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KUBINSZKY MIHÁLY  A Ritzingi út. Egy kis helytörténet 
 

Horváth Zoltán az Alsólõver városi szaka-szában lakott, én a Felsõlõver 
kertjeinek szülöttje vagyok. Az Alsólõvert a Felsõlõvertõl a Deákkúti út 
választja el, melynek egyenes folytatása a Ritzingi út. Kettõnk kapcsola-
tában azonban az út nem választóvonal, sokkal inkább kötõdés volt, 
ezért gondoltam Horváth Zoltánra emlékezve errõl írni. 

 
A korábban Sopron vármegye soproni járásához tartozó, majd a trianoni 
békeszerzõdést követõen Burgenlandhoz csatolt települések legtöbbjérõl utcát vagy 
teret neveztek el városunkban. Fõleg az 1920-as években fejlõdõ újteleki, alsólõveri és 
a Szent Mihály templom mögötti városrészekben. Ez alól kivétel a Ritzingi út, melyet 
Sopronban már régóta ezen a néven ismertek. Ritzingi útnak a soproniak a Deákkúti 
út egyenes folytatását nevezték, mely a Deák kútnak nevezett forrásfoglalatot el-
hagyva Ritzing felé vezet. Miután 1920-ban megépült a Lõver körút, a Deákkúti útnak 
immár az ebbõl kiágazó, a hegység felé folytatódó szakaszát illették e néven, de név-
táblát csak késõbb kapott.  

Ritzing a Soproni hegység déli, lankásabb oldalán szép természeti környezetben 
álló falu. Az 1910-es népszámlálás szerint 1400 lakosából 10-en voltak magyarok, a 
többség német ajkú. Hiába nevezték el a falut Réczénynek, a soproniak szájában to-
vábbra is Ritzing maradt. A furcsa ebben mindössze az, hogy az út, miután közel a 
Muck kilátóhoz átlép a hegység gerincén, nem is vezet közvetlenül Ritzingbe, hanem 
egyre keskenyebb szelvénnyel az Angerwaldon át a brennbergbányai Ilona aknához. A 
Büdöskútnál egy baloldali kiágazással pedig szelíden lejtve Nyékre. Pontosabban a 
Réczénynél valamivel nagyobb lélekszámú Sopronnyékre, mely az ugyancsak túl-
nyomó német lakosság nyelvén már mindig is Neckenmarkt névre hallgatott. Nyék és 
Réczény 1921-ben Ausztria új szövetségi tartományához, Burgenlandhoz kerültek. 

Elsõ fõnököm 1950-ben Wildzeiss János bácsi, nagy tapasztalattal rendelkezõ, ki-
váló építõmester és nagyon kedves ember volt. Sopronban úgy hiszem mindenkit is-
mert, legalábbis, aki valamit is számított. Néha, amikor hazaballagott és én elkísér-
tem, sok érdekeset mesélt. Tõle tudtam meg, hogy Ritzing férfi lakosságának nagy 
hányada építõipari munkás, nevezetesen ács volt. Sokan közülük hétfõn hajnalban 
keltek és tarisznyájukban egy heti élelemmel, övükre akasztott szekercével elindultak 
a Vas árok mentén, az Angerwald oldalában. A Bányászkereszt mellett elhaladva tisz-
telegtek, a Büdöskútnál elérték a Nyék felõl beágazó keskeny utat és nemsokára át-
lépték a hegység gerincét. Mintegy két óra járással beértek Sopronba. Heti munkáju-
kat elvégezve, szombaton délben „fájramt”1 után ugyancsak libasorban indultak haza. 
Természetesen a Ritzingi úton. Az ácsokra utal az út neve.  

Gyermekkoromban nem sokat törõdtek a soproniak azzal, hogy miért hívják 
Ritzingi útnak, hiszen senki sem ment rajta Ritzingre. Ám egyre többen kirándultak a 
hegygerincen az úthoz egészen közel álló „Muck”-hoz, ahol a Dunántúli Turista Egye-
sület Schiller Ferenc soproni építõmester tervei szerint már 1906-ban megépítette a 
késõbb Muck András városi fõerdészrõl elnevezett kilátótornyot. Szép kilátás nyílt 

                                                        
1 „Fájramt”: Feierabend, vagyis a munka elvégzését követő ünnep. 
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róla a Wechselre, a Schneebergre és a Raxra, még a Semmeringet koronázó 
Sonnwendstein is jól látszott. A kilátót körben a soproni erdõk övezték, távol északra 
látszott a Lajta hegység, sõt még a Fertõ is. Sopron város innen nem mutatkozott, ah-
hoz a Várhelyre kellett kirándulni. A „Muck”-nak azonban elõnyére vált, hogy 1939-
ben a kilátótorony tövében megnyílt az István menedékház, vendéglõvel és turista-
szállással. Winkler Oszkár építész tervezte, a tájba illesztés remeke volt. Ma is áll, tol-
dásokkal, átalakításokkal kissé eltorzítva.  

Ennek a turistaháznak egyik visszatérõ vendége volt Kiss Tibor mûegyetemi épí-
tész professzor. Ragyogó akvarellt készített a kilátótoronyból, a panoráma nyugati ol-
dalának hegycsúcsait beazonosította és megjelölte. A képet bekeretezte és a 
vendéglõsnek ajándékozta. Jól emlékszem rá, a vendéglõ falát ékesítette és tájékoz-
tatta a vendégeket. Ezért is tudom, hogy milyen messze lehetett látni. Vajon ki vitte el 
ezt a tanulságos és szép képet, amikor a határõrizet miatt 1949-ben a vendéglátás 
megszûnt? Tudja-e a kép mai tulajdonosa, hogy milyen érdekességhez és értékhez ju-
tott? Vagy elveszett a kép, mert egyszerûen csak kidobták? 

Gyalog nemcsak a Ritzingi úton lehetett megközelíteni a hegygerincet és a 
Muckot, hanem a Kecskepatak felsõ völgye mentén kanyargó gondozott erdei gyalog-
úton is. Olyan szépen karban volt tartva, hogy sétánynak is nevezhették volna. Kár, 
hogy a legtöbb szakasza ma járhatatlan, jó néhány helyen az utat már el is mosta a pa-
tak, benõtte az erdõ. Meg sem lehet találni, régente hol járhattunk rajta. Ennek az út-
nak mentén van a Vadász forrás, ahol a gyalogos turisták megálltak és zamatos friss 
vízzel oltották szomjukat. Kis beálló fakunyhót is ácsoltak ide. Diákkoromban egyszer 
nagy zivatar lepte meg itt vidám társaságunkat, a kunyhó teteje alatt találtunk mene-
déket. 1940-ben a Vadász forrás mellett szép napsütéses júniusi délelõtt itt avatott 
minket cserkészekké Marcell atya, a bencés tanár. 

Miután Ritzing Ausztriához került, az ácsok menete ezen az úton elmaradt. Sor-
vadt az építõmunka a háború alatt és után, bizonyára a ritzingi építõmunkásoknak is 
messzebb kellett menniük, hogy kenyerüket megkeressék. Az úton azonban a Muck 
kilátó és a turistaház révén a kiránduló forgalom megélénkült, már autók, sõt kisebb 
autóbuszok is jártak rajta. Ennek azonban jelentõs nehézséget okozott a Fáber-rét 
elõtti szakaszon a néhány száz méteres erõs emelkedõ. Meredekségét egy emlék-epi-
zódommal tudom érzékeltetni. 1953-ban a határõrség részére szerte a soproni hegy-
ségben is kisebb határõr-laktanyákat építettek. Mint az állami építõipar alkalmazottja, 
Rosenstingl Antal építészmérnökkel, a vállalat mûszaki fõnökével a Muck melletti 
határõr-laktanya építkezéséhez kellett kiszállnunk. (Még a szigorúan titkos, de sokak 
által szükségszerûen megismert rejtjelére is emlékszem: DA 04 volt. De nem tudom, 
hogy ilyen szamárság miért maradt meg a fejemben, amikor néha még a saját telefon-
számom sem jut eszembe, ha kérdik tõlem.) Az építõipari cég várkerületi „székháza” 
elõtt, a vele szemben levõ régi taxiállomáson egy rozoga öreg Opel Kadettba szálltunk, 
és a Muckra hajtattunk. A Ritzingi út meredek szakaszával azonban az öreg szerkezet 
nem tudott megbirkózni. A sofõr elnézést kért, kiszállított minket, megfordult a ko-
csival, s „rückwerts”-be rakva a sebváltót, a terhétõl is megszabadult járgány tolatva 
felkapaszkodott az úton (A hátramenet áttétele kedvezõbb volt, mint az elsõ sebes-
ségé.) Most már visszaszállhattunk, és a Tölgyes-mocsárnál levõ kisebb emelkedõn át 
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is vígan elérkeztünk a hegygerincig. Ekkor már mûszaki zár feküdt a hegységben, a 
ritzingi ácsok útját már csak gondolatban lehetett volna végigjárni. 

Nem utolsósorban azért is mondtam el ezt az esetet a meredek útszakaszról, hogy 
megemlékezzem arról a jeles mûszaki munkáról, mellyel az út korrekcióját 1960-ban a 
Tanulmányi Erdõgazdaság végrehajtotta. A régi meredek tereplépcsõ kezdõ és vég-
pontja közé – ez utóbbi a fáber-réti autóspihenõnél fekszik – Boros Jenõ erdõmérnök, 
sajnos már elhunyt régi jó barátom, nagy „S”-alakú kiváltó útszakaszt illesztett és ez-
zel megszûntette a nehézségeket. Az útvonal kis meghosszabbítása kedvezõbb 
lejtviszonyt biztosít. Az út korrekciójára az egyre inkább gépesített erdei fakitermelés 
és kiszállítás miatt már nagy szükség volt. Az újonnan beiktatott útszakasznak min-
tegy a közepérõl le és felfelé pillantva ma is jól mutatkozik a Ritzingi út egykor veszé-
lyes meredeke. Hála Boros Jenõnek, a beiktatott útszakasz a tájba illeszkedésnek is 
sikeres mûve.  

Autóbusz a határõrizet miatt sokáig nem járt erre, autó is csak kevés. Hiszen a 
Fáber-rétet követõen, a Hétbükkfa közelében már csak külön engedéllyel lehetett to-
vább lépni, és röviddel a Muck alatt a Kányaszurdok felõl felkapaszkodó vasfüggöny, a 
hírhedt mûszaki zár, megszakította az utat. A Ritzingi utat azonban nemcsak a mere-
dek szakasz kiiktatásával, de aszfaltburkolattal is korszerûsítették. Erre szükség volt a 
Fáber-rét elõtt kiágazó út miatt is, mely a Dalos-hegyen 1968–1970 között épült tele-
víziós toronyhoz vezet. Az erdõgazdaság pedig ugyancsak szilárd útburkolattal 
összekötõ utat épített az Ultra tövében a brennbergbányai országúthoz. A régi Ritzingi 
úton annakidején még lovas szekerek hordták a kitermelt fát, de az erdõgazdaság te-
herautóinak már jobb utakra van szükségük.  

Sajnos, a Ritzingi út ma aligha felel meg a lakosság igényeinek. Százas lélekszámú ki-
ránduló veszi igénybe szép napos idõben, hogy a Károly-magaslatra menjen, vagy a Ciklá-
men útra térjen. Gyalogosok, kerékpározók, gyermekeiket sétáltató vagy gyermekkocsiban 
toló szülõk is sokan. Teherautók és a Muck vendéglõjéhez igyekvõ autók között kacska-
ringóznak, ahelyett, hogy egy nekik épített gyalog-sétányon járhatnának. Nem is szólva a 
középiskolások évzáró ballagásához kötõdõ Deák-kúti ünnepélyekhez, amikor oda a fél 
város elzarándokol. Ezért a Ritzingi út mentén viszonylag kevés költséggel lehetne és kel-
lene kulturáltabb viszonyokat teremteni. Mert szerencsére a határõrizet igazoltató molesz-
tálása már megszûnt, de az erdõ, a kilátás és a gyalogosforgalom egészséges és biztonságos 
élvezete, és az üdítõ séta lehetõsége még hiányzanak.  

Végül megjegyzem, hogy az 1897-ben megjelent Pallas Lexikonban, a Posener cég 
által készített Sopron vármegye térképén a Riczing elnevezés szerepel. A történelmi 
Magyarország térképe és adattára 1914-ben Réczény-t említ. Ugyanez a kötet a közsé-
get a soproni járáshoz tartozónak tünteti fel. Egy 1947-ben megjelent Sopron megye 
térképen, mely a Trianon elõtt Magyarországhoz tartozó területet is feltünteti – téve-
sen –, a községet, a hegység gerincétõl délre fekvõ terület egészével a felsõpulyai já-
ráshoz kapcsolja. Heimler topográfiája 1936-ban Récényi (Ritzinger-) út- ként szerepel-
teti ezt a soproni utak sorában, és eltérõen a többi útnévtõl a német változatot is em-
líti. Nyilván, mert a köznyelvben ez élt tovább. A Burgenlandhoz csatolt községet né-
metül Ritzing-nek írják. Az öreg soproniak nyelvén, akik a Lövért Lõvernek mondjuk, 
ez az út máig is megmaradt Ritzingi-útnak. Mielõtt feledésbe merülnének, meg is ér-
demelnének itt a régi ritzingi ácsok a heti gyaloglásaikra utaló emléktáblát. 


