életút 
egykori kutatójának, Östör Józsefnek gondolatait idézte: ,,Az isteni Gondviselés 
osztotta el nagyjainkat hazánk különbözõ tájain. Felsõmagyarországnak megvan a maga 
Rákóczi Ference és Kossuth Lajosa, Erdélynek Bethlen Gábora és Teleki Mihálya, Zala 
vármegyének Deák Ference, Biharországnak Tisza Istvánja – hogy csak az államférfiaknál 
maradjunk. Így van meg nekünk, Sopron vármegyének ezer esztendõ legnagyobb 
magyarja: gróf Széchenyi István.” (…) ,,Elmondhatjuk, hogy Széchenyi István az egész 
országé ugyan, de reá mi sopronmegyeiek különös jusst formálunk. (…) Ha a 
kereszténység hõskorában élnénk, azt hiszem, hogy õt választotta volna Sopron vármegye 
védõpatrónusának.”6 Ugyancsak e szakirodalmi forrás alapján elevenítette fel a gróf 
utolsó soproni útját: Húsvét kedden 1860-ban jött Széchenyi utoljára Sopronba. 
Vasúton érkezett. Az állomáson rokonainak, barátainak és tisztelõinek nagy 

                                                           
4 http://mta.hu/oldmta/?pid=3811, letöltve: 2011. június 7. 
5 https://www.gysev.hu/gysev/?p_h=20&t=1929697&m=5, letöltve: 2011. június 7. 
6 Östör József: Széchenyi és vármegyéje. Klny. Melléklet az 1941. évi alispáni jelentéshez. [Sopron], 1942. 
(=Östör 1942.) 1.  
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serege várta – talpig feketében. A 6000 fõnyi tömeg némán kísérte a cenki 
földesurat a kriptához. Beszéd nem volt, csak zokogás. Utána ezer ajkon egy 
lélekkel zendült fel legkedvesebb magyar ének: a Szózat. Gyászba borult az egész 
ország. Pest órák alatt fekete színbe tompult. Ilyen gyászt csak azok láttak még 
egyszer, akik megérték 1894. március 20-át.7 Amikor Sopron 1835. február 20-án 
Széchenyi Istvánt díszpolgárává választotta, akkor a gróf köszönõlevelében ezt 
írta: ,,Nincs nagyobb öröm, mint ott nyerni borostyánt, hol földi pályafutásom kezdém. 
Legyenek kérem meggyõzõdve: ami csekély erõ, s tehetség van bennem, csak polgártársaim 
javára s honunk elõmenetelére lesz áldozva.” Az ünnepi szónok kiemelte, az 
országnak most hasonló feladatai vannak mint Széchenyi korában. Történelmi 
pillanat és lehetõség áll Sopron, és Magyarország elõtt, a gróf szavaival szólva: 
,,Sokan azt gondolják: Magyarország volt. Én azt szeretem hinni: lesz.”  

Az ünnepi beszédet és mûsort követõen a város vezetõi – dr. Fodor Tamás 
polgármester, Abdai Géza és dr. Simon István alpolgármesterek – a város 
országgyûlési képviselõjével együtt megkoszorúzták a Legnagyobb magyar 
szobrát, majd õket sorban követték Sopron oktatási, kulturális intézményei, és 
minden olyan civil közösség, amely fontosnak tartotta, hogy az évfordulón a 
szobor talapzatánál az emlékezés virágait elhelyezze.8 

Sopron városa adott otthont a középiskolás diákok részére kiírt „Széchenyi és 
kora mûvelõdéstörténeti verseny” országos döntõjének. Az országos versenyt a 
nagycenki és soproni Széchenyi nevét viselõ iskolák szervezeték. Összesen 59 
középiskolai és 62 általános iskolai csapat nevezett be, 4–4 fõvel. Az elsõ két 
írásbeli forduló megoldásait a csapatok interneten küldték el. A középdöntõben a 
legjobb 30-30 csapat 6 helyszínen mérte össze tudását. Míg a középiskolások 
Nyíregyházán, Szegeden és Budapesten, a Széchenyi Istvánról elnevezett 
intézményekben, az általános iskolások Budapesten, a zuglói, illetve a kõbányai 
Széchenyi István általános iskolákban, valamint Gyõrben, a Gyõr-Moson-Sopron 
Megyei Múzeumi Igazgatóság Képtárában találkoztak. Minden helyszínrõl két-
két csapat jutott tovább az országos döntõbe, ahol is e csapatok találkoztak a 
felvidéki versenyek elsõ két helyezettjével. Így és itt alakult ki a nyolcas döntõ. A 
versenyre április 16–18-án került sor Sopronban, illetve Nagycenken, a két iskola 
által szervezett igen változatos feladatokkal. A diákok tudását, ötletességét, 
szónoki képességeit, játékosságát is értékelte a dr. Csorba László, illetve dr. Katona 
Tamás által vezette zsûri. A középiskolások versenyét a nagykanizsai Batthyány 
Lajos Gimnázium diákjai nyerték meg, míg az általános iskolások között a 
kaposvári Kodály Zoltán Általános Iskola csapata végezett az elsõ helyen. 9 

Az Emlékév egyik legjelentõsebb kezdeményezése a „Széchenyi István 
Tanulmányi ösztöndíj” létrehozása volt. Sopron Megyei Jogú Város 2010. 
augusztus 26-ai közgyûlésén döntött a Széchenyi Ösztöndíj megalapításáról. Az 
errõl szóló rendelet szövege szerint az ösztöndíjat Sopron város képviselõ-
testülete a tehetséges, és kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkezõ magyar 
felsõoktatásban tanuló soproni fiatalok sikeres elõmenetelének támogatására, és a 
                                                           
7 Östör 1942 18. 
8 http://firtl.sopron.hu/Sopron/portal/firtl_article_show?contentId=14326, letöltve: 2011. június 7. 
9 http://www.szechenyiemlekbizottsag.hu/files/Szechenyi_Kor_hirlevele.doc, letöltve: 2011. június 7. 
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saját szakirányban ideiglenesen külföldön tanuló soproni diákok 
tanulmányainak, nemzetközi tanulmányi versenyen való részvételének segítésére 
alapította. Az ösztöndíj odaítélése független attól, hogy a pályázó részesül-e más 
ösztöndíjban, vagy támogatásban, a döntést ez a tény nem befolyásolja. Az 
ösztöndíj az alábbi juttatásokkal jár: a mindenkori köztársasági ösztöndíj havi 
összegének 130%-a vissza nem térítendõ havi támogatás formájában, az ösztön-
díjas nevére szóló …@sopron.hu végzõdésû e-mail cím, névre szóló meghívó az 
önkormányzat rendezvényeire és lehetõség az ösztöndíjas tevékenységének helyi 
médiában való ismertetésére. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra 
szól. 10  

A rendelet értelmében egy Elõkészítõ Bizottságnak kell döntenie a pályázat 
feltételeinek meghatározásáról, annak kiírásáról, elbírálásáról. A Bizottságot 
Sopron polgármestere, dr. Fodor Tamás vezeti, tagjai a Soproni Tudós Társaság 
elnöke, dr. Závoti József; a Nyugat-magyarországi Egyetem megbízottja, dr. Takáts 
Péter rektorhelyettes és a Soproni Középiskolai Igazgatók Tanácsának delegáltja, 
Sterbenz László igazgató. Az Önkormányzata által létrehozott Elõkészítõ Bizottság 
a Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj létrehozása céljából 2010. szeptember 6-
án kihelyezett ülést tartott a Legnagyobb magyarról elnevezett téren.11 A helyi 
média képviselõi elõtt tartott ülésen ez a grémium egyhangú igen szavazattal 
hozott döntést az ösztöndíj kiírásáról, melynek értelmében a kimagasló 
eredményt elért soproni tanulók október 31-éig nyújthatják be pályázatukat. A 
résztvevõk hangsúlyozták, hogy a Széchenyi István tanulmányi ösztöndíjat 
fontosnak ítélik, hiszen a kiemelkedõen tanuló soproniakat díjazza, nem is 
akárhogy. A nyertes diákok két féléven keresztül fejenként közel 500.000 forintos 
támogatásban részesülnek. Az Önkormányzat a következõ idõszakban 
felhívásokat tett közzé, valamint a www.sopron.hu weboldalon elérhetõvé tette a 
teljes kiírást és a jelentkezési lapot. A beérkezett pályázatok alapján az 
ösztöndíjak odaítélésérõl a közgyûlés a 2010. november 25-ei ülésén döntött, és 5 
soproni tanulót részesített támogatásban, így Gibicsár Annát, a Nyugat-
magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar emberi erõforrás tanácsadás 
szakos hallgatóját; Locsmándi Dánielt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar történelem-latin tanári szak hallgatóját; Torma Noémit, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
pszichológus szakos hallgatóját; Vámosi Pétert, a Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar általános orvos szakos hallgatóját; Velicsányi Pétert, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar kémia BSC vegyész 
szakos hallgatóját.12 2010. december 12-én, vasárnap a Liszt-központban tartott 
Hûség-napi rendezvény keretében dr. Fodor Tamás polgármestertõl, Abdai Géza 

                                                           
10 http://portal.sopron.hu/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bba9579e-ab68-11df-8f97-

89f2cf52175c/Szechenyi%20osztondij%20 

alapitasa.pdf , letöltve: 2011. június 7. 
11 Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíját előkészítő bizottság 2010. 

szeptember 6-ai rendes üléséről készült jegyzőkönyv. 
12 Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2010. november 25-ei közgyűlésének 
nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvi kivonat. 
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és dr. Simon István alpolgármesterektõl átvették a fiatalok a város által alapított 
Széchenyi Ösztöndíjakat. 

A Széchenyi Emlékév soproni eseményeinek lezárásaként 2010. szeptember 
15-én az Önkormányzat emlékünnepséget rendezett a Széchenyi-szobornál (2. 
kép). Az ünneplõk a Liszt Ferenc Pedagógus Énekkarral közösen elénekelték a 
Himnuszt, ezt követõen pedig dr. Fodor Tamás polgármester köszöntötte a 
soproniakat. Az ünnepség szónoka, Pokorni Zoltán, az Országgyûlés Oktatási és 
Tudományos Bizottságának elnöke kiemelte, hogy ismernünk kell a nemzet 
nagyjainak példáját. Majd elmondta, hogy az életben azt értjük meg, amihez 
valamiféle modellt, sémát rendelünk. Ebben segíthetnek õseink, de a családi 
emlékek elhalványodnak, megkopnak. Éppen a reformkor, a szabadságharc 
idõszaka az, amelynek dilemmái érthetõek a számunkra. Majd kiemelte, 
Széchenyi István gondolata az is, hogy ezeket a sürgetõ változtatásokat nem elég 
egyszerûen lemásolnunk, az idegen minták tükreként majmolnunk, hanem 
azokat szervesen be kell építenünk saját kultúránk, hagyományaink körébe is. A 
beszédet követõen a Petõfi Színház mûvészei, Bregyán Péter Jászai Mari-díjas 
színész, Kurkó József énekes-, elõadómûvész, valamint Nemcsák Károly Jászai 
Mari-díjas színmûvész idézték meg Széchenyi Istvánt és korát. Az 
emlékünnepség koszorúzással zárult a Legnagyobb magyar szobránál.13 

 

                                                           
13 http://portal.sopron.hu/Sopron/portal/front_show?contentId=17711, letöltve: 2011. június 7. 
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2. kép. Önkormányzati emlékünnepség és szónoka, Pokorni Zoltán, 2010. szeptember 15. 

 
Az emlékév különleges záróakkordja volt, hogy 2010. szeptember 19-én 

Budapesten, a Mûvészetek Palotájában, a Széchenyi-est keretében bemutatták 
városunk díszpolgárának, Szokolay Sándor zeneszerzõnek Organum Hungaricum 
címû mûvét. Ezt a háromtételes kantátát a mûvész kifejezetten Széchenyi István 
halálának 150. évfordulójára írta, így gyönyörû zenei keretbe foglalta az emlékév 
eseményeit. 
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A Széchenyi Emlékév 

programjai a Nagycenki 

Széchenyi István Emlék-

múzeumban 
 

 
2010. április 8-án volt 150 éve, hogy meghalt gróf Széchenyi István. A Gyõr-
Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Soproni Múzeuma – a 


