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Felsőeőr himnusza

Tartsd meg Isten Felsőőrt a második ezerre!
Boldog, szabad jövendőt bocsáss árva népünkre;
Hogy kiálljuk a vihart, amely környez bennünket,
Mert ellenség folytogat, szívja drága vérünket.

Óh felséges Istenünk irgalmazz és kegyelmezz!
Hogy ne légyen életünk szolgai – és keserves.
Ne viseljünk rabigát, tekints kisded népünkre;

Áraszd ránk napsugarát – mely tündöklik örökre!

Topler János

Kelt: Felső-Eőrött, 1947. március 21-én

Hymne auf Oberwart

 Gott behüte Oberwart für das nächste Jahrtausend!
Gib unserem armen Volk eine glückliche, freie Zukunft,

Dass wir im Sturm bestehen, der um uns tobt,
Während uns der Feind bestürmt und 

unser teures Blut vergießen lässt.

Oh, großer Gott, erbarme Dich unser,
Auf dass unser Leben nicht unterdrückt und bitter werde.

Bewahre uns vor dem Sklavenjoch, behüte unser geliebtes Volk!
Lass die Sonne auf uns scheinen und auf ewig leuchten!

János Topler 

Oberwart, 21. März 1947

(Deutsche Übersetzung: Redaktion)
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Kedves Tagok! Tisztelt Olvasók!

Őrség folyóiratunk idei számában egy olyan könyvet mutatunk be 
a kedves Olvasóknak, amely eddig soha nem került nyomtatás-
ba. Az elmúlt években legendák keringtek létezéséről, a vastag jegy-
zetfüzetekről, amelyek Felsőőr városának történetét mesélik el. A  
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület munkatársainak kutatásai nem 
hoztak eredményt, míg végül a szerencse mellénk állt és a kötetek a 
szerző hozzátartozójának jóvoltából "besétáltak" hozzánk.

Topler János, – akinek nevével az olvasók már az Őrség folyóirat ko-
rábbi számaiban is találkozhattak – Felsőőr leírása. Eredete, alakulása,  
története és tényállása. A felsőőri nép számára. címmel 1946 karácso-
nyán kezdett a 80 oldalas helytörténeti könyv megírásába, majd 1960-
ban újév napján kibővítve és átdolgozva fejezte be művét. Az őrvidéki 
magyarság és "szeretett városkája" iránti tisztelete átsugárzik a meg-
sárgult oldalakon. Az írás valódi korlenyomat, amelynek segítségével 
visszautazhatunk a történelemben. Egyrészt az Olvasó bepillantást kap 
a második világháború borzalmai után újraépülő Felsőőr életébe, de a 
szerző kutatásainak köszönhetően átfogó képet kapunk a reformáció 
időszakáról, a templomépítések folyamatairól. A korabeli szájhagyo-
mány életben tartotta a dűlőneveket, amelyek utcanevek hiányában a 
lakosság tájékozódását segítették. A szerző nem hagyta, hogy ezen elne-
vezések eredetéről a felsőőriek megfeledkezzenek, ezért ezt mi is közzé-
tesszük a következő oldalakon.

Topler János, Felsőőr városának korábbi tisztviselője több száz verset 
hagyott az utókorra, amelyek témája a szerelem, a természet és az uta-
zásai. A magyar népcsoport számára talán mégis a legérdekesebbek az 
'50-es évek lakodalmai, ugyanis az esküvőkre személyes verseket írt 
az újdonsült asszonyoknak és a kérőknek is. Talán lesznek a kedves  
Olvasók között olyanok, akik mint násznép jelen voltak ezeken a csalá-
di ünnepeken, vagy ismerték azokat a családokat, akikről a verssorok 
szólnak.

A Felsőőr leírása. Eredete, alakulása, története és tényállása. A felsőőri 
nép számára. című művet változtatás nélkül közöljük. A következő ol-
dalakon mélyedjenek el Felsőőr történetében és hagyják, hogy Topler 
János által újra felfedezzék a burgenlandi magyar várost!

A szerkesztőség
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Geschätzte Mitglieder! Werte Leser!

In der diesjährigen Ausgabe unseres Magazins Őrség stellen wir unseren 
verehrten Lesern ein Buch vor, das noch nie zuvor veröffentlicht wurde. 
In den letzten Jahren kursierten Legenden über dessen Existenz, über 
jene dicken Notizbücher, die die Geschichte der Stadt Oberwart erzäh-
len. Die Recherchen der Mitarbeiter des Burgenländisch-Ungarischen 
Kulturvereins blieben vorerst ergebnislos, bis schließlich das Glück et-
was nachgeholfen hat und uns die besagten Bücher von Angehörigen 
des Autors anvertraut wurden.

János Topler, dessen Name Lesern vielleicht schon aus früheren Ausga-
ben der Zeitschrift Őrség ein Begriff ist, begann zu Weihnachten 1946 in 
seinem 80-seitigen Buch Felsőőr leírása. Eredete, alakulása, története és 
tényállása die Geschichte der Stadt Oberwart für dessen Bewohner fest-
zuhalten. In den Folgejahren überarbeitete und ergänzte er sein Werk, 
welches er am Neujahrstag 1960 fertigstellte. Auf den vergilbten Seiten 
spiegelt sich seine Wertschätzung gegenüber den Burgenlandungarn 
und seiner "geliebten Stadt" wider. Das Buch ist wahrlich ein Zeitzeug-
nis, anhand dessen wir in die Geschichte zurückblicken können. Einer-
seits bekommt der Leser einen Einblick in das wiedererwachende Leben 
von Oberwart nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs, doch dank 
der Recherchen des Autors erhalten wir auch ein umfassendes Bild der 
Reformationszeit und des Kirchenbaus. Bevor es Straßennamen gab, 
waren die Riednamen in aller Munde, denn nur so konnte sich die Be-
völkerung zurechtzufinden. Der Autor war bestrebt die Herkunft dieser 
Namen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen – in diesem Sinne ver-
öffentlichen wir diese auf den folgenden Seiten.

János Topler, ehemaliger Bediensteter der Stadt Oberwart, hinterließ 
der Nachwelt Hunderte von Gedichten, in welchen er die Liebe, die Na-
tur und seine Reisen thematisiert. Für die ungarische Volksgruppe sind 
vielleicht die Hochzeiten der 1950-er Jahre am interessantesten, als er 
persönliche Gedichte für den Heiratsantrag und die Jungvermählten 
verfasste. Eventuell war der eine oder andere Leser als Gast bei einem 
solchen Anlass zugegen oder kannte jemanden, von denen die Gedicht-
zeilen handeln. Wir geben den Inhalt von Felsőőr leírása. Eredete, ala-
kulása, története és tényállása hier unverändert wieder. Tauchen Sie 
auf den folgenden Seiten gemeinsam mit János Topler in die Geschichte 
von Oberwart ein und entdecken Sie die ungarischen Wurzeln der Stadt 
neu!

Die Redaktion
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Ki volt Topler János?

Topler János Felsőőr egykori tisztviselője, költő és gazdálkodó 1902. jú-
nius 7-én született Felsőőrött. A burgenlandi magyarság közül a legtöb-
ben csak "Fokos" becenéven emlegetik és emlékeznek rá a mai napig. 
Ennek a ragadványnévnek nagyon egyszerű oka van: fokost használt 
sétabot helyett a mindennapokban.

Édesapja Topler János, édesanyja Khloyber Anna volt, szülői háza még 
ma is megtalálható Felsőőr utcáin, jelenleg ír kocsma működik a falai 
között. Tanulmányait a Felsőlövői Gimnáziumban végezte.

Elkötelezett lokálpatrióta volt, akit érde-
kelt a történelem és sokat olvasott róla. 
Felkutatta családfáját, amit ma is őriz-
nek a rokonságában.

Feleségével, Pall Karolinával közösen 
vezették a családi gazdaságot, emellett 
tisztviselőként dolgozott Felsőőr városi 
tanácsában földmérőként. Úgy ismerte 
az őrvidéki város rétjeit, dűlőit, domb-
jait, mint a tenyerét. Rendszeresen szer-
vezett csoportos kirándulásokat a kör-
nyéken, Ausztriában, Olaszországban 
és Magyarországon is. 

Legnagyobb szenvedélye az írás mellett 
a magyar nóta volt. Költeményeket írt 
a szerelemről, a természetről, utazása-
iról, a református egyházi ünnepekről. 
Születtek versek őrvidéki magyar lako-
dalmakról, amelyekben megszólította 
a menyasszonyokat, vagy éppen a ké-
rők számára írta meg a rímeket. A ver-
sek mellett dalokat is szerzett vagy már 
meglévő dallamokhoz írt szövegeket. 
Legkedvesebb nótáit feljegyezte és ösz-
szegyűjtötte.

Hatvanhét éves korában több éven át tartó betegségben hunyt el 1969. 
február 17-én, a felsőőri református temetőben helyezték örök nyuga-
lomra.

Topler János fiatalon
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Wer war Johann Topler?

János Topler, Dichter, Landwirt und ehemaliger Beamter in seiner Hei-
matstadt, wurde am 7. Juni 1902 in Oberwart geboren. Unter den Bur-
genlandungarn erinnert man sich bis heute gern an ihn unter seinem 
Spitznamen "Fokos", da er sich der Herkunft der Burgenlandungarn 
bewusst eines solchen Standeszeichens der Grenzwächter im Alltag als 
Spazierstock bediente.

Sein Vater hieß János Topler, seine Mutter Anna Khloyber, sein Eltern-
haus beherbergt aktuell ein Irish Pub. Er absolvierte das Gymnasium in 
Oberschützen.

Als engagierter Lokalpatriot interessierte er sich für Geschichte und las 
viel darüber. Er beschäftigte sich mit Stammbaumforschung, die Ah-
nentafel ist noch heute in der Familie erhalten.

Zusammen mit seiner Frau Karoline Pall bewirtschaftete er den Fami-
lienbetrieb und arbeitete auch als Landvermesser im Dienst der Stadt 
Oberwart. Er kannte die Wiesen, Riede und Hügel seines Heimatortes 
wie seine Westentasche. Regelmäßig organisierte er Gruppenreisen in 
die nähere Umgebung, innerhalb Österreichs und nach Italien oder Un-
garn.

Neben dem Schreiben galt seine größte Leidenschaft den ungarischen 
Liedern. Er schrieb Gedichte über die Liebe, die Natur, seine Reisen 
und anlässlich reformierter Kirchenfeiertage. Er verfasste Gedichte über 
ungarische Hochzeiten in der Oberen Wart, die er den Bräuten widme-
te oder sogar die Reime für 
den Heiratsantrag. Neben 
Gedichten komponierte er 
auch Lieder oder schrieb 
Texte zu bestehenden Me-
lodien. Seine Lieblingslieder 
fasste er in einer Sammlung 
zusammen.

Im Alter von 67 Jahren starb 
er am 17. Februar 1969 
nach langer Krankheit. Sei-
ne letzte Ruhe fand er im 
reformierten Friedhof von 
Oberwart.

Topler János szülői háza az 1930-as években, 
balra az úgynevezett "Vörös Kereszt"
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Kedves Tagok! Tisztelt Ovasók!

Topler János leírását a szerző eredeti szavaival és mondataival 
tesszük közzé, azon tartalmilag nem változtattunk. 

A könnyebb olvashatóság és érthetőség miatt, helyenként és 
szükség esetén a mai magyar helyesírás szabályait alkalmaztuk. 

Mivel a mű jelentős mennyiségű évszámot, történelmi adatot, és 
történelmi személy nevét tartalmazza, ezek valódiságáért felelős-

séget az Őrség szerkesztősége nem vállal.

A digitalizálásból és a közel 80 éves szöveg gondozásából eredő 
esetleges hibákért, elírásokért a Burgenlandi Magyar  

Kultúregyesület nem vonható felelősségre.

Geschätzte Mitglieder! Werte Leser!

Die Aufzeichnungen von János Topler werden im Originalwort-
laut und inhaltlich unverändert wiedergegeben.

Zur besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit haben wir stellen-
weise und wo als notwendig erachtet die Regeln der heutigen un-

garischen Rechtschreibung angewandt.

Für die Richtigkeit von Jahreszahlen, geschichtlicher Daten und 
Namen historischer Persönlichkeiten verbürgt sich die Redaktion 

bzw. der Herausgeber nicht.

Der Burgenländisch-Ungarische Kulturverein haftet nicht für 
mögliche Fehler und Tippfehler, die sich aus der Digitalisierung 
und Aufarbeitung des beinahe 80 Jahre alten Manuskriptes er-

geben können.

Auf Seite 95 finden Sie eine deutschsprachige Zusammenfassung.
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Topler János két kötetben jegyezte le szinte szóról szóra ugyanazokat a sorokat

Topler János kézírása
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Felsőeőr leírása.

Eredete, alakulása, története és tényállása.

A felsőőri nép számára

Írta: Topler János

Felsőeőr, 1944. évi deczember hó 25-én

Előszó

Már régóta forgott agyamban szülővároskám történetének eszméje –
sokféle könyvet is olvastam már erre vonatkozólag, de kiegészítő adat 
képpen vajmi keveset találtam felfedezni, ám azt is csak körülírással 
szerzett adatból lehetett meríteni.

Az egyetlen felsőeőri református egyház története az egykori lelkész-
től, Gueth Sándortól1 foglalkozik behatóabban vele. Mivel azonban 
ez kevésbbé elégséges Felsőeőr egész történetéhez, így igénybe kel-
lett, hogy vegyem a "Szhematismus venerabilis Cleri"2 alapvonalait,  
Böngérfy János3 könyvében ezen célra alkalmatos rovatot, alkalma-
sint a "Thérmes kis tükör" rovatait, Kincs István4 Tarka világ könyvé-
ben5 egyes adatokat; továbbá a Tolnai Világtörténelme6 mestermű és 
Magyarországról szóló egyes cikkeit, valamint Magyarország várme-
gyéi és városai című sorozatból Vasvármegye7 könyvét, Magyarország 
főispánjai8 könyvét; Balogh Gyula9 körülírásait, Schwarz Elemér10 

egyes adatait, egyszersmind a Pallas11 -, és Révai12 nagy lexikonok 
erre vonatkozó egyes adatait. Payer Sándor a Dunántúli evangélikus 
egyház történetét13. Úgy szintén számtalan ősrégi okiratot is szerezve 
meg olvasva, ezáltal felvilágosúlva, egyes értelmiségek tolmácsolását 
is kikérve és igénybe véve, nagyon sok adathoz jutottam.

Mindezen segédforrásokra való tekintettel, még mindig kevésnek 
bizonyult a történetírás zavartalan és akadálytalan folyamata, mert 
egészen pontos adatok birtokába nem jutottam, ami kielégíthette 
volna oly heves tudásvágyamat. Így ebből kifolyólag betekintve a 
nép modorába és szokásaiba és főképpen a városunk határában lévő 
dűlőzetek jelentőségeit megfejtve, ezáltal ezek elnevezéseiben rejlő 
titkok feltárásában fáradozva valamint a szájhagyományokra is tá-
maszkodva, megtaláltam munkám érett gyümölcsét, vagyis a kulcsot, 
mellyel sok titkos zárat felnyithattam. Így ettől indíttatva, most már 
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elhatároztam magamban szülővároskámnak, Felsőeőrnek érdemleges 
és sorrendszerinti leírását, hogy útnak indíthassam ezen műbeli régi 
óhajom megvalósulását.

Amennyire telhetett és lehetett minden tudományos bizonyítékot, 
adatot, sorrend szerint a tényállásokból, körülírásokból, és következ-
tetésekből összegyűjtve (sőt talán még a fantáziától, avagy regétől 
sem visszariadva) megírtam városunk évezredes történetét az alfától 
az omegáig, vagyis napjainkig, csakhogy dűlőre vihessem terméke-
met, most már nemcsak a magam érdekében, hanem bármily késő 
utókor számára is.

Kelt.: Felsőeőrött, 1946. deczember hó 20-án.

        a Szerző

Részlet Topler János könyvéből
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Bevezető áttekintés

Kétségtelen, hogy a Kínai Birodalom a legősibb e világon, mert az 
ősi mondák szerint Krisztus születése előtt 5 vagy 10 ezer esztendő-
vel már fennállott. A római történetírók ugyancsak Fo-ki császárról 
emlékeznek meg legelőször Kr. e. 3341-től 3227-ig (itt már kétes 
az adat, mert ezen állítással szemben két eshetőség lehetség tud-
ni illik az egyik, hogy a császár 114 évig uralkodott volna, ekkor a 
népek hosszabb életűek voltak mint a jelenben; a másik viszont az, 
hogy talán az időszámítás volt rövidebb – nem tudjuk), aki bevezette 
Kínába az írás-, földművelés és állattenyésztés mesterségét, felesé-
ge Luicen pedig a selyemhernyó tenyésztését. Egyszóval a kínai nép  
egyszersmind az első kultúr nép is. Idők, évezredek folytán több tehe-
tetlen császár alatt züllésnek és majdnem felbomlásnak indult (ahogy 
a kínaiak nevezik) a Mennyei Birodalom. Még hozzájárult az is, hogy 
egy igen veszélyes külellenség is fenyegette fennmaradását, ugyanis 
amikor a Léna partjai mellőli szkíták, a kínaiak elnevezése szerint  
"hiungnuk" (a hunok) annyira elpusztították az óriás birodalmat, hogy 
már alig-alig volt megmenthető. Míg végre ismét egy vaskezű csá-
szár, neveszerint "Csin-sih-hvang-ti" lépett a trónra, aki újra jogara 
alá tudta terelni az összes tartományokat, valamint egy mágus (kínai 
jós és pap) tanácsára Kr. e. 237-től 221-ig megépíttette a nagy Biro-
dalom védővonalát, a Kínai nagyfalat, melyet e 17 éven át, 300 ezer 
ember épített. 

Ezen erődvonal óriás vártornyokkal és bástyákkal volt ellátva, 2200 
kilométer hosszú, 20 méter vastag és 20 méter magas, egyben a vi-
lág legnagyobb építménye, úgy annyira, hogy a jelen időben is még 
bámulatba ejti a szemlélőt több mint 2200 év után, mindannak dacá-
ra, hogy már nagyjában romokban hever. Ezen óriásfal azután vég-
leg útját állotta a hiungnuk, azaz hunok betöréseinek. Azért ezután 
nyugatnak indulva a szomszédos Birodalomra, Perzsiára törtek, de 
itt is vesztükre, mert itt meg Cyrus, a Perzsák leghíresebb és legha-
talmasabb királya olyan óriás sereggel, állítólag 1 700 000 emberrel 
fogadta őket, hogy teljesen szétszórattak. Ez időtől fogva jó ideig bé-
kességben éltek a szkíták, szomszédaikat nem háborgatták.

Míg a Távolkeleten Szkíthia, Kína, India és Perzsia; Dél-
keleten Arménia, Asszíria, Babilonia, Sába, Egyiptom és  
Ethiopia kerültek nagyhatalomra, addig itt Európában a Római Biro-
dalom emelkedett fokozatosan világhatalmi tényezővé. 
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Ennek előtte még a Kr. előtt 8-10 századdal azonban Britannia,  
Gallia, Iberia, Észak-Italia, Helvetia, Belgica, Frieria, Germania és a 
mai Magyarország (Hungaria) területén a kelták laktak, kik birodalmu-
kat "Celticának" nevezték. Ám a kelták maguk is számtalan különálló 
törzsből állottak, kik gyakran egymás között is véres harcokat vív-
tak. Ilyen törzsek voltak a lusitánok, keltiberek, aquitánok, bretonok,  
gaelek, brigantok, cimberek, teutonok, frierek, batavok, venetek,  
haediusok, sequanok, volskusok, ligurok, etruskok, helvetiusok,  
allemannok, chaltok, semmonok, varusok, marcomannok, quadok, 
bójok, illyrek és caledonok. Mindamellett ezen terület még nagyon 
gyér lakosságú volt.

Itt ezen mi vidékünkön a bójok voltak letelepedve. Óriás tölgy, bükk 
és fenyvesekkel borított őserdőkkel, rakoncátlan, helyenként majd-
nem lefolyástalan folyókkal, patakokkal, különféle vadakkal, mint 
mammut, bölény, medve, farkas, vaddisznó, vadlovak, borz, róka, 
szarvas, zerge, dámvad, őz, nyúl, kacsa meg lúd és kölünféle nagy 
gázló és ragadozó madarakkal és állatokkal telve. A folyóvizek men-
tén se szeri, se száma az ingoványos, mocsaras állóvizeknek.

Részlet a könyvből
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A mai Felsőeőr területe és környéke is ilyen elhagyatott, mostoha va-
don őserdő volt. A Pinka vagyis az akkori elnevezés szerint Penic még 
teljesen lefolyástalan levén a Vashegy irányában. Azért a mai Csapo-
ta, Défort, Sárosberek, Kerék tövis, Urrét, Fölszer, Gyepők, Adránszer, 
és Kárász egészen le Sárosszékig mocsaras, lefolyástalan hely volt. A 
jelenlegi vörösvári tó is ezen korból maradt ránk. Így tehát az elha-
gyatott, ingoványos, mocsaras és majdnem megközelíthetetlen vadon 
nem is csalogatta az akkori bójókat sem későbben a rómaiakat ezen 
területre.

Kr. u. 10-ben azonban Octavianus Augustus római császár jeles had-
vezére, Agrippa, aki egyszersmind veje is volt a hatalmas császár-
nak, amennyiben Julia nevű leányát feleségül bírta, elfoglalta a bójók 
(kelták) földjét és evvel Pannonia néven római tartománnyá lett egé-
szen Kr. u. 375-ig. Az ugyancsak Pannoniában lévő Fertő és Balaton 
neve volt "Lacus Pelso". A folyóké: Aquanigra/Kapos, Arabo/Rába,  
Danuvius/Duna, Dravus/Dráva, Savus/Száva, Colopia/Kulpa, Inderu-
la/Inna, Urbus/Verbász, Bostania/Boszna, Drinus/Drina, Scarnimga/
Sárvíz, Sala/Zala, Murus/Mura, Laponan/Lapincs, Penic/Pinka, Sevira/
Gyöngyös, Litaka/Lajta. A közel négy évszázad alatt Pannonia annyi-
ra felvirágzott a rómaiak alatt, hogy a városok egész sora keletke-
zett: így Ad Flexum/Magyaróvár, Alisca/Szekszárd, Allianum/Mohács,  
Altarina/Tolna, Amamatus/Dunaföldvár, Aquae/Baden, Aquincum/
Óbuda, Aquavira/Varasd, Arrabona/Győr, Brigetis/Ószőny, Cascaria-
na/Tapolcza, Carintum/Petronell, Cartum Ferrerum/Vasvár, Celeja/
Cilli, Certina/Diakóvár, Durna/Laibach, Floriana/Bicske, Fortiana/
Ozora, Gerutata/Oroszvár, Gruntium/Kőszeg, Halleanum/Alsólendva,  
Hevota/Birkfeld, Herculia/Székesfehérvár, Irvia/Dombóvár, Limusa/
Szigetvár, Marsella/Marcaltő, Markonia/Bród, Morgen Tiana/Keszt-
hely, Paetovio/Pettanu, Sala/Zalavár, Salina/Arany, Savaria/Szom-
bathely, Scarbantia/Sopron, Sringinium/Nándorfehérvár, Salacena/
Nagybajom, Sirinium/Mitrovicza, Siscia/Sziszek, Solva/Esztergom, 
Sopianae/Pécs, Ulcisia castra/Szent Endre, Valenum/Nagy Kanizsa, 
Vinodobona/Bécs.

A gótok azonban már Kr. u. 150-ben megindították azon új korsza-
kot, amely a világtörténelem lapjain, "népvándorlás" név alatt isme-
retes. Eszerint az előttük lakó harcias és vad germán törzsek, mint 
a cimberek, teutonok, marcomannok, quadok, rúgiák, saxok és lon-
gobárdok is kényteleníttettek lakóhelyeikből kimozdulni, a kelet-
ről jövő, kényszerítő nyomás hatása alatt. Így ezen népek mind a 
Római Birodalom Dunamenti tartományaiba törtek be. A vandálok  
Dácziára, a quadok Moesiára, a marcomannok Pannoniára és  
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Noricumra, allemannok és frankok Raethiára és Vindeliciára vetették 
magukat. Egyszóval annyira mentek már ezen beütések, a Római 
Birodalom területére, hogy kénytelenek voltak ezen jövevény szom-
szédoknak helyet szorítani, akik valóban megemberelve magukat, 
kezdetben még hasznára is váltak Rómának, annyiban, hogy békés 
földművelő néppé lettek. A sors azonban másként rendezte be magá-
nak a jövendőt!

Mint már ezelőtt Szkíthia említve volt, a szkíthák mindig nyuga-
tabbra vándoroltak, így 370-ben itt Európában egy eddig ismeretlen  
népáradat vetődött fel a Káspi-tó és Etel folyam melléken. Ez volt 
a szittyák, vagyis a hunnok lovas népe. Mikor megjelentek Európa 
keleti oldalán, az összes itt élő népek megfélemlettek. Egyesültek az 
ugyancsak finnugor törzsekkel rokon alánokkal, máris elfoglalták a 
keletigótok birodalmát, a nyugatigótokat pedig maguk előtt hajtva,  
Rugila királyuk alatt, kinek örökébe lépett Bendegúz, vagy másképpen  
Balambér, aki 433-ban halt meg. Követte őt a trónra fia, Attila, akit 
a hatalma előtt reszkető-gyáva és tespedő elpuhult régi világ Isten 
ostorának nevezett el. 447-ben már Görögországban a termopilaei 
szorosok előtt álltak hercegek hatalmas seregével, így 448-ban már 
adófizetőjévé tette II. Teodosius keletrómai császárt (a bizánci vagy 
görög császárságot). 451-ben áprilirs 6-án, éppen nagyszombatnak 
napján pedig Divodorumra (a mai Metz) rontottak a hunnok, azt kira-
bolva, lakosait kardélre hányva, felgyújtották. Onnan Lutetiat (Párizs) 
is maguk mögött hagyva, Aurelianumot (Orleans) vették ostrom alá. 
Azonban a nyugatrómai birodalom hadvezérének közeledése hírére 
abban hagyta az ostromot visszavonult a salóni mezőre, ott bevárva, 
csatarendbe állította félmilliós hadát.

Ezután megkezdődött a világ egyik legnagyobb és legirtózatosabb 
öldöklő ütközete, a népek csatája, ahol vagy 180 000 ember esett 
el azon vérszomjas napon, de egyszersmind eldöntetlen maradt. 
452-ben pedig megtorlásképpen egyenesen az örökváros (Roma 
urbs aeterna) Róma ellen indult (Róma alapítása Romulus által Kr. e. 
753). Útjában bevette az erős Aquileját, Mediolanumot (Milánót) és  
Ticinumot (Paviat), mire az örökváros alá érve, maga Leó pápa fo-
gadta a város kapuinál, kegyelemért könyörögve és esedezve részé-
re, amit Attila nagylelkűen meg is adott. Innen haza vonulva gazdag 
zsákmánnyal és ajándékokkal megrakottan. 453-ban mennyeg-
zőjét tartá a gyönyörű burgundi hercegnővel, Ildikóval (a németek  
Krienhildája a Nibelungen Lied-ben), miközben nászéjszakáján agyá-
ban megszakadt egy ér, így tehát saját vérétől alvás közben megful-
ladt és reggelre úrnője, mint előkelőinek nagy megdöbbenésére halva 
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találták. Halála után 456-ban fellázadtak az összes leigázott népek. 
Pannoniában a Vág folyónál volt az a szerencsétlen kimenetelű ütkö-
zet, hol elesett Attila elsőszülött fia, Ellák vezér 30 000 hun harcossal 
s vele együtt a hunnok Birodalma is örökre elbukott!

Elhagyták ekkor Attila dicsőséges hazáját, a Duna-Tisza szép róna-
ságát. Irnák és Csaba (Dengerics) vezették vissza a még megmaradt 
hunnokat az őshazába, Szkíthiába. Egy töredéke azonban itt maradt 
Erdély bércei között; ezek váltak a szájhagyomány szerint a széke-
lyek őseivé. A hunnok után Pannoniában rövid időre a keleti gótok 
telepedtek le, azután a herulok, de ezek mind csak átmenetileg vol-
tak itt. Ezek után pedig Alboin longobard király szövetkezett Baján 
avar fejedelemmel az egykori áruló gepidák ellen 567-ben. Ugyanek-
kor a longobárdok telepedtek itt le 569-ben, kik innen a mai napig 
is róluk elnevezett Lombardiába költözködtek és helyükbe az avarok 
jöttek Pannoniába, kik a Don folyótól egészen az Inn folyóig terjesz-
tették birodalmuk határát a hatalmas Baján fejedelem alatt. Baján 
halála után azonban mindjobban csökken az avarok hatalma; sőt  
Nagy-Károly, a frankok hatalmas királya 788-ban Bajorországban, 
791-ben Cesumornál (ma Tullu környékén Zeiselmauer), 795-ben pe-
dig a tárnokvölgyi öldöklő csatában (Keszthely mellett) teljesen szét-
szórta az avar haderőt, egészen a Tiszáig nyomult előre, fejedelmi 
székhelyüket, Baján várát is feldúlta, mikor onnan 15 szekér arany és 
ezüst zsákmánnyal tért vissza hazájába. A Tiszától keletre eső terü-
letet pedig Krum bolgár fejedelem szállotta meg 815-ben. Az avarok 
egy töredéke ugyanekkor szintén az előbbi hun rokonok közé vegyül-
ve a székely földön.

Nagy-Károly megalapította ekkor az Ostmarkot (keleti határőrgróf-
ság), a Dunától a Muráig, az Ennstől a Rábáig. Ezen mi vidékünkön eb-
ben a korban ismét újabb városok keletkeztek, illetőleg várakat emel-
tetett, úgymint: Gemi/Kőszeg, Penichan/Pinkafő, Oudinburch/Sopron,  
Savaria/Szombathely, Bernstein/Borostyánkő, Zloymuk/Szalónak, 
Gerlaburgum/Oroszvár, Musenburgum/Moson, Küsin/Németújvár.

883/884-ben pedig Szvatopluk morva fejedelem elpusztítván az  
Ostmarkot és megalapította Nagymorvaországot, de az alig tíz évig 
állott fenn, amikor megjelentek párduczmentés, kaczagányos őseink, 
Árpád magyarjai. Ekkor telepítette ide Árpád fejedelem az Őrség la-
kosait határőrökül a vitéz székelyek közül 895-ben. Amikor itt tüskés 
gyepűkkel, különféle torlaszokkal és akadályokkal reteszelték el a ha-
tárokat, valamint erős őrséggel látták azt el. Hármas vonalról emlé-
kezik meg a Krónika és pedig Lapincs, Ösztörmen és Pinka vonalról. 
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A mai Dél-Burgenland településnevei magyarul
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A Lapincs vonalon volt Árokszállás, Lipótfa, Kisládony, Alhó, Balfó,  
Vérthegy, Vághegy, Magashegy, Burgóhegy, Hidegkút, Radafalva, 
Dobrafalva, Királyfalva és Gyanafalva. 

Az Ösztörmen és Strém vonalon volt: Sá (Bükkösd), Komjáti, Lő-
dös, Áránd, Szentelek, Nadasfalva, Rábortőr, Keményfalva, Vadonfő, 
Kukmér, Elekfalva, Németújvár, Gödör, Kupásfalva, Irmend, Német-,  
Horvát-, és Taródcsencs, Tobaj, Szentgotthárd és Rábaőr, Felsőlend-
va, Őrfalu, Muraszombat.

Harmadik a legerősebb, a Pinka völgy vonala volt: Borostyánkő, Ha-
tárfő, Sárfenék, Pinkafő, Felső- és Alsólövő, Felsőőr, Alsóőr, Őrállás, 
Vörösvár, Őrijobbágyi, Őrisziget, Vasverőszék, Szentmihály, Pinkaó-
vár, Alsó- és Felsőcsatár, Német- és Horváth Lövő, Monyorókerék, 
Szentpéterfa, Sároslak, Karácsfa, Vasszentmihály, Rátót, Kondorfa, 
Ispáng, Őriszentpéter, Kisrákos, Pankasz, Nagy Rákos, Szaknyer,  
Szata, Őrihodos, Őrbajánháza, Senyeháza, Dávidháza, Kotormány, 
Kapornak, Szomorócz és Bükkalja.

Ebből kifolyólag ezen eddig írt bevezető áttekintésből következtetve, 
nyugodtan állíthatjuk, hogy Felsőőr ősi lakossága nem magyar, hanem 
a magyarral rokonnemzetségbeli hunok, avarok és besenyő íjjászok, 
nyilas harcosok, eszerint e három rokonvérbeli nemzetségből áll, te-
hát székely eredetű, kik itt székeltek a csíki, udvarhelyi és háromszéki 
sasbércek között, a vadregényes Hargita és havasi gyopár (Havasi hó-
fehérke) hazájában, mígnem Árpád magyarjaival egyesültek. Ugyanis 
a Vág folyónál lejátszódott szerencsétlen kimenetelű csata után 456-
ban a hunnok, a tárnokvölgyi pusztító harc után 795-ben az avarok 
egy-egy töredéke az idegen szolgaság elől Erdély bércei közé rejtőzve 
az őket üldöző frankok, illetőleg bolgárok elől, ott székeltek, ennek 
folytán törökösen szekileknek nevezték őket, tehát innen ered a szé-
kely elnevezés. 

Mihelyt azonban a honfoglaló magyarság átlépte a Kárpátok szorosa-
it, a székelyek, mint a magyarok rokonvérbeli nemzetsége, azonnal 
hozzájuk csatlakoztak és mint hű szolgálatos és vitéz nép útmuta-
tóul mindenhol a seregek élén harcoltak. Békeidején pedig a határok 
őrizete (Őrség) volt reájuk bízva. Így tehát őket úgy a keleti mint 
ezen nyugati határok kikémlelésére (speculatores) és őrizetére ren-
deltettek. Nevük először is ezen nyugati végeken tűnik fel, Pozsony-, 
Moson-, Sopron- és Vasvármegyékben. (Innen ered a "Burgenland" 
elnevezés is, amennyiben Pressburg, Wieselburg, Ödenburg és  
Eisenburg elnevezésekből ered.) Ezen részeken is legtovább Boros-
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tyánkő és Németújvár között szerepeltek, mint határőrök. Ezt meg-
erősíti és aláhúzza még az a tény is, hogy így a családnevek, mint a 
nép szokásai, valamint tájszólása, és népviselet sokban még ma is 
megegyezik a székelyekével, amint ezen következő leírásomban is 
majd kiviláglik!
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Bevezetés

Messze napkeleten, Ázsia pusztaságain, a Léva és Amúr fo-
lyam közötti Aldani fennsíkon, majd későbben Belső Ázsiában; a  
Balkas-tó, Araltó, Amu-Darja, Dzungaria közepette az úgynevezett 
Turkesztánban, nomád életet élve, legelőről-legelőre vándorolgatott 
a magyar. Mivel földműveléssel ekkoriban még egyáltalán nem fog-
lalkoztak, hanem a harcikalandokon (rablóhadjáratok) és vadászaton 
meg halászaton kívül az állattenyésztés volt főfoglalkozásuk, azért 
kerestek maguknak mindig olyan területeket, ahol nagy erdőségek és 
vizek mellett, meg füves térségek, az úgynevezett "steppék" is voltak.

Már azon időben is hét törzsből állott a magyar nemzet. A tör-
zsek vezérei voltak: Nyék, Megyer, Gyarmat, Tarján, Jenő, Kara és 
Kaza. Ezen vezérek vezetése alatt indultak ki az őshazából, észak- 
nyugatnak vették útjukat. Új hazájuk érintve az Urál folyót, Urál 
hegységet, az Etel (Volga) és Káma folyókat, ahol megalapítot-
ták először Nagy-Magyarországot (Baskardiát) 550 körül. Onnan 
Apó Khun vezetése alatt, délre vonulva az Etel (Volga) és Thanais 
(Don) folyók vidékére, a Dontövi-Magyarországba (Dentumogéria), 
másképpen Lebediába vándoroltak, mely nevét egy kazár vezértől,  
Lebediástól kapta, hol már némileg a keresztyén vallással is megismer-
kedtek 862-ben. Ez a Lebediás jó barátságban állt a magyarokkal. In-
nen besenyők nyomása folytán a Danapris (Dnyeper), Hypanis (Búg), 
Tiras (Dnyeszter), Brútos (Prúth), Rieratus (Szereth) és az Al-Duna  
(Ister) vidékére, az úgynevezett folyam közre, vagy Etelközre  
(Atelkuzu) vándoroltak. Ám itt meg a bolgároktól pusztítva, kelet felől 
pedig ugyancsak a besenyőktől zaklatva, ismét arra kényszerültek, 
hogy ezen hazájukat is elhagyva, újra tovább vándoroljanak. Ekkor 
már 108 nemzetségből állott a magyar nemzet, 1 200 000 lélekkel, 
hét seregre oszolva, 210 000 a fegyverfoghatók száma, ugyancsak 
7 vezérrel: Álmos, Előd, Ond, Kond, Tass, Huba és Töhötöm. Ezen 
sereghez csatlakozott azután 40 000 főnyi hadával a fentemlített  
Lebediás, a kazárok egyik vitéz vezére. Így történt, hogy ekkor meg 
a Kievi fejedelem országára rontottak (a Vladimiri és Novgorodi nagy-
fejedelemség, a mai Oroszország őse). Míg végre is a 880. év táján, 
ennyi vándorlás, harcok és viszontagságok után, mai szép hazánk 
védbástyáihoz a Kárpátokhoz, valamint ennek szorosaihoz érkeztek. 
Itt a halicsi fejedelem (Kelet-Galiczia) értésére adta a magyaroknak, 
hogy igenis ez a föld volt a nagy elődeiknek, a hunnoknak és avarok-
nak, Attila királynak oly mesés és gazdag országa.
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A magyarok ugyanis még Etelközben elhatározták, Lebediásnak, a ka-
zár fejedelemnek tanácsára, hogy egy közös és örökös fejedelmet vá-
lasztanak, kinek azután úgy az egyes törzsek vezérei, mint az egész 
nép engedelmeskedni tartozik. A krónikák szerint Álmos és Emese 
fiát, a Délczeg Árpádot, a legderekabb vitézt választák meg fejedel-
mükké, akik azután kazár szokás szerint, paizsukra emelve, a nép 
örömujjongása közben ünnepeltek és dicsőítettek. Ezen aktust a hét-
vezér vérszerződéssel is megpecsételt, amennyiben karjaikon ereiket 
felhasították, vérüket egy serlegbe eresztették, közösen ittak belőle, 
ezt mondván: "Aki közülünk a fejedelem személyétől elpártolna, vagy 
őtet megsértené, emígy follyon vére, avagy a fejedelem árulást kö-
vetne el, azon esetben az ő vére osztassék!" Ez volt a vérszerződés. 
A hét vezér neve volt: Gyula, Kont, Szabolcs, Eörs, Lehel, Botond és 
Verbölcs.

A hon alapítása a 896. évben fejeződött be, hol a magyarság végle-
gesen letelepedett és fokozatosan mindig nagyobb méretekben rátért 
a földművelés, kézművesség és kereskedés ágazataira, mert harcias 
rablókalandjaikról lassan és kedvtelenül bár, de mindjobban le kellett, 
hogy mondjanak, mert különben ők is azon sorsra juthattak volna, 
mint elődeik a hunnok, és avarok, bármily hatalmas birodalom fe-
lett rendelkeztek is, mégis széthullottak mint az oltott kéve, eltűntek 
örökre.

Ősmagyarok vándorlása
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Az új haza, a mai szép hazánk meg volt tehát alapítva! Igen ám, de 
hogy ezt meg is tarthassák ilyen maroknyi nemzet, biztosítani kel-
lett annak fennállását. Elődeink ugyanis egy néhány vereségből már 
okulva (Merseburg és Riadénál 933. márcus 15-én és Augsburgnál a 
Lech-mezőn 955. augusztus 10-én) belátták, hogy így tovább nem 
mehet, hanem szépségesen, békességben kell élniök a szomszédos 
nagy nemzetek áradata közepette, azért áttértek mindjobban és job-
ban a földművelés, kereskedés és kézművesség gyakorlására, va-
lamint első királyunk Szent István alatt egyszersmind a keresztyén 
vallásra is. Már ezáltal is mindinkább beleilleszkedve a körülötte élő 
nemzetek életmodorába és szokásaiba, mindenhol a határok mentén 
őrségeket is állítottak fel. Ezen őrségek voltak azután hivatva arra, 
hogy az esetleg betörő ellenséget ideig-óráig feltartóztassák és míg 
a fősereg megérkezik, a határoktól távol tartsák. Az őrségek termé-
szetesen béke idején is fegyverviselő katonák voltak. Az őrök gyalo-
gos kémlelődők (speculatores), az íjjászok lovasított nyilas harcosok  
(sagittari-i) voltak.

Most midőn Árpád fejedelem Mén Marót országát megnyeré a Szé-
kelyföldig, a székelyek mint az egykori hunnok és avarok leszárma-
zottai azonnal a magyarokhoz csatlakoztak Előd, Öcsöb és Valak vezé-
rek vezetése alatt átkeltek a Dunántúlra és egészen a Lapincs folyóig 
meghódoltatták ezen területet. Arnulf német király seregei vértjeiket 
is eldobálták, hogy könnyebben menekülhessenek az őket üldöző für-
ge magyar lovasított haderő elől, ezért ezen helyet Vértes hegyének 
nevezték el. A Lapincs folyót pedig Laponsunak, mert itt a német ka-
tonák éjnek idején átlopózkodtak a tulsópartra.

Tehát ekkor lettek idetelepítve a vitéz székelyek 895-ben mint határ-
őrség Borostyánkőtől Németújvárig.
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Az Őrség. Praesidium. (In der Warth). Die Warth

Ilyen őrség volt a sok között: Felsőeőr, Alsóeőr, Eőri-Szigeth és 
Eőri-Jobbágyi is. Eszerint e négy magyar község eredete egyidejű 
a hon alapítással, melyeknek lakosai Borostyánkőtől Németújvárig 
határőrök voltak. Minek fejében nyertek már a fejedelmektől, vala-
mint az elsőbb, majd úgy a későbbi királyoktól is e vidéket, mint 
őrhelyeket, mindennemű jogaival, szabadalmaival, kiváltságaival,  
egyszersmind kötelezettségeivel együtt. Így tehát a négy helység, 
vagyis az Őrség határa ezen őrcsaládoknak adományoztaték (Nobiles 
Armati, armalisták vagyis köznemesek), akik fölött a németújvári vár-
kapitány rendelkezett. Ami már I. István (1000), I. László (1092), IV. 
Béla (1246), V. István (1272), Róbert Károly (1327) okleveleiből is 
kitűnik, sőt Rudolf király és császár által 1582. február 18-án kelt leg-
utóbbi adománylevelében újra megerősítette az Őrség lakosait előbbi 
pozíciójukban.
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A németek térhódítása Felsőőrött

A németajkú lakosság a tizenhatodik század elején kezdett beszivá-
rogni Felsőőrbe. Ekkor tűnik fel városunk német neve is először – 
Oberwart. A magyar név "Felsőőr" az eredeti, a német neve csak le 
van fordítva a magyar névről. A protestantizmus kezdetével kezdő-
dik a németek bevándorlása nemcsak Felsőőrbe, hanem a jelenlegi 
Burgenlandba is. A kegyetlen protestáns üldözés folytán úgy a köze-
li Stájerországból, mint a távolabbi tartományokból költözködtek be 
a német evangélikus családok. Különösen amikor Friedrich herceg a 
XVI. század végén kiadta azon legszigorúbb rendeletét, hogy az új hit 
követői azonnali hatállyal térjenek vissza a római katholikus egyház 
kebelébe, vagy ha nem, úgy hagyják el tartományát, Stíriát. A hi-
tükhöz ragaszkodó s lelkiismeretük szabadságáért hazájukat elhagy-
ni kész hű evangélikus lakosság a németújvári nemes kegyúrhoz fo-
lyamodtak ekkor, hogy terjedelmes uradalmaiban, ahol a magyarság 
a hosszú őrségeskedés és török dúlások folytán már lehet mondani  
hova-tovább a legtöbb helyen 10-20 %-ra olvadt be, telepítse le őket, 
noha Rudolf király és császár az 1600. évi levelében szintén a befoga-
dás és letelepítés ellen tiltakozott, daczára annak Batthyány földesúri 
és várkapitányi jogai alapján, befogadta és pártfogásába vette az ül-
dözötteket és letelepíti őket a Lapincs folyó keleti partján levő köz-
ségekben és borostyánkői, szalónaki és németújvári uradalmaiban. 
Így Szalónakon Batthyány Ferenc kegyúr és várkapitány meghívására 
Szenczi Molnár Albert a híres zsoltár fordító lett az első német evan-
gélikus lelkész 1613. április 28-án, ugyanezen év deczember 2-ig. 
Közben Batthyány többször elvitte magával Németújvárra, hol könyv-
tárát rendeztette vele.

Miután a protestánsok Ausztriában korántsem élhettek oly szabadal-
makkal, mint Magyarországon, mert az ország három részre lévén 
szakadva, Erdély mint önálló fejedelemség, az ország közepe a szép 
Alföld és a Dunántúl meg a Felvidék nagyrésze a török hódoltság; a 
Felvidék nyugati része és ezen mai burgenlandi terület a német csá-
szárok, illetőleg Habsburg jogar alatt állott, mint árnyék királyság.

Erdélyben a protestantizmus teljesen szabadon terjedhetett Bocskay  
István, Bethlen Gábor, Rákóczy György, majd későbben Thököly Imre 
és II. Rákóczy Ferencz idejében. Sőt mi több a török hódoltság alatt 
egyáltalán senkisem törődött azzal, hogy ki milyen vallású, hanem 
ha az adóját rendszeresen befizette ‒ senkisem háborgatta hitében, 
vallásos meggyőződésében.
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Ilyen körülmények között, ha a Felvidék és a nyugati határsáv bár 
szigorúan volt kezelve, úgy a Dinastia mint a Clerus által, de annyira 
mégsem mertek bele bocsátkozni az ellenreformáció durvaságaiba, 
mint az örökös tartományokban, ahol bizony teljes lehetetlenné és 
tűrhetetlenné vált helyzetük.

1600-ig 95 %-ig magyar és 95 %-ig református lakossága volt  
Felsőeőrnek. Kezdetben lassan, de mindkésőbben-mindjobban szivá-
rogtak be az idegen elemek úgy a vidékről, mint az üldözések kény-
szerítő hatása által még a távolabbi tartományokból, de még Bajoror-
szágból is. Különösen III. Ferdinánd alatt 1639. májusában és 1731. 
október 31-én Felső-Ausztriából és Salzburgból százával és ezrével 
menekültek a szerencsétlen, de hitükhöz hűen ragaszkodó német 
evangélikus családok az Őrségbe, valamint ennek fő helyére, Felsőőr-
be, amint ezt ha jól szemügyre vesszük a legrégebbi német csalá-
dok névsora is helybenhagyólag bizonyítja. Azért a mai Burgenland 
területén 270 000 lakosból 38 000 protestáns hitű, mely összegből  
Felsőőrött van 1650 református, 950 evangélikus. 2600 pedig az 
egyetemes hit követői, vagyis római katolikusok.

A tizenhetedik század végén pedig egy teljesen idegen népfaj jelenik 
meg Felsőőrött; a cigányok, egyelőre 3 család: Horváth, Nardai és 
Pápai. Ugyanis 1674. február 15-én Batthyány Christof gróf dunán-
túli kapitány és Sárközi Márton cigányvajda és népe részére men-
levelet bocsát ki, melynek értelmében az ő kúriájának területén (a 
hatásköre alá tartozó községekben) letelepedhetnek, minek fejében 
minden nagyszerdára 25 tallér adót vagy pedig egy jó paripát kö-
telesek beszolgáltatni. Ezen új polgárok azután úgy elszaporodtak 
1939-ig, hogy 3 családból 75 család lett, több mint 300 lélekkel, kik a  
katholikusságnak 13 %-át tették ki. Különben jó alkalmi munkások, 
kovácsok és főképpen elsőrendű zenészek voltak, akár fúvós avagy 
vonós hangszerekkel muzsikáltak.

Nyelvjárás tekintetében pedig az idegen ajkú lakosság is majdnem 
mind beszélte a magyar nyelvet, mígnem osztrák uralom alá kerül-
tünk. Sőt oly annyira, hogy társalgás tekintetében alig lehet megkü-
lönböztetni őket az ősi magyar lakosságtól, sőt ellenkezőleg, egyesek 
a teljes irodalmi nyelvet használják, nem pedig az ósdi felsőőri táj-
szólást.
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Felsőeőr

Felsőeőr helyén avagy határában sohasem volt község vagy város, 
azért története csakis az idetelepítéstől a székelyföldről, vagyis a 895.  
évtől kezdődik. 

Miként az első település helyét, ugyanúgy végbemenetelét és idejét 
is a bizonytalanság ősi homálya fedi. Miután azonban az őrség min-
denkor a magasabb helyekről szokott kémlelődni, így Felsőőr határá-
nak legmagasabb pontja a Duplatilosban van (400 m). Ennek folytán 
az Őrség csakis itt foglalhatott állást, annál is inkább következtetve 
erre, mert az ott lévő halmok voltak hajdan az őrkunyhók, a határőri 
szolgálat alkalmával (Eörség, Eőrnagyság). Itt voltak az Őrség alma-
fái és gyümölcsösei is, ezért nevezték el egyszersmind a keleti lejtőt 
Almásbereknek. Annál is inkább hihetetlen volna, hogy az ősi nemesi 
telepítvény, azaz község, a jelenlegi városka helyén alakult volna, 
mert ezen terep még ezelőtt 3-5 száz esztendővel is olyan ingovány, 
valóságos láp, mocsár és óriás tölgyekkel, nyárfákkal, égerfákkal és 
füzesekkel borított vadon őserdő volt.

Hiszen ha meggondoljuk, az előbbi leírásból már tudomást szerezve, 
ezelőtt 2-3 ezer évvel, míg a Pinka (Penic) folyónak alig volt lefolyá-
sa a Vashegy irányában, addig a Csapota, Défort (Szaszi útja), Sá-
rosberek, Urrét, az egész Fölszer, Gyepők, Hangyásberek, Adránszer, 
Dunarét és Kárász, az alsóőri, vörösvári, jobbágyi, pinkamiskei és 
sárosszéki síkság vagy lapály, lehet mondani hova-tovább, a Vashegy 
irányában egy nagy tó volt. A vörösvári halastó is ezen korból maradt 
ránk. A Kárász is ezen elnevezését innen nyerte, mert tele volt kárász-
halakkal. Továbbá azáltal is lehet következtetni erre, miután az egész 
Pinka lapálya széltében-hosszában vizenyős, ingoványos és mocsaras 
hely volt, mert a folyó nagyobb meder hiányában és a Wechsel nevű 
hegy délkeleti oldalán leeső felhőszakadások alkalmával állandóan 
változtatva helyét is és kellő lefolyás hiányában számtalan ágra és 
vakágra oszolva, sokszor szigetek és éppen ezáltal kisebb-nagyobb 
tavak is képződtek. 

A sok hordalék, amit az árvizek mellette összesodortak ilyenkor he-
lyenként felhalmozódott, az óriás fák között megakadt, lerakódott és 
magától fel is töltődött; fövény (Fövenyesrét, Sárosberek, Keréktö-
vis), homok (Urrét), iszap (Hangyásberek), humusz (Urrét, Kertek, 
Berdákkert) agyag és tapasz (a Pataknál, Kampargán, Kanparlagján) 
kő és kőtörmelék (Koldústelek) korlátolt és korlátlan alakjában, avagy 
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rétegekben; mert minden árvíz után új öntés keletkezett, sőt még 
tőzeg is fordul elő (a Szorosnál és Csapotán és a Kisandrásokrétjén).

A legjobb tanúság és bizonyíték erre a leletek: pl. 1933-ban az 515. 
számú háznál (C.N. 502. jelenleg Rechte Bachgasse 43) házépítés 
alkalmával, fövénynyerés szempontjából, 6 méter mélységig leás-
va, találtatott egy hat méter hosszú szegletesre faragott, gémes-
kúthoz megfelelő kivágott itató-vályú, amit egykor szintén az árvíz 
rettenetes ereje sodorhatott oda és idők folytán a többszörös árvi-
zek által elöntött. Második lelet: 1901-ben az Őri vagy régi elnevezés 
szerint "Kukszi" patak első szabályozásánál két és fél méter mélység-
ben találtatott és 3 méter hosszú és 80 cm átmérőjű ép-egészsges 
diófatörzs, amit Mérth János 612. számú lakos (C.N. 491. jelenleg  
Johann Strauss Gasse 30. szám) vontatott be udvarára és Pfeiler  
János asztalos dolgozott fel. Most tehát ilyen keretek között elképzel-
hető, ha századok folytán ennyit töltött az ár, hogy 3 avagy 6 méter-
rel magasabb lett a Pinka folyó lapálya akkor hozzuk azt arányba az 
évezredekkel, hogy mennyivel mélyebb lehetett ezen mocsaras te-
rület. A mi számításunk szerint nem is tudjuk elképzelni. Bizonyíték 
továbbá a régi folyómedrek nyomai: a Deforti-ér, a sárosberki ná-
das (hol jelenleg az 1933/34-ben teljesen újonnan szabályozott folyó 
halad), a kisandrásoki, vadegresi, keréktövisi és úrréti, zámbókerti,  
kampargai (Kanparlagjai) medrek, horpadások, linkók és árkok,  
össze-vissza kanyarodva rakoncátlanul az árvizek folytán a Rét utca 
külső végén folytatódva a Trattner kert külső oldalán a Kukszi patak-
ban, a gyepőki, bertákkerti, adránszeri régen múlt medrei, mélye-
dései, (a Rábák utcája) a Hetesvárostól nyugatra lévő még most is 
vízállós láp és az alszeri réteken a Kárászi ér.

Már egyedül a dűlőzet nevek elegendők az egykori tényállás bebizo-
nyítására: Sárosberek, Fövenyesrét, Almáslanka, Dongóklanka, Szo-
ros, Vadegres, Tölfák, Keréktövis, Egres, Domhát, Tüskés, Tüskevár,  
Mezzőszer, Patakszer, Pinkaszer, Gyepők, Hangyásberek, Imarét és Ká-
rász. Mind mind megannyi elnevezése a régelmúlt idők jelentőségének. 
De vannak a Pinka és Őri patak lapályán kívül a Nadas, magyar földraj-
zi elnevezése Kisszék, német neve Rohrbach mellékén és eredeténél, 
sőt az Ösztörmen (magyar földrajzi elnevezése Csíkpatak, a rómaiak 
szerint "Fluvius Esturmen", németül = Strem Bach) és a Derespatak 
tájékán is ingoványok, kisebb-nagyobb méretűek, melyek ugyancsak 
a dűlőzet elnevezésekben nyilvánulnak meg. Így Szárazér, Csollá-
nyos, Nadasfej, Fongárkút, Osbánbükki ér, Csurgóskút, Felső-Nadas,  
Alsó-Nadas, Tégyárvölgyi-ér, Felső-Kutér, Alsó-Kutér, a Derespatak 
vizenyős, kúteres lapja és árka, a Bámpelkert körül, a közvetlen a ha-
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tárnál levő forrás a Kútfej. A már a Komjáti határban levő Szávavölgy 
(Heutal), a Hagonharaszt, az Ösztörmenvölgy, Gémespatak, Gémes-
kút, Káváskút, Herczegága, Vides, Lapos, Szehenri és Dombos. Az-
után a Székaljában levő tőzeges ingovány (az Egerkútnál). A Szék 
magyar földrajzi elnevezése Nagy-Szék, németül Zicken.

Sőt a terjedelmes Csapota (németül Warthenau, magyarul annyit je-
lent, mint az őrszemek cserjései) ami hajdan szintén Felsőeőr hatá-
rához tartozott, de miután azon időben a katolikusság nagy haragban 
volt a kálvinistákkal, így egy Imre Mihály nevezetű (Inka) ember a 
katolikussá lett Batthyány Ádámot felbíztatta, hogy vegye el az őri-
ektől a Csapotát, aki ezért egy köcsögben aludt tej helyett vert ara-
nyat kapott, Batthyány pedig grófi rangot, így lett elorozva a Csapota 
az őriektől 1648-ban, amikor bizottságot küldtek ki határjárás vé-
gett Nádasdy Ferencz elnöklete alatt, hogy megvizsgálnák a határt  
Felsőőr, Alsólövő és Rödöny között. A bizottság mindazonáltal, hogy 
az alsólövőiek evangélikusok, elhatározta, hogy a református felsőőri-
eket megrövidíthessék, a Csapotai birtok, amelyet néhai Esterházi 
Miklós nádor az általa tartott határjárás alkalmával Felsőeőr nemes 
lakosainak ítélt oda, örök és visszavonhatatlan joggal gróf Batthány  
Ádámra illetőleg alsólövői jobbágyaira szálljanak. Ilyen jogcímen 
került a Csapota az alsólövői német jobbágyság kezére. Így tehát 
a Csapota még ma is nagyon lapos, lefolyástalan, ennek folytán  
vizenyős, lecsapolásra szorulna. Itt-ott még tavak, tócsák, régi pa-
takmeder ágazatok, mocsaras, likacsos, hepe-hupás rétek (akár az 
alszeriréten a Kárász), Czencz vize okoznak még mai napság is, külö-
nösen felhőszakadások idején áradásokat, kellő lefolyás avagy lecsa-
polás hiányában ingoványos, süppedékes területeket.

Csak mióta Páll Sándor 241. számú lakos (C.N. 312. jelenleg  
Grazerstrasse 22.), a város egykori polgármestere a múlt század vé-
gén meg nem ásatta a Csapota és Fövenyesrét határán azon árkot, 
mely az Őrpatak vizével egyesülve a Vadegresben. Ez által vált hasz-
nálhatóvá a rétgazdaság tekintetében, folytatva 1901-ben a patak 
medret is, mert az előtt ez is az úton szorva-szertefolydogált és csör-
gedezett teljesen meder hiányában.

Most tehát mindezen bizonyítékokra támaszkodva, valamint a szájha-
gyományokat is igénybe véve bebizonyosodott tény az, hogy az első 
település a Herczegága és Szehenri nevű dűlőzetekben, egyszóval az  
Ösztörmen völgyében volt az ősi Felsőeőr, vagyis az akkori el-
nevezés szerint "Felseöeör". Annál is inkább következtetve erre, 
mert különben honnan és hogyan eredhetett azon elnevezés  



27ŐRSÉG
"Herczegága"? Ezen magyarázatot úgy firtathatjuk legalábbis nézetem 
szerint, amennyiben az Őrség lakosai, mint határőrök szerepeltek, 
mert hiszen ezért kapták nemességüket és szabadalmaikat (szolgalmi 
jog, servitas); ennek folytán a németújvári várkapitányoknak, illetőleg  
határőrgrófoknak, mint alárendelt őrsége azaz katonái, az őrség 
szolgálatait gyakorolták. Azért tehát a herczegnek vagy főkapi-
tánynak egyik ága és legfőbb támasza a felsőeőri nemesség vala,  
egyszersmind mivel ezen helyen telepedtek le, nevezték e helyet 
Herczegágának.

Így tehát az Ösztörmen völgyében csekély rétjeik és legelőik, fent a 
fennsíkon a keleti oldalon sovány szántóföldjeik és szőllőültetvényeik 
valának. Amely szőllők az írások szerint még az 1776-ik esztendőben 
is még díszlettek a mai szőllőkben. Sőt a régi pincék nyomai még ma is 
észlelhetők szőllőki erdőkbe. Ugyancsak szőllők voltak a Pogányhegy-
ben is (Alszeri szőllők). A szájhagyomány szerint a pogányhegyi szől-
lőket és borospincéket Hunyadi Mátyás nagy királyunk is gyakran fel-
kereste, mikor holmi vadászkastélyából vadászatra kelt és útközben a  
Berekalját érintette. Ezen korból erednek a következő dűlőzetnevek 
is: Kasznár, Fongárpart, Hosszúvölgy, Kelemen-Szőlleje, Gazsivölgye,  
Szeremley szőlleje, Adorján méhese, Szőllőkalja, Pusztaszőllők,  
Bikari (legeltetés alkalmával), Alsóoldal, Túrószsák, amely elnevezés 
csakis az ősmagyarok idejéből származhat. Tudvalevő az ősmagyarok 
a lótejet kis viaszkosvászon zsákocskában a nyereg kápája alá téve 
addig lovagoltak rajta, míg a sok locsogástól a lovaglásban megvasta-
godott és túró vállott belőle, és mert ezen terepen az egyik lovas ezen  
túrószsákot itt elveszítette nevezték ezen területet "Túrószsáknak".

Tudva levő, hogy őseink Árpád (895), Zoltán (907), Taksony (947), 
Géza (972) és Vajk (997-től 1000-ig) alatt még pogányok voltak. A 
Berekaljában tartották pogány szertartásbeli istentiszteleteiket, ami-
kor az Ösztörmen völgyből a Komjáti határon végig a Kutér felé lova-
golva a túrószsákot ott elveszítve a Berekaljában tartották a fehérló 
áldozatot a Hadúrnak, azért nevezték el egyszersmind "Berekaljának", 
hol a táltos, azaz pogány pap a lóbeleiből jósolt, a lóhúsát megsütöt-
ték, nyárson forgatva, ezután áldomást törnek az eképpen felfogott 
istentisztelet után.

Ahol csak kissé egyenletesebb területek vannak az erdőkben, a régi 
nemesi birtokokon, lépten-nyomon, századokkal ezelőtt erdőkké át-
alakult szántóföldekre bukkanunk. A legrégebbek és legelsimultabbak 
a tatárjárás-, azután a rablólovagok-, majd a törökdúlás és miután a 
Pinka lapálya is teljesen használhatóvá vált, a mezőgazdaság részére, 
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úgy a legutóbbiak váltak erdőkké, így tehát különböző időszakokban 
lettek elhagyva.

Ámbár különösen kezdetben, keveset is gazdálkodhattak őseink, mert 
a férfiak, mint határőrök katonáskodtak Borostyánkőtől Németújvá-
rig sőt egyesek a beosztás szerint még Szentgotthárdig is. Miért is a 
környékbeli németfalvak lakosai, mint jobbágyok, kötelesek voltak a  
felsőeőri nemeseket (arnalistákat) a tizedből eltartani és minden-
nemű ügyes-bajos robot munkájukat elvégezni. Természetes, hogy 
ezen különösen kezdetben, nagyon is megütközve érezvén magukat  
"Hiencz urainkék", amiért gyűlölték is és mindig rossz szemmel 
nézték az eőri nemességet, de még az úton ki kellett hogy térje-
nek előlük. Azért, ha alkalmuk kínálkozott, csak összedugták fejüket  
stájerországi hitszorosaikkal, de mind hiába!

Mint előzőleg már említve lett Szent István király az 1000. évben 
(Vajk az 1000. évben István nevet nyert a keresztségben), Szent 
László 1092-ben, IV. Béla 1246-ban, V. István 1272-ben, Róbert  
Károly király pedig 1327-ben erősíté meg adománylevélben az Őrség 
lakosait, nemesi jogaikban, és kiváltságaikban, úgyszintén kötelezett-
ségeikben. Szent István király terjeszté legelőször a keresztyén val-
lást a magyar nép között, miért is mint a magyar nép apostola sze-
repel az egyháztörténelemben, minek fejében aranykoronát, apostoli 
kettős keresztet országalmával és jogarral tüntette ki II. Szilveszter 
pápa, innen ered tehát a "Magyarország apostoli királya" címzet, ki-
rályaink géniuszában.

Őseink miután Szent István alatt keresztyénekké lettek IV. Béla korá-
ig nem is változtattak települési helyükön, sőt 1150 körül templomot 
is építettek persze egyelőre fából, az Ösztrömen völgyben, amit ma 
a nép Prédikátor rétjének ismer a Herczegágában. Azonban 1242 ta-
vaszán a tatárjárás alkalmával kénytelenek voltak ezen településeket 
otthagyni, mert hogyan az egész országot elpusztították a tatárok, 
úgy Felsőőrt sem kímélték meg a rablástól, pusztítástól és felperzse-
léstől. Így tehát kénytelenek voltak elmenekülni, elhagyni első te-
lepüket Balduin főispánsága alatt (1240-1244). Innen a Bófokfeny-
vesén, Hosszúvölgyén, és Ráczokirtásán keresztül a Csollányosba,  
Kunpétervölgyére és Osbánbükkére menekültek szerencsétlen előde-
ink, hol megalapították második községünket. Miután a tatár horda kizá-
rólag csak lovasságból állott, azért az ingoványokat, erdős-, és sűrűbo-
zótos helyeket óvatosan kikerülte, amennyiben módjában állott. Tehát 
azért menekültek őseink is az ilyen elhagyatott, mostoha berkekbe és  
nagyerdőségek közé, mert itt a természet maga fogadta őket legjobb 
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és legbiztosabb védelmébe a mongolok támadása, illetőleg meglepe-
tése elől.

1271-ben miután Csák Máté, a felvidék hatalmas főura (oligarcha), 
magyar és kún csapataival úgy Ausztriát, mint Magyarországot dúlta, 
rabolta, pusztította, itt a nyugati részeken pedig Németújvári Iván 
garázdálkodott, be-, becsapva szintén Stiriába és Ausztriába; kinek 
birtokában voltak akkoriban Rohoncz, Kőszeg, Szent-Vid, Léka, Bo-
rostyánkő, Szalónak, Németújvár várai, addig viszonzásul az osztrák 
és ezek rablólovagok sasfészkeiből újonnan kirontva, Magyarország-
ba törtek be, visszaadva a kölcsönt egészen a Rábig előrenyomulva, 
kirabolták és felgyújtották Győrt, Szombathelyt, Körmendet, a kör-
nyező összes városokat, falvakat, köztük Felsőeőrt is. Ezáltal már így 
Albert osztrák herceg és Kun László magyar király, mint Ottokár cseh 
király közötti háborúságok is nyugtalanították ezen egész nyugati ha-
tárvidéket. Különösen, mikor maga Ottokár nagy erővel támadta meg 
Magyarországot, Pozsonyt és vidékét iszonyúan pusztítva, rabolva, 
seregével egészen ezen mi vidékünkig hatolt véges-végig a nyugati 
határon. 

V. István királyunk ekkor Gergely vas megyei főispánt küldte, nagy 
sereg élén, Ottokár ellen. Ugyanezen Gergely Jakab és Jort testvérek 
társaságában vitézül kiverte országunkból a rabló cseh királyt e nyu-
gati végekről. Most tehát ismét hajlék nélkül lévén szegény elődeink, 
innen a Nádason végig az Alszeri-Szőllőkbe és Rendesbe költözköd-
tek. Itt volt tehát a harmadik település őseinknek és részben a Deres-
patakban, a Bámpelkertben 1532. év szeptember 1-ig.

Jóllehet azonban, mint már előbb leiratott a Pinka folyó siksága majd-
nem lefolyástalan lévén, csupa ingovány, láp és mocsár volt. Óriás 
tölgyfa-, nyárfa-, égerfa-, rekettyés és füzesekkel borított vadon 
őserdőkkel, helyenként tüskés bozótokkal, liánokkal benőve, míg 
nem a nagy király, "az Igazságos Hunyadi Mátyás", kinek errefelé 
több ízben is volt dolga, a Vashegy (415 méter magas) alacsonyabb, 
keleti oldalát, átvágatta Pinkaóvárnál, ezáltal az ingovány hosszan 
szikkadni kezdett és a sok árvízhordalék által is feltöltődött, a víz 
így befolyt, a nép mellette a víz útját is egyengetve az erdőséget is  
írtva-tarolva, körülbelül száz év múlva helyenként már szép termő-
földhöz jutott. Ugyanekkor Mátyás király gyönyörű vadászkastélyt 
is építtetett Bozsokon, Pinkaóváron és itt nálunk a Vártahegyén, a  
Halomnál. És mindezen helyeken őrséget is állított fel. Innen van a 
Vártahegy elnevezés, mert ott a vártán őrség állott.
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Tudvalévő ugyanis, hogy Mátyás királynak sok baja volt álnok szom-
szédjával III. Frigyes német császárral, annál is inkább, mert a ma-
gyar szent korona, az előbbi király V. László által nála zálogban volt 
és mi több ennek folytán jogot formált éppen ezért a magyar királyi 
trónra. Így tehát érdekében állott Mátyás királynak, hogy a Pinka völ-
gyet legalább nagyjában szárazzá tegye, így tehát a Pinka vizét a 
pinkaóvári szabályozás által levezetve, ezen vizenyős terep szikkadni 
kezdett. Azért háborúskodása alatt Frigyes császár ellen előfordult 
egy alapos csete-paté itt a Csapotában Felsőőr és Pinkafő között.

Mátyás hadvezérei Nagy Simon boszniai bán és Egerváry László vol-
tak, Frigyesé pedig Grafeneck Ulrich voltak, mely öldöklő csatából  
Frigyes császár kénytelen volt Friedbergen át Németújhelyre és on-
nan Linzbe futni, mivel Mátyás elfoglalta volt már Bécset, Stíriát,  
Karinthiát, Krajnát egészen a tengerpartig, Triesztig; a hűtlen len-
gyel és a cseh királytól Morvaországot és Sziléziát, Boroszlóval és  
Lusácziával együtt.

Ezen nevezetes csata 1459. április 11-én ment végbe itt a Halmaknál 
egészen Pinkafőig volt a hadszíntér. Amikor halomszámra voltak a 
németek elesettei a csatatéren, miért is ezen helyet máig is Halmak-
nak nevezi a felsőőri nép, ámbár a nép elméjéből már kiveszett ezen 
tudás, mint sok más tény is. A német katonák ekkor sírva-ríva mene-
kültek a győzedelmes magyar haderő elől a déforti, csapotai ingová-
nyok közé. Tehát innen ered a Csapota, valamint a Németrí, és Défort 
elnevezés, mert itt csapdába került Frigyes császár hadával együtt, 
csak alig tudta puszta bőrét megmenteni futás közben.

A nagy Hunyadi Mátyásnak 1490. április 6-án történt halála után 
azonban az ország teljesen a tönk szélére jutva, züllésnek indult a 
tehetetlen II. Ulászló, vagyis Dobzse László alatt. Ellenkezőleg a tö-
rököknél. Éppen azon időben volt a félhold legfényesebb és legfélel-
metesebb II. Szolimán nagy szultán idejében. 1520-tól 1566-ig volt 
az Oszmán birodalom legnagyobb kiterjedésében és fénykorában. 
Egymásután foglalta el II. Ulászló idejében balkáni tartományain-
kat és végvárainkat, Jajczát, Szabácsot, Nándorfehérvárt, Szendrőt,  
Galambóczot, Szörényvárt 1526-ban pedig egyenesen Magyarország-
ra tört. A mohácsi mezőn volt a végveszéllyel járó, szerencsétlen kime-
netelű ütközet 1526. auguzstus 29-én délután 1 órától 3 óráig. Ami-
kor II. Szolimán nagy szultán 300 000 emberrel és 300 ágyúval vérbe 
fojtotta a szerencsétlen magyarságot. Ám ez is a magyarság pártos-
kodásán múlott, mert Zápolya János ellen király nem sietett II. Lajos 
segítségére, hanem Szegednél vesztegelve 70 000 főnyi hadával el-



31ŐRSÉG
hagyta bukni a saját érdeke végett a nemzet ügyét. A magyar nemzet 
színe-java virága ott veszett II. Lajos királlyal együtt a mohácsi csata-
téren. 24 000 magyar vitéz az összes hadvezérek és érsekek az ország 
összes jeleseivel együtt, ugyanakkor borzasztó felhőszakadás is kisír-
ta a harc kimenetelét így menekülés közben a király a megáradt Csele 
patakba fulladt bele. 1532-ben pedig újra 260 000 emberrel egyene-
sen Bécs ellen indult. A nagyravágyás és gőg nem hagyott békét neki, 
meg akarta hódítani az akkor ismert világot. Útjában az összes falva-
kat, városokat és várakat feldúlta, kirabolta és felperezselte. Ibrahim  
nagyvezér járván elől, elfoglalta Székesfejérvárat, Pápát, Bélavárt, 
Ikervárt, Sárvárt, Rumot, Rábahidvéget és Szombathelyt is, mire a 
kis Kőszeg vára állott ellent a hatalmas Szolimán seregeinek Jurisics 
Miklós vezérlete alatt. 1532. augusztus 5-én kezdődött az ostrom és 
25 napon át 30-ig tartott. Mikor a vár már úgyszólván tarthatatlanná 
vállott, a várbeli népség rettenetesen megijedve, hogy a törökök rab-
ságába jut, ettől való félelmükben elkezdtek ordítani, siránkozni. Mi-
dőn a törökök ezt meghallották, hirtelenséggel ők is megfélemlettek, 
hogy ki tudja milyen óriás sereg tör ki a várból, elvonultak a vár alól, 
megelégedve azzal, hogy néhány török félholdas zászlót és lófarkat 
tűztek ki a várbeliek a várfokára.

Mialatt Szolimán 25 napon át e jelentéktelen városka ostromával baj-
lódott, azalatt az idő alatt Bécs környékén 80 000 lovasból és 30 000 
gyalogosból álló válogatott sereg gyűlt egybe, tapasztalt vezérek ve-
zetése alatt s maga V. Károly a hatalmas császár jelenlétében várták 
a törökök támadását. (V. Károly császár birodalmában sohasem nyu-
godott le a nap, mert övé volt nemcsak a Nagynémet-Birodalom, de 
Németalföld, Északolaszország, Spanyolország és Mexikó is).

Szolimán e hír hallatára gyorsan felszedte sátorát, seregé-
nek egy részét a Fertő felé indította, ám ezek Purbachnál, hol 
a török még máig is fennt van persze betonból a kémény tetején  
(Purbach – Feketeváros), Türkensturznál alaposan elverettek. A tö-
rök követet itt a mélységbe taszították, azért is nevezik ezen hely-
séget Türkensturznak. Addig maga seregének zömével Rohonczon,  
Felsőeőrön és Pinkafőn keresztül Stájerországba tört, hol egészen 
Grazig hatolva, rablás, fosztogatás, kizsákmányolás, gyilkolás, rab-
szíjjra fűzés, égő falvak és városok jelezték útját.

Rettentő harcokat vívtak szegény elődeink az azóta elnevezett  
Antal és Lyka völgyén a Rendesben a Berekalatt a Pogányhegyben 
és Pogánytemetőnél a martalócz török sereggel. Szolimán maga ve-
zette rohamra janicsárjait az őriek ellen 1532. szeptember 1-jén.  
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Elrettentő tanúság példa ezen vérengző viadalnak és pusztulásnak. 
Az egész falu porrá hamuvá égett a Rendesben, csak a Derespatak-
ban (Bámpelkertben) maradt meg az a négy nyomorúságos viskó. 
Hosszan azután a többiekkel együtt ők is elmenekültek a mai Alszerbe 
az ingoványos és tüskés őserdőbe és bozótok közé. Ám a pogány és 
csalárd török, bár nagy veszteségett okozott elődeinknek és zsák-
mány nélkül bizony nem vonult el, mindannak dacára ember áldozat-
ban mégis sokszorosan felülmúlta hős elődeink vérveszteségét, tehát 
nem maradtak adósak a rabló, gyilkoló és fosztogató törököknek. Pél-
da erre a Pogánytemető helye, ami volt a Sűrűhegy délkeleti lejtője, a  
Cseresnyés völgytől pedig északnyugatra. Azért nevezik még ma is 
ezen domboldalt Pogánytemetőnek és az ettől délkeletre eső domb-
vonulatot Pogányhegynek.

Tudvalévő már, hogy Hunyadi Mátyás királyunknak, hogy itt a  
Vártahegyén szép vadászkastélya állott, mely ugyanekkor lett kirabol-
va és lerombolva a pogány török horda által. Tehát így ezen várkastély, 
mint a pinkaóvári és a bozsoki is le lett rombolva. Innen van tehát a  
Halom elnevezése ezen Vártahegyi részletnek. A szegény népet pe-
dig, akit elérhettek rabszíjjra fűzve elhurcolták, a nőket a török háre-
mekbe, az öregeket legyilkolták, ifjainkat pedig töröknek nevelve, a 
janicsárok közé sorozták. Így állították fel idegen népek fiaiból az ak-
koriban oly híres és félelmes janicsárságot vagyis a törökgyalogságot, 
míg a szpáhik voltak a lovasság. Ez volt az akkori világ legedzettebb 
és legfélelmetesebb hadserege.

Ekkor történt, miután a martalócz török horda elvonult, hogy so-
kat hányt-vetett, agyonharcolt és zaklatott őseink a Rendesből és  
Pogányhegyből a mai Alszerben a Telekre vonultak, felére leolvad-
va telepedtek le, hol megalapították, most már negyedszer az ősi  
Felsőeőrt. Egyben akkor építették elődeink körülbelül 1536-ban a 
még ma is fennálló római katolikus templomot. Egyelőre azonban 
torony nélkül, mert szegénységük voltán erre már nem tellett, de 
mégis annak emlékezetére, hogy ismételten megszabadította őket a 
gonosztól a felséges Gondviselő! Egyszersmind Szent János evangé-
lista pártfogásába ajánlva úgy az egyházat, mint a templomot, mint 
patrónusnak.

Így épült fel most már negyedszer az ősi nemesi jogokkal felruházott 
Felsőeőr. A nép pedig a legszorgalmasabb munka árán hozzálátott az 
alszeri és mint későbbi adatokból majd kitűnik, úgy a fölszeri mezőség 
kultiválásához. Így keletkeztek azután hosszú idők, századok folya-
mán a különböző elnevezésű dűlőzet nevek, eszerint, hogy mennyi-
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vel előbb avagy utóbb szabadult 
fel az illető terület a mocsaras, 
erdős, tüskés és bozótos vadon 
alól.

Ilyen dűlőzet nevek keletkeztek 
például a hely mivoltáról, fekvé-
séről, nevezetességéről, avagy 
családnevekről, alfa-béta sze-
rint:

Almásberek (Apfelleiten), Almás-
lanka, Alsóberda (Wartäcker), 
Alsókertek, Alsókutér, Alsórét, 
Alsórév, Alszer, Alszeri rét, Al-
szeri szőllők, Alszeri telek, Átol 
(Általút), Avas, Békakurgó, Ber-
damellék, Berekalja, Bikarét, Bi-
karí, Cigányszer, Cukrászdomb, 
Csapota, Csapotaalja, Csarita, 
Csollányos, Csurgóskút, Deres-
patak, Défort, Disznókörtvélyfa, 
Dobogósi, Dombhát, Dombos,  
Dombosrét, Dunarét, Duplatilos, Egerkút, Egres, Erdőkalja, Faiskola, 
Falurét, Felsőhegy, Felsőkertek, Felsőkút, Felsőkútér, Felsőkishíd, Fel-
sőnadas, Felsőrétek, Fenéklap, Fenyőfák, Fölszer, Fövenyesrét, Függő, 
Gémeskút, Gémespatak, Görbe, Gyalogút, Gyepők, Gyöp, Halmak, 
Halom, Hangyásberek, Hegy, Herczegpápa, Hetesváros, Hidegoldal, 
Homor, Hosszú, Hosszúföldek, Hosszúrét, Hosszúvár, Hosszúvölgy, 
Irtás, Jézushegy, Kanparga, Kaszálások, Kasznár, Kárász, Káváskút, 
Kerékdomb, Keréktövis, Kép, Kétér, Kétútköze, Kisfektető, Kisharaszt, 
Kishidak, Koldustelek, Komjáti Berda, Konyha, Kornabékes, Körtefák, 
Kövesbörcök, Középhegy, Kuruczvölgy, Lapos, Lármaárka, Lencsés-
kút, Léckapu, Magyarós, Major, Malom, Malomkert, Malomszer, Mező-
kapu, Mezőszer, Mélyút, Mézesharaszt, Nadas, Nadasfej, Nagyfektető, 
Nagyrét, Nagyutcza, Németárok, Németrí, Nyíres, Ösztörmen, Patak, 
Patakszer, Pásfelett, Pérnyafokla, Papnyírfája, Piacz, Pinkaszer, Piros-
hársokfa, Pogányhegy, Pogánytemető, Prédikátorrét, Puszta, Pusz-
tamalom, Pusztaszőllők, Rendes, Rétoldal, Rétutcza, Rongyosutcza, 
Sárosberek, Sempereg, Sintérház, Sötétvölgy, Sűrő, Sűrőalja, Sza-
róberek, Szárazér, Szeglethatár, Szehenri, Szentmártoniút, Székalja, 
Szélkúr, Szoros, Szőllők, Szőllőkalja, Telek, Téglaszin, Tégyárvölgy, 
Tölfák, Tövises, Túrószsák, Tüskevár, Tüskés, Újpóstaút, Újtilos,  

Topler János a fokossal az erdőt járva
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Urrét, Vadalmafák, Vadegres, Vájdli, Vártahegy, Vásárosút, Vénpostaút,  
Vides, Vörös, Vörösdomb.

A családnevekről elnevezett dűlőzetek: Adorjánhegy, Adrán avara,  
Adránszer, Alsóbalikókhegy, Antal, Bámpelkert, Benkőkhegy, Ber-
tákkert, Bokatelek, Bokákkert, Bófokfenyves, Bófokrét, Cseresnyés,  
Fábjánvölgy, Felsőbalikókhegy, Fongár, Fongárkút, Fongárpart, Fü-
levölgy, Gazsivölgy, Gerőcsökvölgy, Hagonharaszt, Höbölök földje,  
Imrekhegy, Jankókkert, Kelemen szőlleje, Kerekesrét, Kisandrások-
rétje, Kondorok földje, Kovácsoldal, Kovácstölfái, Kozmorokárka, 
Kúnpétervölgye, Likavölgy, Osbánbükke, Pálhegy, Pálokkert, Palo-
tai rét, Papvölgye, Prücsökvölgy, Ráczavara, Ráczirtás, Ráczokszől-
leje, Seperekhegy, Szabó János árka, Szeremleyszőlleje, Törökház,  
Trattmerkert, Vargavölgy, Vörösök erdeje, Zarkakút, Zámbókert.

Így tehát Felsőeőr határának területe 3212 hektár és összesen 250 
dűlőzetnév ismeretes. A telekkönyv szerint azonban csakis a német 
nevűek vannak feljegyezve, a többi elnevezés csak a népszáján forog 
és forgott. Az elnevezések jelentőségei pedig a következők, amennyi-
ben egyesek a történetírás folytán nem fordulnak elő:

Alsóberda: Mátyás király idejéből való, amikor a Halomnál várkas-
télya volt és az előőrsei azt kiáltották a német jövevényeknek ‒  
"Holt! Wer da?!"
Csollángos: Mivel itt elpusztult második helységünk 1271-ben a rab-
lólovagok (oligarchák) által, azért a romok fölötti nedves és szúrós 
helyeken, terepeken a csalán felbúrjánzik így még manapság is nagy-
mennyiségben fordul itt elő.
Csúrgóskút: Itt több forrás fakad, sőt három lépésnyire egymástól 
kettő is, s mivel jó esése van, csurog.
Disznókörtvélyfánál: Az alsólövői határra járó fövenyesi rétek végén 
volt egy feltűnően nagy galagonyafa. 
Dombhát: Magasabb terület az Őrpataktól keletre és Balkán utczájá-
tól felfelé eső része a községnek.
Derespatak: Kiszáradt ópatakot jelent ezen elnevezés, mely kis cser-
mely nagy esőzések alkalmával dagad meg, különben kiszárad.
Piroshársokfa: Azon helyen valamikor egy feltűnően piros héjjú hársfa 
állott. 
Dobogósi: Itt dobogott-robogott végig 1271 januárjában a lovak pat-
kós lába, midőn hajléktalan elődeink menekültek a Kovácsoldal és a  
Kunpétervölgyéről a Nadas völgyön végig, második településüket 
odahagyva, mert a rablólovagok (oligarchák) elpusztították és kira-
bolták, az alszeri Szőllőkbe, Rendesbe és részben a Bámpelkertben 
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ütötték fel sátrukat, új otthonukat.
Dombos: Az alhói határ mellett lévő magas fennsík erdősége.
Dunarét: Itt az árvízek, mint a Duna folytak le.
Egres: Egykori óriás égerfáiról. 
Faiskola: Egykori csemete faiskolájáról. 
Csarita: Magasfűvel borított terület hajdanán, ahol a csar vagy cser 
madarak tanyáztak, a cigány csér, sirályféle madár. 
Fenyőfák: Régente a megyéken helyben-közben fenyők állottak.
Fövenyesrét: A Pinka folyó áradása folytán, fövenyes hordalékkal töl-
tötte fel, ugyanúgy a Keréktövisnél a pataknál is, hol egykoron tö-
megsírok is voltak, melyek szintén Mátyás király és Frigyes császár 
hadakozása idején lettek ásva és mésszel leöntve. Itt az árvízek kerék 
módjára hömpölyögve a kökény tüskés, tövises bozót között, azért 
Keréktövis.
Gyepők: Itt gyepükkel, akadályokkal voltak ellátva ezen terület hatá-
ra, hogy a legelőre egykor kiterelt nyáj ne mehessen a Tilosba. Ilyen 
gyepű volt több helyen is felállítva, így a Dunaréten is, ahol viszont a 
szekerekkel való átjárás kedvéért a gyepün túlra, egy elemi léckapu 
volt felállítva, azért azon hely még ma is Léckapunak neveztetik.
Hagonharaszt: Egykor füves, fátlan terület, mely a Bámpelkert, és 
Nadas között az alsóőri határra jár, erdei füves harasztokkal benőve, 
helyenként kisebb bokrokkal a régi időkben. 
Halmak: Itt oldott kéve módjára hullott Frigyes császár hada, hal-
mokká hevertek a német katonák elesettei, a győzelmes magyar 
haderő letipró seregei által 1459. április 11-én. Hanyathomlok sír-
va-ríva menekültek a csapatai a Déforti ingoványok közé. Innen van  
egyszersmind a Németrí elnevezés is azóta. 
Hangyásberek: Az árvizek állandó útjában lévén, így helyenként 
iszappal töltődvén fel és mert ezen iszapon eső után a meleg nap-
sütésben a hangyák nagy mennyiségben szoktak mászkálni, ennek 
folytán sok hangyaboly keletkezett. 
Hetesváros: Vagy régi elnevezése szerint Rábák utcája hét házból ál-
lott és pedig az 55, 56, 57, 58, 59, 60 és 61-es számokból. 
Hidegoldal: Bármely hegynek avagy dombnak északi oldala mindig 
hidegebb a délinél. 
Homor: Az egykori Fuith Károly féle (85. sz. C.N. 64. jelenleg  
Steinamangererstrasse 56) vashámorról, a Pinkától nyugatra elterülő 
szántók és rétek. Úgy ezen vashámor mint a rödönyi szállították a fo-
kosokat 1809-ben a felkelő nemességnek a Napóleon elleni háborúk 
idejében.
Hosszúvár: A Nadastól nyugatra elterülő rétség és mezőség elnevezé-
se, valamint sokszor feneketlen sáros útjáról.
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Hosszúvölgy: A tőle nyugatra fekvő és felülről lefelé húzódó hatalmas 
Ösztörmenvölgyről. 
Kasznár: Az előtte elterülő óriási városi erdőség felügyelete egykor 
a főerdészre, vagyis kasznárra volt bízva, akinek azon helyen kis  
erdészlaka is állott. 
Kamparga, Kanparlagja: Az ősi tájszólás lusta kimondani a szava-
kat hosszadalmasan, mint ahogyan az írva van, ezért a Kanparlagját  
kampargának nevezték, hol a disznócsorda tanyázott hajdan, kissé 
feljebb állott a kanászház a patak nyugati partján, amiről még magam 
is jól emlékszem, az öreg Józsi bácsit is még ismertem. 
Kép: (Vöröskereszt) a vasúttól nyugatra, a postaúttól keletre elterülő 
szántók voltak. 
Kerékdomb: Kerekesen végződik a domb. 
Kutér: Kúteres nedves hely. 
Kétér: Itt egyesül az Ösztrömen patak két ágazata. 
Komócsi: A komócsin nevű lenge nádszerű fűről, lóperje. 
Kövesbörczök: Hirtelen emelkedő köves kapatójáról. 
Lapos és Vizes: Nevében hordja hogylétét. 
Lencséskút: Békalencse moszat, békanyálas kút van itt. 
Major: A felsőőri határ mellett, de már a komjáti határban volt majori 
épületről, de már szétrombolták. Itt lejjebb, a közelben a népszájha-
gyomány szerint a Túrószsák is. 
Malom: A Pinkától keletre, a Malomkert: pedig a Pinkától nyugatra 
elterülő szántók (ma Stieber Gusztáv molnár) feletti mezőség. 
Malom-, vagy Cigányszer: A legfelső malomhoz, vagy az egykori ci-
gányok házaihoz vezető utca, mely egyszersmind az Őribükkösdre és  
Sárosberekbe, meg Défortra vezető út. 
Mézesharaszt: Egykori mézes körtefájáról. 
Kisharaszt: Ezen úton alul, mindkettő egykori fátlan harasztos bozót-
járól. 
Nyíres: Hajdani nyírfás erdejéről. 
Ösztörmen: A rómaiak idejéből való elnevezésből, a Fluvius Esturmen 
magyaros elferdítése, amit a nép a szájhagyomány útján vett át. Kü-
lönben azt jelenti vízpart, meder, nagy folyóvölgy. 
Pásfelett: A legelő vagy pás és sáncfeletti mezőség neve. 1706. febru-
ár elején ásták ezen sáncokat az őriek és a kuruczok a város védelme 
szempontjából. Heister Sigbert labancz generalisimus (tábornagy), 
rettentő erővel támadott a kuruczokra. Erre a felsőeőri nemesség 
Tölly János 48 éves hadnagyukkal az élen a kuruczok segítségére 
siettek. A sáncok örökre megmaradnak a Hőbölök, Pásfelett, a Tüske-
vár mögött és a református temető körül felül és alul, de emlékezete 
ezen jelentőségnek kiveszett a népköréből. Az utódok részére már 
csak ezen történetírás eleveníti fel majd ideig-óráig a régmúlt idők 
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vérzivataros emlékezetét. A labancz sánczok pedig voltak a Fektetőn, 
Fenyőfáknál, Semperegen az Irtás és Sűrű délkeleti peremén, de ez 
már csak akkor ásatott, amikor a labanczok már jóformán menekü-
lőben voltak. E véres és öldöklő csatában esett el egy teljes század 
felsőeőri nemesvitéz élükön Tölly János hadnagyukkal együtt a Sürői 
Nagyerdőn 1706. február 11-én. 
Ezen időből származik a Vörös és Vörösdomb elnevezés is, elretten-
tő például a múltnak vérvörös tengeráradatára, mert ezen terepen 
sok ártatlan elődünk vére folyt (Tölly Márton egykori református lel-
készünk fiának Tölly Sámuelnek saját kézirata (ami kezemben van) 
nyomán írtam, a Szerző). Ezen iratnak birtokában megdöntve Thirring 
Gusztáv állítását a Révai Nagy Lexikonban, mert a felsőőri nemesség 
már a fejedelmek és Árpádok alatt szerepeltek, mint nemesek és nem 
a labanczok, hanem a kuruczok oldalán harcoltak. Tölly Sámuelnek 
pedig nagyapja volt Tölly János kurucz hadnagy. 
Papnyirfái: Mivel azon terület a pap tulajdonát képezte és ritkán nyír-
fák állottak egykor. 
Rétoldal: Mivel a rétség mellett van. 
Salátáskert: Hajdan a Páloknak itt salátás kertjük volt, azért  
egyszersmind Pálokkertnek is neveztetik. 
Sárosberek: Még az ősi időkből származó elnevezés mikor a Pinka fo-
lyó még nem volt szabályozva a Vashegy irányában, ámbár még most 
is elég sáros hely. 
Sintérház: Schinterhaus 647, az a körül elterülő mezőség.
Sötétvölgy: Fenyvesekkel borított sötét, mély völgy. 
Szárazér: Szárazság idején kiszárad az ér, különben nedves vízálló 
terület. 
Sürő: Hajdan nagy erdőség, később sűrű nyírfa, nyárfa és mogyoró-
bokros hely.
Szaszyútja: Régente a Défort neve.
Szehenri: A tatárjárás idején itt községünk porrá-hamuvá égett, 
fölötte a szegény nép sírva-ríva mindenéből kifosztva menekült a  
Kúnpétervölgyére és a Kovácsoldalra. 
Szoros: A Pinka folyó itt volt 1933/34-ig legközelebb az Őripatakhoz 
és ennek forrásához. 
Téglaszin: A református temetőn alul, ahol azon rekettyebokros és 
nyárfás tó van, volt egykor a Radovics Sándor féle téglaverde, mely 
1902-ig volt működőben.
Tölfák: egykor óriás tölgyek és égerfákkal borított őserdő volt, ugyan-
így a Vadegres is. 
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Tüskés és Tüskevár: pedig várszerű, leginkább kökénytüskés hajda-
ni megközelíthetetlen bozótjáról, mely tetőzetszerűen be volt futva 
liánokkal, szedernyés (seregélyszarka Rubus causius) tövises harasz-
tokkal benőve, ezért nevezték el tehát Tüskevárnak. 
Eredetileg Fadárvölgy, de a nép szerint Tégyárvölgy: Mint már a Gye-
pők dűlőzet név alatt említve lett és lesz még több esetben is, a múlt-
ban úgy a gulya mint a disznócsorda nem otthon a házaknál lett tartva, 
mint manapság, hanem kora tavasztól késő őszig a legelőn volt. Ilyen 
legelő volt a Falurét, az Ösztörmen mellékén a Prédikátorrét, a Bikarí, a  
Szárazér stb. Telelni a gulyát a Nagyfektetőn és a Tégyár völgyén szok-
ták, ahol télnek idején a sok tehenet fejték, azért nevezték el ezt a helyet  
Tégyárvölgyének.
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A reformáció kora Felsőeőrött

A reformációt megelőző időszakok története és leírása mint már em-
lítve lett, homályosak és bizonytalanok előttünk. Azért egyrészt dűlő-
zet nevek és ezek jelentőségei vagy következtetés számítás, kiszíne-
zés és főképpen az ősi szájhagyományokra támaszkodva, esetleges 
történeti tényekből vagy ezek körülírásaiból következtetve lehet ki-
egészíteni a tulajdonképpeni valót, mert az ősrégi okiratok, okleve-
lek vagy hozzáférhetetlen helyre kerültek, akár pedig mint az előbbi 
leírásokból is kitűnik, így kétség nem is hozzáférve, a többszöri hely-
változtatás, pusztulás és üldöztetések kegyetlen és sokszor majdnem 
végveszéllyel és megsemmisüléssel fenyegető szomorú korszakaiban 
elvesztek. Így tehát a határőri szolgálat bizonyítékai adhatnak egye-
dül kulcsot kezünkbe, amivel nyitjára jöhetünk a sötét ősi homálynak. 
A németújvári Batthyány várkapitányok voltak már kezdettől fogva 
ezen Őrvidék parancsnokai. Ennek következtében, midőn ezen főúri 
család is elismerte és elfogadta a reformációt, ami 1550-ben meg-
történt, úgy nem késlelkedett e nyugati végek nemzeteivel és összes 
lakosaival is azt megismertetni és elfogadtatni.

Sárváron Nádasdy Tamás vas megyei valamint fogarasi főispán, Né-
metújváron Batthyány Orbán lettek protestánsokká. Erdősi Sylvester 
János már 1534-ben, Dévai Bíró Mátyás a magyar Luther 1535-ben 
már hirdették a tiszta evangéliumot itt ezen nyugati végeken, mert a 
reformáció a gondolat szabadság forradalma volt. Azért úgy Nádasdy 
Tamás, mint Batthyány Orbán egyike a sok nemes főuraknak, jelesül 
a legbuzgóbb szellemi előharcosa és pártfogója volt a reformácziónak, 
mert akkoriban zsarnoki önkénnyel és fennhéjjázó hatalmaskodással 
nem tudtak sehogysem összeférni és kibékülni, mellyel a katholikus 
papság azon korabeli uralma az egész világ kereszténységét, ezzel 
vallásszabadságát sakkban és bilincsekbe verve tartotta.

Eme legbuzgóbb munkájában különös említést érdemel Beythe István 
Dunántúli református superintendens működése, aki egyszersmind hír-
neves botanikus is volt (növénygyűjtő-gyógyszerész és orvos). Beythe  
István született Németújváron 1532-ben, és 300 növényfajt ismer-
tet füveskönyvében (Az Füves könüv). Először Szakolcán, 1559-től 
Alsólendván mint tanító, majd Sárváron tanár, 1565-ben ismét Alsó-
lendván mint lelkész, 1574-ben Sopronban magyar lelkész, 1576-ban 
Németújvárra ment udvari papnak, Batthyány Boldizsárhoz. 1585-
ben pedig Dunántúli református superintendens lett. Miután azonban 
ellenlábasai sok kellemetlenséget okoztak neki, 1595-ben lemondott 
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püspöki méltóságáról, mely időtől fogva visszavonultan élt. Meghalt 
1612. május 3-án Németújváron.

Batthyány Orbán várkapitány 1531-ben testvérével Ferenccel együtt 
a Szapolyai János és Ferdinánd, párthívei között lefolyt bélavári ér-
tekezleten, 1534-ben Dóczy Jánossal együtt része volt palotai Czibak 
Imre püspöknek Felméren történt meggyilkolásában. 1550-ben re-
formátus lett, Martinuzzi, vagyis Fráter György, Batthyány szolgáját 
ezért megvesztegetve őt megmérgezte.

Batthyány Boldizsár előbbinek fia született 1543-ban Németújváron. 
Mint németújvári várkapitány korának egyik legkiválóbb törökverő tá-
bornoka volt. 1578-ban Kanizsa mellett, 1580-ban a gábornoki vár 
romjai alatt aratott fényes győzelmet Skander bég (Kasztrióta György 
albán nemes) felett. 1587-ben ismét Kanizsa mellett, amely öldöklő 
és pusztító harcban Szinán mohácsi, Mahmud pécsi és Hasszán kop-
pányi bégek is elestek. Feleségül bírta Zrínyi Miklósnak, a szigetvári 
hősnek leányát, a bájos Dóriczát. Vasvármegye főispánja is volt 1561-
től 1580-ig. Meghalt 1590-ben 47 éves korában.

Most már miután ilyen nagyméretű iramban megindult a reformáció       
egész Európában, így tehát nálunk is megéreztette hatását. Természe-
tesen kezdetben még kevesen voltak az újhitűek, mert csak fokoza-
tosan terjedt, elődeink között legelsősorban nem is igen merték nyíl-
tan folytatni újhitbeli megnyilatkozásukat, hanem mint bárhol úgy itt  
Felsőeőrött is, félreeső, nem is elképzelt helyen, szerte a határban 
lévő berkekben tartották istentiszteleteiket. Így tehát a felsőőriek is 
ilyen világ zajától mentes szép tisztáson, talán csak azon a helyen, 
ahol az ősi fatemplom állott hajdan a tatárjárás előtt, az Ösztörmen 
völgyében levő igazán vadregényes berekben buzgólkodtak. Éppen 
ezért, nevezik még mai napság is ezen helyet Prédikátorkertjének.

Dévai Bíró Mátyás kétévi külföldi utazása után hazajőve most már 
nem Nádasdyhoz, az evangélikus főúrhoz ment vissza mert, ekkor 
már reformátussá lett, hanem Gyulafy László tihanyi várkapitány 
tanácsára a Dunántúl másik hatalmas főurához aki református volt, 
Batthyányhoz ment Németújvárra. (Dévai Bíró Mátyás szül. 1500 kö-
rül Déván Hunyad megyében, meghalt Debrecenben 1545 körül). Így 
tehát most már a főnemes várkapitány védelme alatt álló felsőőri és 
alsóőri köznemesség is ezúttal most már plébánosával együtt elis-
merte a református hitet 1550-ben. (Egyes régi iratok még 1548-ban 
a felsőőri plébánosról szólnak, de ezután többé nincs említés róla). 
Azért is maradt abba a templomépítés folyamata, mivel a nép már 
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az új hitet vallotta. Kivéve 5 családot: Balla, Bertha, Rába, Rácz és 
Vörös. Azt azonban még nem tudtam kideríteni, ki volt ez a római 
katolikus plébános, aki elfogadta a református hitet. Annyit azonban 
már feljegyezve találtam, hogy 1576-ban Gál János volt itt a refor-
mátus lelkész. 

Tudvalévő az is, hogy milyen üldöztetéseknek voltak kitéve a protestán-
sok már kezdettől fogva ‒ mindvégig. Már 1572. évi augusztus 24-én 
a párizsi, Szent Bertalan éji vérfürdőben 100 000 hugenotta lett lemé-
szárolva (ezért a katolikus papság ennek örömére és Isten dicsőítésé-
re "Dicsértessék a Jézus Krisztus" köszöntést vezette be), köztük volt 
az annyi véres csatán, dicső hírnevet kiérdemlett hős francia tenger-
nagy, a hugenották feje Coligny Gáspár is. Magyarországon ugyan nem 
is annyira mint inkább Ausztria örökös tartományaiban, különösen a  
Salzburgban székelő herczegérsek Firmian Leopold Anton Eleutherius 
gróf, született 1679. május 27-én. A római Germanicium neveltje, aki 
1718 óta lavanti, 1724 óta seckani püspök, majd 1727-től haláláig 
mint salzburgi herczegérsek, aki minden eszközt megragadva, a leg-
tevékenyebben előmozdította az ellenreformáció keresztülvitelét. Aki 
teljesen elűzte a protestánsokat 1731. évi október 31-én, megem-
lékezésül azon napra, mert október 31-e a Refomáció emlékünnepe 
mindörökké.

Mindannak daczára fokozatosan mind jobban és szélesebben terjedt a 
református hitvallás népünk között, úgy annyira, hogy 10-15 év alatt 
alig maradt meg néhány család katolikusnak. Azért mint az egész  
Dunántúlon, így Vasvármegyében is igen sok község köztük Felsőeőr 
is, ezúttal most már plébánosával együtt elfogadta a helvét hitvallást. 
Az akkoriban még egyedülálló római katholikus templom református 
templommá lett átalakítva. Míg a templom 1536-ból épült, de a torony 
már nem lett készen ezen átalakulás 1550-ben történt. Mint művem 
vége felé a nép leírásában majd amúgy is felemlítem, a felsőőriek 
sohasem voltak összetartók, egyetértők, hanem gőgös vastagnyakú-
ak, széthúzók és torzsalkodók, egymásra irigykedők lévén, miképp 
manapság is, egyszóval szolgalelkűek. A még megmaradt római ka-
tolikus családokat kiűzték és kizárták a templomból. Miért is össze-
veszelődtek, ezáltal a cselekedetük által elvetették a magot, amely 
113 évig csírázott ugyan, de 1663 mindenszentek napján kikelt, olyan 
rettenetes horderejű méretekben, amit Felsőeőr sajnos azelőtt már 
háromszor is át kellett hogy éljen.
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Míg a reformáció nem lépett előtérbe ezen nyugati végeken na-
gyon kevés római katolikus egyház és még kevesebb ilyen temp-
lom állott fenn. Ennek folytán annál könnyebben történt a refor-
mációnak volt elterjedése, mivel úgy a rossz és hanyag egyházi 
szervezet, mint az egyes érdekek, valamint az egyházi vezetőség 
akkori alkalmazkodása nagyban hozzájárult az új hitvallás térfogla-
lásához (bűnbocsátó levelek árusítása, coelibatus megszentségte-
lenítése, politizálás stb.). Egyik főok volt viszont az is, hogy a régi 
egyházak tönkrementek, mert az akkoriban lehet mondani majd-
nem mindennapos törökhorda beütések, akik sok minden rendnek 
és rendszernek megrontói és megbontói voltak. Hiszen ha meg-
gondoljuk, ahogyan más falvakat, városokat kiraboltak, felgyúj-
tottak, egész vidékeket pusztasággá tettek, mint ezelőtt 1532-ben  
Felsőeőrt és vele együtt ezen egész Őrvidéket is, mint már előzőleg a 
történet folyamán leiratott.

Mindezen esetek folytán nem is róható fel a szerencsétlen, babonás, 
már kezdettől fogva agyon zsarolt és hajszolt, elszegényedett, magá-
ra hagyatott népnek elkeseredése. Így az akkori zűrzavaros világban 
szinte megváltásképpen fogadta a reformációt, mert ebben különösen 
az akkori felfogás szerint, megváltást és újfeltámadást látott.

A korbeli rend szerint a legrégebbi római katholikus egyház itt e 
nyugati területen a szombathelyi, mely már 875-ben fennállott  
(Savaria). A hatalmas frank király Nagy Károly által alapítva.  
Máriafalva 1030-ban, Sámfalva 1092-ben, Felsőőr 1150 körül, (a 
tatárok 1242-ben a faluval együtt letüzelték) Kertes 1155-ben, Né-
metújvár 1157-ben, Szentgyörgyvölgye 1202-ben, Pornó 1221-
ben, Izsák 1255-ben, Martyáncz 1290-ben, Salomvár 1300-ban,  
Turnische 1302-ben, Egyházszeg 1329-ben, Kőszeg 1340-ben, Tót-
szentmárton 1374-ben, Gyarmat (az Őrségben) 1430-ban, Sál-
fa 1440-ben, Vámoscsalád 1500-ban, Szent-Benedek 1520-ban,  
Alsó-Bagod 1530-ban, Némethidegkút 1531-ben, Felsőeőr másod-
szor 1536-ban (itt azonban IV. Béla idején is állott már templom, 
ami leégett a faluval együtt a tatárjárás alkalmával), Körmend 1537-
ben, Kenyeri 1540-ben, Millei 1542-ben, Pusztamagyaród 1546-ban, 
Bonczódfölde 1548-ban, Szent Elek 1550-ben, Háshágy 1552-ben, 
Pusztaszentmihály 1556-ban, Kéthely 1557-ben, Rohoncz 1560-ban, 
Pinkafő 1561-ben, Ikervár 1562-ben. Összesen tehát nem több mint 
33 egyház. Ez valóban kevés, ami csakis az akkori egyházi vezetőség 
hanyagságára és felületességére vezethető le. Ekkor visszahatás kö-
vetkezett be a római katholikus egyházba, a reformációnak lett elter-
jedése folytán.



43ŐRSÉG
Miután a főurak többrésze, így a németújvári határőrkapitány  
Batthyány Orbán, Boldizsár és Ferenc, aki horvát bán is volt, 1550-
ben elfogadták a helvét hitvallást, nem is késlelkedtek befolyásolásuk 
folytán ezen Őrvidék lakosaival is azt megismertetni és ezen új hitval-
lás elterjedését előmozdítani. Ezen időre esik a következő protestáns 
egyházak alakulása. 

Reformátusok: Sorkitótfalu, Bőd, Kisunyom, Nagyunyom, Balogfa, 
Kápolnásfalu, Sorokpolány, Kiskajd, Nagykajd, Szent-Lőrincz, Táplán-
fa, Sálfa, Köveskút, Surány, Csákány, Egyházas Hollós, Hideg Hollós, 
Nemes Hollós, Rempe Hollós, Egyházas Rádócz, Puszta Rádócz, Sá-
roslak, Egyházas Szecsőd, Molna Szecsőd, Német Szecsőd, Terestyén 
Szecsőd, Rum, Felsőeőr, Németújvár, Körmend, Iváncz, Őriszentpé-
ter, Kisrákos, Nagyrákos, Pankasz, Dávidháza, Senyeháza, Szalafő,  
Velemér, Gödörháza, Németfalu, Alsószenterzsébet, Marokfölde,  
Péntekfalu, Nova, Millei, Szent-Benedek, Salomvár, Alsóbagod,  
Bonczodfölde, Barabásszeg, Kustyánszeg, Nemesnép, Szécsiszent-
lászló, és Szentgyörgyvölgye; összesen 55 református egyház.

Evangélikus egyházak: Szent Léránt, Vép, Kolta, Nemescsó, Meszlen, 
Acsád, Czák, Nagy-Pöse, Doroszló, Kőszeg, Bozsok, Rohoncz, Boros-
tyánkő, Szalónak, Felső- és Alsólövő, Pinkafő, Alhó, Nagyszentmihály, 
Velege, Eőri-Jobbágyi, Eőri-Szigeth, Karasztos, Kertes, Némethideg-
kút, Kukmér, Ókörtvélyes, Újkörtvélyes (Zahling) Vasdobra, (Neu-
haus) Rábaszentmihály, Csánig, Répcelak, Zsedény, Egyházashetye, 
Duka, Káld, Boba, Uraiújfalu, Kissomlyó, Sárvár, Osttyfiasszonyfa, 
Nemesmagasi, Csönge, Kenyeri, Vönöczk, Ságh, Kemenes-Hőgyész, 
Kemenes-Mihályfa, Kemenes-Szentmárton, Kemenes-Sömjén, Újmi-
hályfa, Simonyi, Domonkosfa, Őri-Hodos, Hodász, Csehi-Mindszent, 
Kám, Szarvaskend, Felső-Petrácz, Adorjánfalva (Adriáncz), Tótkeresz-
túr, Goricza, Puczincz, Bodoncz, Lenkócz, Háshágy, Martyáncz, Pusz-
tamagyaród, Oroszlán, Szepetnek, Pusztaszentlászló, és Alsó-Lendva, 
összesen 75 evangélikus egyház. Tehát 130 protestáns egyház.

Mindezen protestáns egyházak itt Vasvármegyében és a legközelebb 
eső Zalavármegyei délnyugati járásokban keletkeztek I. Ferdinánd, 
különösen pedig Miksa idejében, mely utóbbi maga is erősen hajlott 
a protestantizmus felé. Azért az ő idejében úgy Ausztriában, mint fő-
képpen Magyarországon a protestantizmus aranykorát élte.

Most azonban feleszmélt a katolikus egyház is régi szunnyadásá-
ból, a reformácziónak ilyen nagymértetű fellépésére. Azért a cse-
lekvés küzdőterére lépett, mert további fennmaradása kevés híjján 
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végveszélyben forgott. Megindult tehát lázasan az ellenreformáció, 
vagyis a katholikus visszahatás kora. Hozzá is láttak ezentúl gyors  
egymásutánban és nagyiramban, úgy szép szavakkal, mint a leg-
durvább erőszakkal az elveszett egyházak visszaszerzéséhez, va-
lamint újabbak felállításához; Zombori Lippai György és különösen  
Szelepcsényi György esztergomi herczegérsek idejében. Legelsősor-
ban is a főurakat nyerte meg különféle lekenyerezésekkel, ajándé-
kokkal és magasrangú címzetekkel és avval járó honorácziókkal, már 
úgy az udvar, mint a Clerus, a katholicizmus számára. Sárváron a  
Nádasdyakat, Németújváron a Batthyányakat térítették vissza  
(Batthyány Ádám született 1610-ben, katholizált haláláig 1659-
ig), akik viszont a köznépet térítettek és téríttették vissza a római  
katholikus egyház kebelébe, amennyire csak módjukban állott.

Visszafoglalt római katholikus egyházak: 1630-ban Sárvár és Né-
metújvár. 1663-ban Zombori Lippay György esztergomi hercze-
gérsekek idejében (1642-től 1666-ig) Kertes, Szentgyörgyvölgye, 
Martyáncz, Salomvár, Sálfa, Szent-Benedek, Alsó-Bagod, Némethi-
degkút, Felsőeőr, Alsóeőr, Körmend, Kenyeri, Millei, Pusztamagya-
ród, Nova, Bonczodfölde, Vép, Egyházasszecsőd, Káld, Rohoncz, 
Őri-Hodos, Kercza, Nagy-Pöse, Kisunyom, Nagyunyom, Szent-Léránt, 
Szent-Lőrincz, Meszlen, Borostyánkő, Sorokpolány, Kukmér, Keme-
nes-Hőgyész, Kemenes-Mihályfa, Kemenes-Szentmárton, Rábaszent-
mihály, Csehimindszent, Kám, Iváncz, Alsólendva, Egyházas-hetye, 
Egyházas-Rádócz, Pusztarádócz, Őriszentpéter, Nagyrákos, Szőcze, 
Velemér, Szarvaskend, Nádasd, Háshágy, Bonczodfölde, Bőd, Kolta, 
Egyházas-Hollós, Nagykajd, Köveskút, Surány, Bozsok, Csákány, Fel-
sőpetrócz és Rum. Összesen 63 egyház. Mely egyházakban a régi 
rend helyreállott ugyan többé-kevésbé. 1698-ig újra virágzó anya-
szentegyházakká fejlődtek.

Újonnan alakított római katholikus egyházak: Nagyszentmihály és 
Csém 1600-ban, Rábaszentmárton 1602-ben, Baltavár 1620-ban, 
Alsóbeled és Gerce 1626-ban, Várszentmiklós 1628-ban, Nagynarda 
1640-ben, Pinkamiske 1656-ban, Léka 1657-ben, Nagyfalva 1658-ban,  
Rőt-Rendek 1660-ban, Gyanafalva 1670-ben, Lenti 1675-ben, Szent-
péterfa 1680-ban, Csesztreg 1685-ben, Vasvár 1686-ban, Vasvö-
rösvár 1688-ban (az Erdődy grófok ősi fészke), Inczéd 1689-ben, 
Vasdobra, Csénye, Kis-Cell, Kethely 1690-ben, Szécsény 1692-
ben, Felsőoszkó és Dozmat 1696-ban, Dobronak, Németgencs,  
Szent-Király és Tömörd 1697-ben, Pörgölény, Baksafalva, Vas-
farkasfalva, Őriszentmárton, Királyfalva, Rábakeresztúr, Német- 
Keresztes, Pinkamindszenet, Szentkút, Nagyölbő, Rábaszentgyörgy, 
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Miske, Hosszúpereszteg, Jánosháza, Nyőgér, Kemenesszentpéter, 
Nagysitke, Pápócz, Ságh, Győrvár, Tissina, Felsőlendva és Vízlend-
va 1698-ban, Kiczlád 1699-ben, Mura-Szombat 1700-ban, Felsőszil-
vágy 1715-ben, Nárai 1738-ban, Németlövő 1741-ben, Szentgotthárd 
1748-ban (eredetileg 1183-ban III. Béla király idejében, a tatárok 
ezt is elpusztították úgy mint a felsőeőrit 1242-ben), Dolincz 1757-
ben, Ostffyasszonyfa 1774-ben, Sároslak, Lődös, Németcsencs, Óbér 
1788-ban, Felsőrönök, Németszentgrót, Gérce és Karakó 1789-ben, 
Árokszállás és Pásztorháza (Stinácz) 1790-ben, Nagy-Lengyel 1795-
ben, Pecsárócz 1796-ban, Alsóőr 1797-ben, Csákány 1803-ban,  
Póczaszentkatalin 1804-ben, Olad 1807-ben, Vaskomját 1809-ben, 
Rábaszenttamás és Barátfalva 1832-ben, Újhegy 1847-ben, Eőri- 
Jobbágyi 1852-ben, Eőri-Szigeth 1878-ban, 1852-ig Jobbágyi, napja-
inkig Őrisziget katolikussága Felsőeőrhöz tartozott.

Vasvármegye római katholikus egyházai Mária Terézia óta (1777. febr. 
17-én), a szombathelyi püspökséghez tartoznak. Első püspöke Szily  
János volt 1777-től 1799-ig. Ő építtette a székesegyházat, püspöki 
palotát és papnevelő intézetet. Utódai: Herzán Ferenc gróf bíbornok 
1799-től 1804-ig, ki II. József császár és kalapos király alatt császári 
követ volt a Szentszéknél (Vatikánnál) továbbá Somogyi Lipót, Bőle 
András, Balassa Gábor, Szenczy Ferencz, Szabó Imre, Hidassy Kornél.

A felsőőri római kath. plébánosok névsora:
Antal Lajos 1815 körül, Ingwerth János 
1848-ban, dr. Nagy Ignácz, ki innen Rohonc-
ra ment, Balog Dénes, Hámor Ferenc, ki in-
nen Pinkafőre ment, dr. Michel Károly pedig 
innen Bécsbe ment, azután Paál Gyula, aki 
innen Lorettora, majd Borbolyára került és 
ott is halt meg, de az egyház hazahozatta 
és itt Felsőőrött a családi sírboltba temették 
szülei mellé, jelenlegi plébános úr dr. Heintz 
Mátyás.

Kántortanítói a római kath. egyháznak:
Szőllősy János 1848-ban (szül. 1807., meghalt 1877.), Luka  
József (szül. 1851. december 1-jén meghalt 1917. november 11-én), 
Schwartz Hermann szül. Vasvörösváron, Felsőőrbe jött 1905-ben és 
szolgált 1938-ig, midőn a nácik elmozdították állásától, de visszaállít-
tatott 1945-ben.

dr. Heintz Mátyás 
katolikus plébános (1952-1964)



ŐRSÉG46

Visszatérve ismét a tulajdonképpeni témára: Mindaddig békés birto-
kában is voltak őseink szabad vallásgyakorlatuknak és egyházaiknak 
és mindezen előbb említett községek, míg a főnemesi családok, köztük 
a németújvári Batthyány grófok is a protestáns hitet hagyogatni és a 
római katolicizmusra visszatérni kezdtek, így tehát az előbbi pátrónu-
sokból üldözőkké lettek. Mint már azelőtt felemlítve megjegyeztem, 
nem az egész nép volt református, hanem az ősi székely őrcsaládok-
ból 5 család hűen kitartva a római katholikus egyház mellett, mivel 
ők ki lettek tiltva a templomból, ettől való jogos dühükben panaszt 
emeltek a római katholikus püspökséghez (Széchenyi György volt a 
püspök), aki továbbította a panaszt Zombori Lippai György esztergo-
mi hercegprímáshoz (1642-től 1666-ig). Eszerint az esztergomi her-
cegérsek parancsolatjára és a győri püspök ösztönzésére, Tormássy 
Péter vasvári prépost Káldy Ferencczel karöltve 1663 mindenszentek 
napja körül 500 német lovas katonával Felsőeőr városára rohant, a 
templomot, az iskolát, és az ehhez tartozó összes birtokot elfoglalta, 
a paplakot földig rombolta, mely parochia állott a jelenlegi járdával 
párhuzamosan kb. 3 méternyire a járdától a kerítésen belül végig lát-
ható még azon perem. 

A katolikus egyházközség templomi kórusa  
Alsó sor közepén a kórus vezetője: Schwartz Hermann, katolikus tanító és igazgató  

(1911-1938)
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A lelkipásztort, Fülöp Mártont a többi protestáns papokkal együtt Po-
zsonyba a vártörtvényszék elé hurcolták, de úgy látszik útközben sze-
rencsésen megmenekült, mert egy régi okirat bizonyítja, hogy 1670-
ben még itt volt mint református lelkész. 

A tanítót, Fülöp Mihályt is elűzte. A város elöljáróit szakálluknál fogva, 
lófarkához kötve meghurcoltatta, a nemesek házaiba berontva, ösz-
szes javaikat felprédáltatta a vasas labancz poroszlókkal, végül egy 
üres szobába zárattak. A szegény népet vérig verték a vasas németek, 
kifosztották; többeknek házait felgyújtották és így kényszerítették 
őket református hitük megtagadására és elhagyására. Erre a szegény 
nép rettenetesen megfélemlett és az Adorjánok, Benkők, Benedekek,  
Gaálok, Leébek, Seperek, Zámbók és Zarkák közül többen vissza-
tértek a római katholikus egyház kebelébe. E vérengző és könyör-
telen büntető expedíció egyúttal újabb családnevek eltűnését ered-
ményezte, valamint Palothay Miklós főnemesünk családjával együtt 
kihalt ekkor. Aki után hagyatékképpen kapott a refomátus egyház egy 
nagyrétet a Fövenyesrétnél, mely birtok még mainapság is Palotairét 
néven szerepel.

Ez volt úgyszólván a negyedik pusztulása szerencsétlen helységünk-
nek. Innen az alszerből elmenekülve menekültek ősi hitszorosaink a 
Koldustelekre és Dombhátra, mely dűlőzet innen nyerte nevét, mivel 
teljesen koldusmódra kellett elhagyniuk otthonaikat, lakóhelyeiket a 
tél kezdetével a Pinka folyó és Őrpatak még akkoriban is terjedelmes 
füzesei és ingoványai közé.

Mindamellett azonban, hogy ilyen vadállatias bánásmódban részesül-
tek dicső elődeink, meg nem tántorodva, mégsem hagyták el refor-
mátus hitüket. Hanem a mindenéből ekként kifosztott és rettenetesen 
megfélemlített pásztor nélküli nyáj, szent hitéhez s vallásos meggyő-
ződéséhez mégis hű maradt, s isteni tiszteletét egy pajtában gyakorlá 
egészen 1681-ig. Mikor ugyanis a soproni országgyűlésen a többi vas 
megyei református egyház mind töröltetvén, ez egyedül, ősi-nemesi 
jogaira való tekintettel és a többi hitrokon egyházaktól távol, egyedül 
álló voltára, a sok sok idegen hitű és fajú nemzedék között azon hi-
szemben, hogy helyét úgysem állhatja sokáig, ezért mint articularis 
ekklészia hagyatott meg. A református hitvallás szabad gyakorlása 
Felsőeőrött nemcsak, hogy megengedtetett, de oratorium építhetés-
re, praedikator és oskola tarthatásra is engedélyt nyert. Így építettek 
a Pinka folyó füzesei között, teljesen magányosan és félreeső helyen 
egy oratoriumot fából, szalmafedélre 1682-ben. Ebben keresték az-
után lelkivigasztalásukat az egész Vasvármegyéből 40-60 km távol-
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ságból is idezarándokolt és templomaik s egyházaiktól az üldözések 
kegyetlen és szomorú idején hasonlóul megfosztott református atyafi-
akkal együtt.

Ezek történtek után az Alszerből tűzzel-vassal elüldözött teljesen 
kifosztott és mindenéből kivetkőztetett szerencsétlen nép másként 
nem fordíthatott helyzetén, teljesen átadta magát a Pinka és Őrpatak  
(Kukszipatak) medencze még akkoriban is terjedelmes füzeseinek, 
itt ismét, mint már több ízben is azelőtt menedéket lelve veszedel-
mek idején és esetén – megalapította a Fölszert sorrend szerint:  
Patakszer, Dombhát, Egres, Rétutca, Nagyutca, Malomszer, Vörös-
domb, Tüskevár, Pinkaszer és Mezőszer részeket az 1663 év no-
vemberétől kezdődőleg. Egyszóval a református templom környé-
ke a legújabb része az ősi nemesi és evvel már ötödik helyen álló  
"Székelytelepnek" – Felsőeőrnek. Azon kínszenvedésről, amit 1663/64 
telén és részben a következő években általában elviselniök kellett a 
nedves-vizenyős  talajon, mire hajlékot tákolhattak össze, hogy födél 
alá hajthassák fejüket elődeink, ne is firtassuk, mert ezt elképzelni 
mai felfogásunk szerint nem is tudnánk, csak borzadunk mikor ilyen 
esetre gondolunk!

A katolikus anyaszentegyház pedig miután ilyen keretek között ismét 
felszabadulva az előbbi háttérbe szorulás határa alól 1700-ban már 
újra virágzó egyházzá fejlődött.
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A felsőőri református egyház lelkipásztorai

Mint a reformáció kezdetét, hasonlóképpen az első lelkészek ne-
veit sem tudtam eddig felfedezni. Annyit azonban már kiderítet-
tem, hogy 1576-ban Gál János volt az itteni lelkész kb. 1610-
ig. 1610 és 1618 között Eöry Ferenc. 1618-tól 1626-ig Pathy 
Ferencz, 1627-től 1628-ig Gyűki Hentei Jakab, 1628-tól 1658-ig 
Pelsőczi Szeremley János, aki az elvett templom tornyát építtet-
te 1656-ban. Amit ezen templomban egy fekete kőtábla hirdet 
az örökkévalóságnak. A kőtábla felirata így szól: 1656 "Johann  
Szeremley pastore & Blasio Fülöp aeditus exist. Extructa tuvecs." Ma-
gyarul: Szeremley János lelkipásztor és Fülöp Balázs jeles kurátor 
építtette e tornyot 1656-ban. 1658-tól 1663-ig Fülöp Márton akit az 
inquisitio elűzött, de szerencsésen megszökött nekik útközben és még 
1672-ben is itt volt mint lelkész (a pajtában), Szikszay Mihály 1683-ban,  
Báthory István 1688-ban, Szenczy János 1692-ben, Kolozsváry János 
1700 körül, Balikó Miklós 1708-tól 1724-ig két évig tanító is, Szikszay  
István 1724-től 1732-ig, Tölly Márton városunk szülötte, Tölly János 
kurucz hadnagyunk és Szabó Kata fia 1732-től 1755-ig, aki az anya-
könyvet megkezdte 1732-ben, Török Ferencz 1755-től 1764-ig, Szép 
János 1764-től 1771-ig, Berényi Ferencz 1771-ben, Törkő Szilágyi 
István mint helyettes ugyancsak 1771-ben, Újhelyi Kovács Ferencz 
1771. november 1-től 1776. december 31-ig, Papp János 1777-től 
1785-ig, Héregi András 1785-től 1792-ig, Nagy Sámuel 1805. május 
3-án történt haláláig. 

Nagy István 1806. május 12-ig mint káplán, Szép Sámuel 1811. 
szeptember 13-án lelt haláláig, Parragh Péter 1812. márci-
us 8-ig mint segédlelkész, Dr. Arany József Szecsődről hozatott a  
fenntírt napra, hol már 12 évig lelkészkedett s jeles pásztorunk 
volt halálig 1839. március 18-ig. 1817-től az őrségi egyházme-
gye esperese is volt. Magát az egyházra nézve felejthetetlenné 
tette az által, hogy az egyház történetére vonatkozó, úgy régeb-
bi, mint újabb adatokat szorgalmasan feljegyezgette, valamint 
gyermektelenül elhalálozván házát is 317. szám, (jelenleg Grazer  
Strasse 44) egyházának hagyományozta. Hálából az egyház sírjára 
emlékkövet állíttatott 1872 pünkösd hétfőjén. Tehát a "Rőke" [he-
lyi szokás, vendéglők kerti szezonnyitása, (a szerk.)] mint halottitor 
dr. Arany József kegyes lelkipásztorunk emlékezetére lesz megtartva. 
Dezse József Arany úr mellett mint káplán 1834 óta szolgált. Arany 
József halála után a gyülekezet egyrésze mindenáron rendes lelkészül 
akarta megválasztani, de itt maradása meg nem engedtetvén 1840-
ig hivataloskodott itt. Innen Nagy Rákosra ment, hol 1864-ben halt 
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meg. Mozgay Sámuel Rádóczról hozatott ide, ám a Dezse ügy által 
felháborodott egyházban vajmi kevés örömnapot élvezett. Miután in-
díttatva három évi lelkészkedése után a kisnémetfalusi, azon időben 
legcsekélyebb jövedelmű egyházba cserélt. 

Szíjj Györggyel, aki 1843-tól 1850-ig volt lelkészünk, mikor in-
nen a komárom megyei Kisigmándra ment, honnan jött csere útján  
Mészáros János, aki ugyancsak cserélt 1857. március 28-án Gueth 
Sándorral kisnémetfaluból és itt szolgált 1896. október 31-én lett ha-
láláig. Ő írta meg örök megemlékezésül a felsőőri református egyház 
történetét. Amely kis füzet gerincze és alapvonala ezen történetírá-
somnak. Fia volt dr. Gueth Gyula köz- és váltóügyvéd, valamint a 
felsőőri járás volt országgyűlési képviselője, a másik fia Gueth Lajos 
volt királyi közjegyző Felsőeőrött, egyik leánya Zsófia pedig az előbbit 
követő királyi közjegyző hrabovai Hrabovsky István felesége volt és 
még két pártában maradt leánya volt Fanny és Jolán. 

Gueth Sándor után volt kisegítőben Csukás Endre, míg 1897. márci-
us 21-én jött nagytiszteletű Bajcsy Gyula lelkészünk, aki az osztrák 
megszállás óta Burgenland tiszteletbeli református püspöke is volt ha-
láláig. Született Dunamocs községben Esztergom vármegyében 1865. 
április 29-én. Pápán tanulta a Collegiumot és theológiát is. Innen Tas-
nádra került lelkésznek, onnan Nagytanyra (Komárom megye, Csal-
lóköz) és onnan jött ide hozzánk és szolgált 40 évig, 1937. október 
15-ig.

A Református Ifjúsági Olvasókör zászlójának megáldása Bajcsy Gyula lelkésszel 1932-ben
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Bajcsy Gyula úgy egyházi, mint világi 
szempontból rendkívül jeles szónokunk 
volt. De helybe-közbe 1947-ig szívesen 
felsétált még a szószékre és lett-légyen 
bármilyen hitű az illető bárki akármed-
dig is elhallgatta beszédét. Sőt Őrisziget-
re is lejárt a lelkészi teendőket végezni 
nyugdíjas öreg léttére. Meghalt 1957. no-
vember 1-jén itt is nyugszik közöttünk 
örökre nejével Szarka Eszterrel együtt.  

Fáber Kovács Gyula 1937. október 15-
től 1946. augusztus 31-ig, ki innen  
Balatonkenesére ment és ott is halt meg 
fiatalon. Aztán jött ismét városunk szü-
lötte Tölly Sándor 1951. május 26-án 
történt haláláig, 36 éves volt. 1953. áp-
rilis 21-e óta pedig Gyenge Imre ifjú lel-
készünk, ki született Győrben 1925. de-
cember 28-án, kedves neje született  
Somogyi Edit, szül. Szentgálon (Veszprém 
megye) 1923. december 24-én. Jelenlegi 
tiszteletes urunk teljes egészében bírja a 
német nyelvet is.

Bajcsy Gyula, református lelkész 
(1897-1937)

Fáber Kovács Gyula  
református lelkész (1937-1946)
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Népiskolai tanítói a felsőőri református egyháznak

Szegedváry Dávid 1636-ban, Fülöp Mihály 1651-től 1663-ig, mikor az  
inquisitio elűzte hivatalából, de a lelkésszel Fülöp Mártonnal együtt 
visszajött helyére, Pápai Mihály 1683-ban. B. Őrsi István 1685 körül,  
Balikó Miklós 1708-tól 1710-ig (1708-tól 1724-ig lelkészünk is). Kesserű  
Nándor 1710-től 1720-ig. Rádóczy István 1720-tól 1728-ig. Füredy  
Gergely 1728-tól 1744-ig. Balikó Lőrinc 1744-től 1749-ig. Bé-
nyei András 1751-ig. Csejthey Ádám 1751-ben 3 hónapig. Hajnal  
János 1757-ig. Csuporos Ferencz 1766-ig, Teleky Mihály 1774-ig.  
Kapolcsy József 1776-ig. Később kustyánszegi lelkész. Diénes János 
1780-ig. Pápai Sámuel 1788-ig. Szalay András 1796-ig. Kovács Ferenc  
1808-ig. Almássy Barabás János 1818-ig. Batha János 1822-ig.  
Patkó István 1827-ig. Baksa Dániel 1833-ig. Hörömpöli Ferenc 1835-ig.  
Jezerniczky Sámuel 1848-ig újra Patkó István 1852-ig. Mészáros  
István 1856-ig. Ismét Batha János 1860-ig. Kovács Sándor helyet-
tes 1861-ben, Körmendy Mihály 1865-ig. Papp György 1893-ig. Nagy  
Kálmán 1896-ig. Asztalos Gyula 1899-ig, Német Gyula 1921-ig, köz-
ben II. és III. tanító Dóczy János és Mányoky Béla, Vörösmarthy  
Károly 1951-ig, Schranz Sándor és végre városunk szülötte Zámbor 
Sándor kántor-tanító urunk a jelenben 1960-ban.

Református iskola Felsőőrött (1802-1994)
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Főbb emberei, örök emlékezetű jóltevői és főgondnokai a  

felsőeőri református egyháznak

1.) Palothay Miklós, kinek életében vétetett el a templom, családja 
kihalt.
2.) Szeremley György, ki 56 évig a németújvári Batthyány grófi csa-
lád birtokának intézője, vagyonának főigazgatója volt. Meghalt 1754-
ben. Ennek fia:
3.) Szeremley Károly, Szentpétery Judith tekintetes asszony férje, 
valamint Debreczeni lakosú György és Sámuel testvérei is 250 forin-
tot adomáynoztak a felsőeőri református egyház templomépítésének 
céljaira.
4.) Chernelházi Chernel László, aki ugyan Chernelházán lakott  
(Chernelháza kisközség, Sopron megye saági járásában), de nagy 
tekintélyénél fogva, református egyházunk ügyeinek hatalmas párt-
fogója volt. Neki lehet köszönni a templom építési engedély kieszköz-
lését, néki a Szondy Zsuzsánna által 1753-ban az egyház számára ha-
gyományozott 2000 forint örökalapítványt, ő gyűjtött ezen alapítvány 
kamataiból 1000 forintot, mellyel a templomépítés megkezdődhetett, 
ő ajándékozta a város végén levő 6 hold szántóföldjét is egyházunk 
lelkészei és tanítványainak fizetésének javítására, szintén őneki kö-
szönhetjük Gesztefeld Hubert kapitány 1764-ben templomunk építé-
sére tett 350 forint hagyományát. Elhunyt az Úrban 1769. szeptem-
ber 8-án.
5.) Stettner Ferencz, mint Szeremley Mária tekintetes asszony agilis 
férje.
6.) Szitha László úr a református ekklézsia főgondnoka.
7.) Dienes Gábor és
8.) Laky Antal tekintetes urak szintén külön-külön 100 pengő forin-
tot ajánlottak a szegényebb sorsú tanulók tandíj alapjául 1845-ben. 
A 6 %-os kamatot fizették is 1848-ig, de az 1848/49-i viharos és 
vérzivataros mozgalmai azonban sok mással együtt, ezen alapítvá-
nyok emlékét is eltörtölték, míg 1863-ban tekintetes Laky Antal úr ke-
gyeskedett alapítványát újra folyóvá tenni 100 pengő forintot. Dienes  
Gábor úr örökül pedig 1867-ben lefizeté az alapítványt kamatostól 
225 forintot.
9.) Fülöp Márton (248. szám, Sackgasse 3.) hagyományozott 200 fo-
rintot, ennek kegyes neje
10.) Özv. Fülöp Mártonné született Zámbó Zsuzsánna asszony hagyo-
mányozott szintén 201 forintot azonkívül orgona beszerzésre 1000 
forintot 1869-ben.
11.) Özv. Benkő Mihályné hasonlóan 20 forintot.
12.) Dr. Arany József, kegyes lelkipásztorunk egyszersmind őrségi 
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esperes úr pedig házát hagyományozta egyházának (317).
13.) Imre János pedig házaival (99, 101, 561) együtt összes vagyonát 
az egyháznak hagyományozta (Dalizser erdő).
14.) Palányi Ferencz ajándékozta a harmadik aranyozott ezüstkelyhet 
az úrasztalára.
15.) Míg a legkisebbik aranyozott ezüst kehely özvegy Szeremley  
Károlyné, Szentpétery Judith tekintetes asszony ajándéka. A nagyobb 
aranyozott ezüst kehely pedig 1868-ban a gyülekezet nőtagjainak ön-
kéntes adakozásából szereztetett be.
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A Kuruczvilág korszaka Felsőeőrött

Még alig heverte ki népünk ezen előbb leírt korszak nehézségeit s fá-
radalmait, máris újabb gomolyfelhők tornyosultak Felsőeőr felé. Alig 
több, négy évtizednél, midőn 1704-et írtak, mikor a hírneves kurucz-
világ volt, mely szintén korszakalkotó Felsőeőr városának nevezete-
sebb eseményeinek történetében. Tölly Jakab és Gerőcz Ilona harma-
dik fiának, ősnemes, nevezetes és vitézlő Tölly János 48 éves felsőőri 
kurucz hadnagyunk csatájáról szólva.

Nagy előkészületeket tettek a kuruczok városunk védelmére, mert  
Heister Sigbert osztrák-labancz generalissimus (tábornagy) döntő 
csatára készült a kuruczok ellen 1706 telén. Azért el is készítették 
azon nevezetes kurucz sáncokat, melyek a vargavölgyi, hőbölöki, 
pásfeletti, vörösdombi és sürői pereméleket illeti. Egyszersmind örök 
emlékezetül maradnak Felsőeőrnek, a kuruczvilág bravúros csatájá-
ra vonatkozólag már úgy a dicsőmúltnak, mint a tespedő-gyáva és 
meghunyászkodó jelennek, akárcsak a még nehezebben várt reményt 
váró jövendőnek! A kurucztábor volt a most is róla elnevezett Kurucz-
völgynél, a labanczok pedig a Duplatilosban és Almásberekben tá-
boroztak. Az Almásberek Défort felöli északkeleti sarka még ma is 
"Konyha" elnevezés alatt szerepel dűlőzeteink között, mert itt volt a 
labanczok tábori konyhája és kovácsműhelye, ahol mikor a Déforti ér 
lett ásva ugyancsak sok kovácsszén salakot ástak ki nem is mélyen 
a földből, amit az árvizek idők folytán elöntöttek és ezért a tudomás 
színpadáról letűntek.

Éppen azon időszakban élt a messze vidékeken is ismert hí-
res és nevezetes Szeremley György uraság, mint a németújvári  
Batthyány grófi család főigazgatója 1698-tól 1754-ig. Ezen Szeremley 
György uraságnak vot egy Radavics János nevezetű kocsisa (miért 
Radavicsokat mai napig is egyben kocsis névvel becéznek), akit az 
uraság elküldött volt egy nagy zsák szűrdohánnyal és nagy csomó 
pipával a kurucztáborba, hogy legyen egy kis gondűzőjük. De ho-
gyan hogyansem labancz előörsök elfogván őtet, kémnek gyanúsítva, 
a labancz táborba kísérték fogatostól. Hol felette Weichler labancz  
parancsnok vezetésével haditanácsot tartottak, azonnal kötéláltali ha-
lálra ítélték, amit már másnap hajnalban akartak végrehajtani rajta.

Annak ellenére azonban, hogy abban az időben még a do-
hányzás halálbüntetés terhe mellett szigorúan tilos volt, 
mert a füstölő embereket túlvilági lényeknek, szellemeknek,  
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belzebuboknak vélték. Azért a pápák egyházi átokkal is sújtották a 
dohányzókat és eretnekeknek nyilvánították őket. Mindannak da-
czára az egész labancztábor vígpipaszóba elegyedett s miután a 
dohányzáshoz szokva nem voltak, mind megrészegedtek, rosszul 
lettek, hasfájás, fejfájás és írtózatos kábultság és hányinger kör-
nyékezte meg őket. Azért legyengűlve, megbetegedve mélyálom-
ba merültek. Mintha a magasságos Gondviselő Isten is a kuruczok  
pártjára állott volna, kapóra jött ezen nem várt fordulat a mi János 
kocsisunknak, hamar kereket oldván, hírül vitte a történtek ezen állá-
sát a kurucztábornak. Mire a kuruczok azonnal lóra pattantak, mint a 
villám rajtaütöttek a gyengélkedő labancz seregen. Kik pillanatnyilag 
ugyan megdöbbenve, kapkodtak a villámgyors rajtaütésen az éj leple 
alatt, ki ott maradt – ki elszaladt, ugyancsak meghátráltak. Azonban 
hamarosan átlátták a dolog mivoltát, amúgyis túlerőben voltak, sőt 
még nagyobb erősítést is kaptak, visszaszorították a kuruczokat egé-
szen az általuk elnevezett Schönbergig, amit népünk azóta elferdítve 
a német kifejezést Semperegnek nevezett el. Látván ezt a felsőeőri 
nemesség, kik maguk is erős kuruczérzelemmel bírtak. Borzasztóan 
felháborodva a labanczok ilyen gyors előrenyomulásán, fellángolt ben-
nük az ősi hazaszeretet és harci dicsőség vágy, lelkesülve a kuruczok 
segítségére siettek. És éppen az utolsó ponton, mert már a sürői  
nagyerdőségben és a Vörösnél meg a Vörösdombon folyt a leírhatat-
lan ádáz küzdelem Heister Sigbert tábornagy labanczai és Esterházy 
Dániel kuruczai között, nyesve a fejeket, aprítva mint a nyerstököt.

1706. január vége felé az egyik csillagos estén 11 órakor éjjel lángba 
borították a kuruczok Nagyszentmihályt és Kethelyt, mivel megész-
lelték, hogy a labanczokkal cimborálnak, tovább robogtak fürge lo-
vaikkal Felsőőr felé. A labancz őrség pedig Pinkafőnél ütött tábort és 
felgyújtotta Rödönyt a kuruczokat be akarta keríteni, annál is inkább, 
mert a Felső-Őrség a Rákóczy szabadságharc idején igen fontos tá-
maszpontja volt a kuruczoknak az Ausztria elleni hadműveletekben. A 
Vasvörösvári Erdődy Sándor gróf kezdetben szintén Thököly híve volt, 
de miután kérlelhetetlen ellensége volt a protestánsoknak, így a csá-
szár hűségére tért át és akkor mint Vasvármegye főispánja 1706-ban 
meg is fenyegette az őrieket életük és vagyonuk elkobzásával, sőt egy 
néhány őri lakost el is fogatott és Monyorókeréki várkastélyában meg 
is verette őket. Éppen ez az Erdődy Sándor gróf bírta is rá a nagy-
szentmihályiakat és a kethelyieket a labanczokkal való paktálásra. 
Heister Sigbert táborkara Pinkafőn táborba szállt, másnap kora reggel 
még hajnalpirral, míg a felsőőri nemesség hadnagyukkal az élén szin-
tén egy táborba tömörülve, várva Batthyány grófot, a németújvári 
főkapitányt, tábori tüzet gyújtottak. Végre megérkezett a nemes gróf 
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egy zászlóalj huszárral. Egyszersmind értesítette Borostyánkő, Léka, 
Szentvid, Kőszeg, Rohoncz, Gyirmótfalva és Németújvár várőrségeit, 
hogy legyenek készen a labanczok támadására.

E vérengző harcban esett el egy teljes század felsőeőri nemes kurucz 
élükön Tölly Jakab fiával, Tölly János 48 éves kurucz hadnagy-
gyal együtt. 1706. évi február 11-én, a sürői nagyerdőn fedezve a 
kuruczok derék hadát. Feláldozván ezzel legdrágább kincsüket, éle-
tüket a hazának, valamint kedves szülőföldjüknek Felsőeőrnek! De 
Istennek legyen hála a kuruczok ezáltal újra neki iramodva hős elő-
deink példáját követve fergeteg módjára rontottak az ádáz ellenségre 
és szétszórták. A labancz sereg tehát nagyrészben lekaszaboltatott, 
egy töredéke pedig szerte-szét szakadt. Így a csata heves voltára 
való tekintettel nagy véráldozatot kívánt úgy a kuruczoknak, mint a 
labancoknak, de különösen a felsőeőri nemességnek. Azért ezen bor-
zalmas csatatér helyét, mert vöröslött a rengeteg vértől, Vörösnek és 
Vörösdombnak nevezték el. A labanc elnevezés is az ekkori időkből 
ered, mert menekülés közben azt kiabálták a német katonák Lauf 
Haus! Lauf Haus! Lauf Haus. Tehát így keletkezett elmagyarosítva a 
lafancz vagy labancz szó!
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Folyamodás a templom építéshez

Ezek után most folyt volna az idő szépen békésebb mederben, ne-
vezetesebb események nélkül. Azonban az 1682-ben fából épült és 
zsuppal fedett oratorium (imaház) már igen roskadozó félben volt, 
naponta összedülésétől lehetett tartani, különösen a déli oldalon lévő 
gerendák voltak igen is nagyon korhadt állapotban. Azért 1764. ápri-
lis 24-én tekintetes chernelházi Chernel László és pelsőczi Szeremley  
Károly urak, mint felsőeőri református szent gyülekezetünk kiküldöttei 
felkeresték alázatos folyamodásukkal felséges Mária Terézia királynőt 
és császárnőt, miszerint a régi fából épült és már igen roskadozó ora-
torium helyett, mint amúgyis articularis helyen, fundamentumostól 
újat, még pedig kőből építhessenek.

Erre megindult a lázas aknamunka a clerus oldaláról, amiért hat 
évig tartó kérvényháború indult meg. (A második folyamodás 1768.  
augusztus 22-én, a harmadik folyamodás 1769. július 1-én, a negye-
dik folyamodás pedig 1769. október 9-én). Végre hat évi folyamodás, 
könyörgés, esdeklés, rengeteg fáradozás, megalázkodás és óriási 
költségeskedés, meg három évi mindent felülmúló szorgalmas munka 
után 1773. évi január hó 10-én, sok buzgó éneklések és imádkozások 
között felszentelték a ma is álló felsőőri református templomot, de 
torony nélkül, különálló haranglábbal, átadva hivatásának, hogy ezen 
idegen hitű és fajú népáradat sorsában, mintegy őrtállva felhangoz-
zék a magas ég Nagyurához, a mi felséges Mennyei Atyánkoz a zsol-
tár és a magyar "Miatyánk és Hiszek egy" e jelszóban: "Uram tartsd 
meg a te népedet!" Újhelyi Kovács Ferencz lelkipásztor és Teleky  
Mihály tanító idejében. A kőből való templom építése került 2893 fo-
rint 31 krajczárba, a külön álló harangláb fából 348 forint 43 krajczár-
ba, a kis harang 7 mázsán felül (400 kg) 443 ft 51 krajcárba, e szerint 
az egész került 3685 forint 25 krajcárba. Így tehát 1773 óta áll a 
felsőőri református templom.

Az 1740. év körül épített paplak is elavult már, de kicsiny és egész-
ségtelen is lőn, új paplak építtetése végett most már II. József csá-
szárhoz folyamodott az egyház, mire 1783. június 5-én megérkezett a  
Consiliumtól az engedély, hogy mint articularis helyen a parochia épít-
tetése megengedtetik. Ezzel ez is befejezést nyert, így tehát elkészült 
a most is fennálló épület (543) 1784-ben, de szalmafedélre, cserépfe-
dele 1823 óta van. Az iskolaház az 1802. esztendőben készült, de ez 
is zsupfedelű volt. 1863-ban hozzá egy kisebb tanterem és gazdasági 
épületek is építtetvén vétetett cseréptetőzet alá. 
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Az 1769-ben fából épült különálló harangláb helyett 1810-ben raka-
tott a mostani torony, fazsindellyel fedve, mely elromladozván, 1826-
ban bádoggal fedetett, 1829-ben pedig villámhárítóval lett ellátva. A 
torony tetején lévő sas pedig a Habsburgok címerét jelképezte, azon 
hódolat jeléül, hogy megengedték a templom építését, ám helyet-
te 1907-ben a napkeleti bölcsek csillaga került fel. Az ácsmunkát a 
toronyban Fischer Lőrincz ácsmester, a bádogosmunkát Petanovich  
Viktor bádogosmester, a toronyórát pedig Sándor Ferencz toronyó-
raműves szerelték fel, mindannyian győri iparosemberek. A gyüleke-
zet lélekszáma 1907-ben 1600.

Csoportkép, mielőtt a felújított csillag felkerült a refomátus templom tornyára (1951)

A "Kétfejű sas", a Habsburg Birodalom jelképe 1907-ben került le a templomtoronyról



ŐRSÉG60

A toronyban 2 harang, a kiseb-
bik 1769-ből való (400 kg), a 
nagyobbik pedig 1809-ből 950 
kg, de elrepedvén 1841-ben újra 
öntetett. Míg 1916-ban, mind a 
három templom kisharangja az 
ezeréves ősi haza oltárára lett 
feláldozva, vagyis hadicélokra 
felhasználva (ám nem került ezen 
sorsra, a mi kisharangunk, mert 
a bődi római katholikus temp-
lom tornyából hallatja hangját), 
addig mind a három anyaszent-
egyház az első világháború után 
helyettük újabb kisharangokat 
szerzett be. Ám a legutóbbi hit-
lerista háború alkalmával viszont 
a nagyharangokat vitték el, ezek 
után pedig mindhárom anya-
szentegyháznak újabb nagyha-
rangokat kellett beszerezni. A to-
ronyóra 1811-ből való. Az orgona 
pedig, mely 14 változatú, 1873-
ban, a templom évszázados em-
lékünnepére szólalt meg először  

(június 1-jén) és háromnegyed részben Fülöp Márton és ennek kegyes 
neje, Zámbó Zsuzsánna asszony adományozásából, a többit önkéntes 
adakozás és részint a gyülekezeti pénztárból fedezve szereztetett be.

1778-ig a római katholikus templom körüli temetőbe temetkeztek a 
reformátusok is, így 1778 óta van használatban a sürői református 
nagytemető. Míg a régi római katholikus temetőt 1887-ben el kel-
lett hagyni, mert 1888-ban áthúzták rajta a Szombathely-Pinkafői 
vasútat, így tehát 1888 óta létezik az új jelenlegi római katholikus 
temető.

Azon kiásott földet pedig, mely azon nagy mélyedésben felmerült az 
ősök hamvaival és sírmaradványaival együtt, pedig a csaritai (34. és 
35. km között) országút homorulatban helyezték "örök nyugalom-
ra" töltésképpen, Felsőeőr városának örökös szégyenére válva ezen  
macula cselekedet, amennyiben az az országút ne csak a vonal irá-
nyába, de a vízszintesség tekintetében is egyenes legyen.

A munkálatokat a Mareich bádogos vállalat 
végezte 
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Különféle megemlítésre való érdemes jegyzetek

Dr. Luther Márton szül. Eislebenben 1483. november 10-én, meghalt 
1546. február 18-án. Kálvin János szül. Noyonban 1509. július 10-én, 
meghalt 1564. május 27-én.

Fülöp Márton lelkészünket 1663-ban is a pozsonyi vártörvényszék elé 
akarták idézni ahonnan a nápolyi gályarabságra vitték volna, mint 
ahogy 26 más protestáns papokat elvittek oda és 12 évi rabság után  
Ruyter Adrián Mihály holland tengernagy erélyes fellépésére bocsátot-
ták szabadon 1676. február 11-én. Ezen hitvalló lelkészek szenvedé-
sének és megszabadulásásnak emlékezetére Debreczenben a refor-
mátus nagytemplom és a főiskola között emlékoszlop állítattván fel 
1895-ben. Ezen oszlop elején egy bronzzal bevont gálya csillog alatta 
a felirattal: "Ruyter Adorján Mihály tengernagy a Szabadító" 1676. 
február 11-én.

A sajóparti ütközet után III. Frigyes a harcias osztrák herceg a mene-
külő IV. Béla királyt Ausztriába csalta, s ott elszedte kincseit. Hitszegő 
eljárását még azzal tetézte, hogy a tatárokkal versenyt pusztította a 
nyugati széleket, s az Ausztriába menekülő magyarokat kifosztotta. A 
tatárok távozása után még 1242-ben visszafoglalta IV. Béla a három 
vármegyét, majd új háború tört ki a nyugtalan herceggel. A csata 
a Lajta mellett Németújhely közelében folyt le 1246. június 15-én 
a németek javára ám mindjárt a csata kezdetére elesett vezérük a 
harcias Frigyes herceg. Erre II. Ottokár cseh király elérkezettnek lát-
ta az időt, hogy Ausztria fölött is uralkadó lehessen haddal támadta 
meg Habsburg Rudolfot. Ám Rudolf viszont Kun László magyar királyt 
hívta segítségül. Mire a túlerős magyar lovasság taktikáját a csehek 
nem ismerve a rettenetes lovasrohamat ki nem állva, megfutamod-
tak a Dürnkurt melletti (morvamezei) csatában maga a nyugtalan és 
fennhéjjázó Ottokár is elesett 1278. augusztus 28-án. Így alapította 
meg Rudolf Ausztriában a Habsburg házat magyar lovassággal, hogy 
későbben mindvégig ellensége legyen a magyaroknak.

A régi német családok közül az egyedüli Khloyber család emeltetett 
1608. július 6-ról kelt adománylevél szerint Rudolf császár és király 
által (1579-1612) a "Birodalmi lovag"-i rangra Ritter von Khloyber  
előnévvel. Johannes v. Khloyber mint testőre, rábírta II. Rudolfot, 
élete megmentése kedvéért 1608. február 1-jén a Mátyás főherceg-
gel való kenyértörés helyett a békés megoldást ajánlva és egyeztetve 
nyerte ezen előnevét czimerrel.
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A címerpajzsban 4 vörös és 3 fehér csík ferdén a közepén álló bar-
na medvével, a medve fején az ötágú nemesi koronával. A lengyel 
családok között is vannak nemesek, sőt magyar nemességgel is 
bírnak pl.: Csernáczky, Faroky, hrabovai Hrabovsky, Jezerniczky,  
Sterniczky, Zábovsky. Nemességét bebizonyítva nemesi oklevéllel 
1598-ból Sterniczky Péter és neje Buchowaczky Anna, Sterniczky Pál, 
Miklós, Luczia és Anna. Úgy szintén testvére Sterniczky István és en-
nek gyermekei: Sterniczky Farkas, István és Margit.

Felsőeőri Pyrker János László lilienfeldi apát (1812), szepesi püs-
pök (1818), velenczei patriarcha (1820), 1821-ben dalmát prímás 
és császári titkos tanácsos, 1827-től pedig egri érsek. Szíve Egerben 
nyugszik, míg teste kívánsága szerint Lilienfelden nyugszik. Egerben 
tanítóképzőt és rajziskolát alapított, a szegények valóságos Atyja, 
szeretetre méltó ember, a tudományok és a kultúra mívelője. Szüle-
tett Nagylángon Fehér vármegyében 1772. november 2-án, meghalt 
Bécsben 1847. december 2-án.

1605 nyarán pedig Bocskay István hajdúvezére Némethy Gergely 
főkapitány is nagyban hozzájárult a reformáció megerősödéséhez, 
amennyiben itt Felsőőrött a katholikuspárti labanczokat jól elverte, 
úgyszintén Bethlen Gábor lobogói is győzelmesen lengedeztek egé-
szen ezen mi vidékünkig.

A Khloyber család címere, Topler János rajza
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Tölly Jakab unokája és a kurucz hadnagy Tölly János fia volt Tölly  
Márton, aki felsőőri református egyházunknak lelkésze volt 1732 tava-
szától 1755. augusztus 9-ig, mikor gyötrő betegsége folytán hivatalá-
ról lemondott. 1710-ben a pestis dühöngött egész Vasvármegyében, 
így Felsőeőrött is rengeteg áldozatot szerzett ezen undok betegség a 
nép közül. Ekkor halt meg e fentemlített Tölly János kuruchadnagyunk 
özvegye Szabó Kata is, mint jövendőbeli lelkipásztorunk édesanyja. 
Így Tölly Márton korai árvaságra jutván 1714-ben a győri iskolába 
ment, hol egy évet töltött, onnan Pápára az akkoriban oly virágzó 
Collegiumba ment, ott hat évig tanult. Onnan 1721-ben Erdélybe, a 
marosvásárhelyi collegiumban tanult 9 évig, honnan Gyulafehérvárra 
került egy évig mint tanító. Azután Tevelen félévet mint lelkész töltött, 
honnan ide hazájába rendeltetett. Ezen sokat tanult és tapasztalt, 
széles tudományú derék lelkipásztorunknak köszönhetjük, a születet-
tek anyakönyvének 1732-beni megkezdését és folytatását. Feleségül 
vette 1732. június 13-án a szerecsenyi predicatornak néhai Környey 
Sámuelnek és nejének néhai Erdély Judithnak hajadon leányát, Sárát 
(Szerecseny kisközség Győrmegyében, Pápától 16 km távolságra, a 
Gecse, Gyarmat, Gyömöre közötti vasút mellett.) Tölly Márton szü-
letett 1698-ban, meghalt 1761. évi március hó 7-én. Fia volt Tölly  
Sámuel, ki született 1735. augusztus 15-én. Ő írta ezen iratában, 
mit oly pontosan tudok állítani, hogy mikor és hogyan ment végbe a 
kurucz háború Felsőőrött. Meghalt 1801. április 19-én.
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A felsőeőri ágostai hitvallású  
evangélikus anyaszentegyház története

Miután most már a felsőeőri reformátusok temploma, bár nagy nehéz-
ségek árán ugyan, de mégis szerencsésen felépült, ennek folytán most 
már az evangélikusok is törekvésnek indulva, hogy ők is elérhessék 
ugyanezen céljukat és óhajukat, szintén követséget menesztettek azon 
alázatos folyamodásukkal Bécsbe 1782-ben a felséges császári udvar-
hoz, II. József császárhoz (II. József ugyanis nem volt Magyarország 
koronás királya, miért is kalapos királynak nevezték), melynek értelmé-
ben ők is kőből való templom felépítése tárgyában esedeztek. A küldött-
ség tagjai voltak: Johannes Ritter von Khloyber, agilis Mayer Márton, 
nemes Benedek Mihály és Trattner György (251. sz). Sajnos azonban  
II. Józseftől elutasító választ kaptak, miért is várakozó álláspontra 
kellett, hogy helyezkedjenek, mire jobb jövőnek nézhettek eleibe.

Tudva lévő, mint a német családok névsorából kivehető, mert a leg-
többje evangélikus a legrégebbiek közül. Tudniillik, hogy Ausztriában 
a protestánsok helyzete korántsem volt olyan kedvező, mint Magyar-
országon. 

Már az 1522. év őszén Sickingen Ferencz frank lovag és zsoldos vezér 
meg Hutten Ullrich a nagy költő dr. Luther Mártont és hitvallását, az 
ágostait, pártfogásukba véve, zászlót bontottak a Trieri Érsek ellen, 
de kudarcot vallva elnyomattak.

1524-ben pedig Geyer Florian von Geiersberg szintén frank lovag a 
német parasztlázadás egyik vezére a Frankóniai parasztok élére állt. Ő 
volt a fekete sereg szóvivője. Részt vett Wienerberg elfoglalásában és  
Heilbrunn kifosztásában. A nagy parasztseregnek szétszórása után 
edzett és mindenre kész csapatával átcsapott a svábföldre, de itt 
1525. június 9-én Rimpar kastély mellett Grumbach lovag kezétől el-
esett.

1526. május 17-én Fadinger Stefan a felsőausztriai protestáns parasz-
tok vezére és Herberstorff gróf által az erőszakos visszakatolizálással 
szemben a parasztháborút szervezte és 70 000-nyi hadával ostrom 
alá fogta Linzet, azonban 1526. június 28-án súlyosan megsebesült és 
szeptember 23-án Ebelsberg várában súlyos sebeibe belehalt. Erre az 
egész had szétveretett. A szerencsétlen protestánsok ezrei borították 
a csatateret, ismét mások ezer meg ezer számra lettek kínok kínjával 
kiírtva, legyilkolva. Hova-tovább úgy Németországban, Franciaország-
ban, Angliában, mint Ausztriában, szóval az egész Európában megindult 
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a lázas ellenreformáció, mely leírhatatlan inquisitio a harmincéves há-
borúra vezetett (1618-1648). A cseh protestáns főurak, mivel templo-
maikat a katolikusok lerombolták elvakult dühükben Martinitz Jaroslav,  
Karlstejn várgrófját, Szlavata Vilmos tartományi főbírót, és Fabricius 
titkárt fejjel lefelé kidobták a prágai Hradzsin ablakán 18 méternyi 
mélységbe (Prager Fenstersturz 1618. május 23-án), ezzel megindult 
a harmincéves háború és tartott a westfáliai békéig 1648. október 
24-ig. Megkezdődött a kínzókamrák működése, élőfáklyák világítása, 
akasztások, keresztre feszítések, kerékbetörések, válogatott ember 
kínzások barbarizmusa.

1629-ben azonban megfordult a kocka, amidőn Gusztáv Adolf svéd 
király (született Stockholmban, 1594. december 19-én, hősi ha-
lált halt a lützeni csatában 1632. november 16-án) Gotzin mellett 
megverte Armin tábornagy csapatait. Becsület mezején harcolva, 
nem a katholikusság ellen fogott fegyvert, hanem protestáns hitso-
rosai védelmére, a túltengő Habsburg hatalom uralma és önkénye 
ellen bontotta ki zászlaját. Kitűnő lovas-, gyalogos-, és tüzér ezre-
dekkel szállott partra Pomerániában és a győzelmi babérok lánco-
lata fűződött gyors egymásutánban: Kolberg, Greifswald, Frankfurt,  
Laudsberg, Berlin, Werben, Wittenberg, Breitenfeld, Erfurt, Amstadt, 
Gotha, Würzburg, Mainz, Nürnberg, Donauwörth, Ulm, Raus mind-
mind a hős Gusztáv Adolf svéd király fényes hadi dicsőségét hirde-
tik. Közeledett azonban a szomorú végzet. Wallenstein (Wallensteini  
Albrecht Venczel Özséb, friedlandi herceg császári generalissimus 
szül. Hermaniceban protestáns szülőktől, Csehország Turnau mellet-
ti várban 1583. szeptember 14-én megöletett Egerben Csehország 
1634. febr. 25-én) császári hadvezér bevette Lipcsét, Gusztáv Adolf 
pedig Lützen felé közeledett, mire Wallenstein döntőcsatára készült, 
ami meg is történt Lützennél 1632. november 16-án Gusztáv Adolf 
hősi halálával. Mindamellett a svédek nemcsak elszomorodtak nagy 
királyuk elestén, hanem ezáltal rettentő haragra gyúlva kicsikarták 
a győzelmet Wallenstein kezéből, úgy tehát mégis a svédek marad-
tak urai a csatatérnek. Egész Európában nagy megdöbbenést kel-
tett Gusztáv Adolf halála. Annyira népszerű és jellemes volt a nagy-
király, hogy maga Orbán pápa is misét mondott lelki üdvéért, sőt  
II. Ferdinánd mikor félelmes ellenfelének haláláról értesült fájdalmas 
részvét mellett sírva fakadt. 

A protestantizmus ügye a harmincéves háborúban kedvezőbbé vált, 
mert jelesnél legjelesebb jellemű és szellemű emberek kezébe volt 
helyezve vezetése. Mindamellett azonban mégis annyi üldöztetés-
nek voltak kitéve különösen Ausztriában és Bajorországban, hol  
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tűzzel-vassal pusztították őket. Nem csoda tehát, ha megkezdődött 
úgy Ausztriából, mint Bajorországból a protestáns családok kiköltöz-
ködése.

Azért tömegesen vándoroltak be úgy a szomszéd, mint a távolabbi 
tartományokból a német evangélikus családok Nyugat-Magyarország 
területére, így Felsőeőrbe is, már az 1600-as évek kezdetén. A leg-
jobb és leghűebb példa erre a legrégebbi német családok névsora.

Míg az evangélikusoknak templomuk és népiskolájuk itt nem lévén, 
addig a református iskolába jártak az evangélikus gyermekek is, azért 
is terjedt közöttük oly gyorsan a magyar nyelv ismerete és mi több 
az összeházasodások folytán, egyesek különösen, teljesen elmagya-
rosodtak.

Közben a szelíd és jólelkű II. Lipót császár és király alatt kibocsá-
tott türelmi rendelet értelmében, a XXVI. törvénycikk alapján fel-
mentette a protestánsokat az elnyomatás alól, vagyis egyenrangúvá 
emelte a protestantizmust a római katolicizmussal. Ezen fordulat-
ra azután sietett is az evangélikus egyház törvényadta jogával élni. 
Újabb alázatos folyamodással járultak a felséges uralkodóhoz, 
templom és iskola építhetés szempontjából. Mire meg is érkezett 
1791 tavaszán az engedély azon örömteljes hírrel, hogy az építke-
zés megengedtetik. Mert már más akadály nem volt hátra, mint-
hogy a pénzt kellett előteremteni az építkezés költségeire. Legel-
sőnek jópéldával nemes Benedek Mihály és neje született Schranz 
Mária járult hozzá, amennyiben összes ingó- és ingatlan vagyonu-
kat egyházuknak hagyományozták templom építés céljaira. Köhler 
Sámuel orgonát szerzett be 1750 forintért saját rizikójára. Nemes  
Benedek Mihály született 1743. március 29-én, meghalt 1819. május  
18-án, kegyes neje Schranz Mária szül. 1747-ben, meghalt 1819. má-
jus 4-én, kik magtalanul haltak el. Házát azután az evangélikus egy-
háztól Khloyber János (dédöregapám) vásárolta meg. (237. sz. C.N. 
315. jelenleg linke Bachgasse 58) 1820. április 23-án 4598 forintért 
a nagykerttel együtt. Így tehát az 1792-ben fából épült és zsuppal 
fedett iskolaház és tanítólakás, mely megromladozván, 1821. május 
21-én készült el a téglából épült és cseréptetőzettel ellátott iskolaház 
tanítólakás és parochia, most a háború után pedig új paplak lett épít-
ve. Külön hátrább a kertben a régi le lett bontva, valamint új imaház a 
templommal és parókiával összeköttetésben, úgyhogy télen nem kell 
a hideg templomban, hanem szép világos és jól fűtött nagyteremben 
buzgólkodhatnak. 
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Egyszersmind olyan tanítót rendeltek az iskola élére, aki egyben a lelké-
szi teendőket is elvégezte. Első ilyen tanító, valamint lelkész is egyetem-
ben Beck Sámuel volt 1792-től 1808-ig. Utána jött ugyanezen minőség-
ben Klement Sámuel 1810. július 8-ig, aki innen Vasdobrára (Neuhaus) 
került. 1810. október 1-én jött Lagler Mátyás Sopronból, hol végezte  
lyceumi tanulmányait, valamint a teológiát is részben. Kinek idejé-
ben 1812. szeptember 22-én történt a felsőőri ágostai hitvallás evan-
gélikus templom alapkőletétele, valamint felszentelése 1815. októ-
ber 1-én. Amely templom alapját mint már elébb említve lett nemes  
Benedek Mihály és neje Schranz Mária rakták le, miután magtalanul 
elhalták összes vagyonukat e templom építés céljaira hagyományoz-
ták.

A templom felavatási ünnepélyre 1815. október 1-jén legkevesebb 
5000 ember gyűlt egybe ezen jeles napra. Elsősorban a régi isko-
laházhoz gyülekeztek, melyben 22 évig tartották istentiszteletüket. 
Első imára onnan dicséret zsolozsmával vonultak az új templomba, 
ahol Topler esperes úr alhói evangélikus lelkész mondta felavató imát. 
Utána a felsőlövői evangélikus lelkész Raics Pál mondta az első prédi-

Osztálykép az evangélikus iskolából az 1920-as évek végén  
Mühl Frigyes, tanító (1925-1938) az első sor közepén



ŐRSÉG68

kációt: "84. zsoltár. Óh seregeknek Istene, mily kedves gyönyörűsége 
a te szerelmes hajlékodnak!" Azután a kőszegi főesperes Schneller 
Lajos lelkész mondott prédikációt a 27. zsoltárból; "Az Úristen az én 
világosságom és üdvösségem, hát kitől félnék?" Azután Heftl György  
borostyánkői lelkész keresztelt két gyermeket és Hutter András pin-
kafői lelkész mondotta a felavató beszédet és osztotta ki az úri szent-
vacsorát. Jelen volt Arany József református lelkész és Antal Lajos 
római katholikus plébános sok református és katholikus hívőkkel is.

Közben 1816-tól 1819. december 17-ig Lagler Mátyás tanulmányainak 
befejezése végett, Jénában végezte teologiai fakultását, ezen idő alatt  
Aczendorfer János volt itt mint tanító és segédlelkész. Lagler mint a 
fent írt napon jött vissza Felsőeőrbe és 1820. május 30-án lett pap-
pá szentelve. Az ő érdeme egyszersmind nemcsak a templom épí-
tés megindítása és befejezése, hanem a felsőeőri ágostai hitvallású 
evangélikus anyaszentegyház önállósítása is. Mert 1784. január 2-tól 
1820. június 29-ig csak mint fiókegyház szerepelt és Felsőlövőhöz 
tartozott, hol a templom ugyancsak 1784-ben épült, mert annak előt-
te azok is Szalónakhoz tartoztak, míg még azelőtt ezen egész kör-
nyék evangélikussága Őri Szigethez volt fűzve. Egyszóval a kis szigeti 
evangélikus egyház ezen egész környék evangélikusságának őre.

A felsőeőri ágostai hitvallású evangélikus templom építése toronnyal 
együtt került 10 903 forint 31 krajczárba, a két harang 1820-ban 
3865 forintba, a paplak építése 1821-ben 2989 ft. 33 krajcárba. Az 
orgona Köhler Sámuel ajándéka, 1821. június 14-e óta van használat-
ban és került 1750 forintba. Renoválva úgy a templom mint az orgo-
na 1910-ben lett. Az orgonát Mayer Terézia renováltatta. Mellékesen 
megjegyezve, míg a felsőlövői tanintézeteket, a főgimnáziumot, ta-
nítóképezdét és internátot (diáknevelő inzézetet) 1845-ben az akkori 
evangélikus lelkész, a hírneves Wimmer Gottlieb Ágost alapította.

A felsőeőri ágostai hitvallású evangélikus lelkészek névsora:

1.) Beck Sámuel 1792-től 1808-ig 
2.) Klement Sámuel 1810-ig 
3.) Lagler Mátyás 1852-ig közben 
4.) Aczendorfer János 1816-tól 1819-ig 
5.) Choriary Tóbiás 1873-ig 
6.) Mérnyi Ádám 1906-ig 
7.) Torday Lajos 1912-ig 
8.) Geiszthinger Pál esperes úr 1937-ig 
9.) Böhm Ferencz 1940-ig, amikor bevonult katonának, miközben a 



69ŐRSÉG
lelkészi teendőket 8 hónapon át Aikelin 
Vilmos alsólövői nyugalmazott tanító úr 
végezte, ezután Schmidt János nagy-
szentmihályi lelkész és Seregély Béla  
alsólövői lelkész, majd Karner János volt 
radafalvai nyugalmazott tanító. Míg vég-
re Erdélyből menekült a románok elől ide 
Felsőeőrbe 
10.) Aikelin Albert lelkész a jelenben, az 
előbbi Aikelin Vilmos fia.

A felsőerőri ágostai hitvallású evangéli-
kus tanítók névsora:

1.) Beck Sámuel 1792-től 1808-ig 
2.) Klement Sámuel 1810-ig 
3.) Lagler Mátyás 1825-ig közben 
4.) Aczendorfer János 1816-tól 1819-ig 
5.) Freyler József 1861-ig 
6.) Krúg József 1876-ig 
7.) Ritter Sámuel 1904-ig 
8.) Kiss Gábor 1916-ig 
9.) Pummer Ernő 1921-ig 
10.) Pleyer József 1921-ig. 
11.) Mühl Frigyes 1940-ig.

Másodtanítók: Zetter György 1905-től 1910-ig, Bruckner János 1912-
ig. Pummer Ernő 1917-ig, Pleyer József 1921-ig, Mühl Frigyes 1940-
ig.

A felsőerőri izraelita hitközség zsinagógája (imaháza) épült 1905-ben. 
Blau Bódog volt a rabbinusa (papja) és Hochfelder Ignácz a schach-
terja (tanítója).

Ritter Sámuel  
evangélikus tanító és kántor  

(1877-1904)
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A nagy Napoleon francia császár kora Felsőeőrött

Most miután mind a három anyaszentegyház az elnyomatás alól fel-
szabadult, van temploma, tornya, harangokkal ellátva, iskolaháza, 
tanítólakásokkal és parochiája, van tehát szabad egyház a szabad 
államban, ennyi viszontagságon keresztül ment, szenvedett és vergő-
dött mindhárom felekezetbeli híveink örömére.

Ám a sors ismét megirigyelte a nép ezen békésségesebb életét, 
azért újra vihar szágúldozott át ezúttal egész Európán. Bonaparte  
Napoleon francia császár sepert végig az országokon. Napoleon egy 
korzikai ügyvéd fia született Ajaccióban 1769. augusztus 15-én, meg-
halt számkivetésben Szent Ilona szigetén (az Atlanti óceánban) 1821. 
évi május 5-én. De Istennek hála mégis nagyobb megrázkodtatások 
nélkül úszta meg községünk a francia átvonulást, illetve megszállást, 
mert csak egy század volt itt. 1809. május 30-án jöttek be a franci-
ák először Felsőőrbe, de Péter és Pálra már kivonultak. Július 2-án 
már Weinhofer Károly pinkafői tiszttartó és határbiztos egy gyanús 
egyént (francia kémet) kísértetett Felsőőrön keresztül Szombathely-
re, aki Károly és János főhercegek megbizottjának adta ki magát, 
Lichtenberg cseh gróf álnév alatt. Július 11-én Károly főherceg fegy-
verszünetet ajánlott fel a franciáknak, amit másnap azaz 12-én meg 
is kötöttek, melynek értelmében a Rába folyó lett a demarkációs vo-
nal, így tehát Felsőeőr július 20-án ismét francia invázió alá került. 
A béke alkudozások Ausztria és Napoleon között azonban már fo-
lyamatban voltak, amit október 14-én Ausztria részéről Lichtenstein 
herczeg Napoleon oldaláról pedig Nompere de Champahny gróf alá 
is írtak, melynek értelmében Vas vármegyének a Rábától a nyugat-
ra eső része, így Felsőeőr is november 20-án végleg megszabadult 
a franczia megszállás terhétől. Francia hadifogságba került ekkor a  
felsőeőriek közül a lovasságból: Lakovics Mihály és Benkő György. 
A gyalogos seregből elesett: Benedek Mihály. A győri csata (1809.  
június 14-én) után eltűntek ifj. Gángoly János, Seper Mátyás,  
Gángoly Mátyás és Szabó Mihály. A pesti kórházban súlyos sebeikbe 
belehaltak: Benkő György és Farkas Mihály.
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Az 1848/49-es szabadságharc kora Felső-Eőrött

Másképpen történt ez 1848-ban; midőn Theodorovich tábornok hor-
vát martalóczai 1848 novemberében Bécs környékéről Vasvármegye 
területén keresztül akart Horvátországba jutni. De vitéz nemzet őse-
ink Lékánál, Borostyánkőnél és itt Felsőeőrött jól elverték és szét-
szalasztották őket. Ugyanekkor, mintha csak a sors rendelte volna 
őket ide, segítségünkre két század horvát huszár vetődött ide ugyan-
csak Borostyánkő irányából, akik osztrák szolgálat elől menekültek, 
hogy a szent haza ügyének szolgálva használhassák fegyvereiket, 
amiért az osztrákok üldözőbe vették őket. Ez éppen kapóra jött a  
felsőőrieknek akik meg magyar hazaszeretetüktől felhevülve 
Jungwirth János római katholikus plébános, Szőllősy János kántor-
tanító, Gamauf Vilmos gyógyszerész (116. sz. C.N. 198. jelenleg  
Steinamangerstrasse 19. ágostai hitvallású evangélikus, a magyar ter-
mészettudományi akadémia lelkes tagja, szül. 1808. február 12-én, 
meghalt 1890. február 18-án), Imre Mihály és Fülöp Márton (248. sz. 
C.N. 300, jelenleg Sackgasse 3.) református atyafiak vezetései alatt 
a huszárság segítségére siettek. Felkeltek, a magyar szent szabadság 
elnyomói, az osztrákok ellen. Félreverték az összes harangokat, ezzel 
jelt adva az ellenség közeledtére, vasvilákkal, kiegyenesített kaszák-
kal, csépekkel, némelyek puskával és kardokkal halált megvető bá-
torsággal szálltak harcba. A Jézushegynél és Görbénél volt az ütközet, 
úgy annyira, hogy bizony az osztrákok és horvát fosztogató martaló-
czok részéről csúfos vereség és rendetlen futás lett a harc kimenetele. 

Ezen tettükért azután a felsőeőriek keservesen meglakoltak, mert 
midőn 1848. december 18-án Nugent tábornok osztrák csapatai 
bevonultak Vasvármegyébe, így Felsőeőrbe is 52 000 arany forint 
hadisarcot vetett ki az akkoriban még nagyon szegényes külsejű 
mezővárosra (mellékesen megjegyezve nem vonatkozott ez a Tüs-
kevárra, mert ez az osztrákok szerint külön falunak lett tekintve, 
mivel Tüskevár nevet viselt, ezért a hadisarc ide nem vonatkozott).  
Egyszersmind a házakhoz osztrák katonaságot kvártélyoztak be, anél-
kül hogy táborba szállottak volna, ezáltal is még terhére lévén a sze-
gény lakosságnak, akik ugyancsak raboltak, zsaroltak egyes helyeken 
a marhát is elhajtották, így a Polsterék ökreit is (83. sz. C.N. 167. 
jelenleg Steinamangerstrasse 55) és a plébánia udvarán levágták és 
megsütötték, felfalták őket, miért a város azután az ökrök árának 
jóvátétele fejében a csarita nagyszántóföldet adományozta nékiek, a 
földet a Polsterék még ma is ökörföldnek nevezik. 

Ilyen nyomasztó teherrel nehezedtek az osztrákok szerencsétlen köz-
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ségünkre, még hozzájárult ezen rettenetes pénzbírságot is reá rótták, 
képtelen volt ezt mind elviselni, meg nem is tudta volna ezen akkori 
helyzetükben ilyen óriási összeget előteremteni, azért a vasvörösvá-
ri nemes lelkű és legkegyelmesebb, Erdődy István gróf váltotta ki  
négyórai határidőn belül, ennyire sújtott és agyon gyötört és kizsarolt, 
teljesen kiszipolyozott községünket ebbeli szorongatott helyzetéből. 
Ezáltal felmentve a végpusztulás teljes romlásától. Ellenkező esetben 
felgyújtották volna az egész községet. Ezzel azután le is záródott a 
magyar világ Felsőeőrött egészen 1867-ig.

Gróf Erdődy István kegyelmes urunk született 1813. szeptember  
27-én, meghalt 1896. február 19-én. Ennek ugyancsak rendkívül nép-
szerű fia gróf Erdődy Gyula született 1845. február 24-én, a felsőeőri 
járásnak volt országgyűlési képviselője, meghalt 1917. január 13-án, 
neje volt Széchényi Emília grófnő, fiaik: Tamás gróf született 1888-
ban, meghalt 1932-ben, ki egyszerű polgár leányt véve feleségül, le-
mondott grófi rangjáról és Lajos gróf, aki IV. Károly király személye 
körüli miniszter volt, született 1890. május 12-én, meghalt 1926. má-
jus 16-án. Egyben vele örökre kihalt a vasvörösvári ősi főnemes grófi 
család, mert nőtlen volt. A mértéktelen alkohol (pálinka) fogyasztás 
ölte meg a különben nagyon derék és daliás embert.
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A kataszter felállítása Felsőőrött

Most pedig visszatérve megint a határban lévő dűlőzetekre, meg 
kell, hogy említsem városunk határának való felmérését a telek-
könyv felállítása végett. Mert eddig csak osztálylevelek és ezeken is a  
jobbról-balról megyés szomszédok megnevezése és kőből vagy  
petrencze szerint volt az illető szántóföld avagy rét területe körülbelül 
meghatározva, telekkönyv hiányában.

Így Farbinger mérnököt bízta meg az osztrák hatóság városunk határá-
nak felmérése céljából, hogy minden parcella külön helyrajzi szám alatt 
szerepelve, pontosan megadóztathassák a népet. Farbinger 1856-ban 
fejezte be ezen munkáját, de miután a város felosztani szándékozott 
összes birtokát a nép között, így Fodor István és Gilligh Ferenc mérnö-
kök újra felmérték az egész határt 1876-ban. Ugyanekkor felosztot-
ták egyszersmind arányosan a város birtokait a lakosság között, kinek 
mennyivel több birtoka volt annál többet, vagy a kevés birtokú keve-
sebbet kapott városi osztály képpen. Így lett felparcellázva az Úrrét,  
Hangyásberek, Adránszer, Sűrő és Derespataknak a város tulajdo-
nát képező része; az egész Falurét vagyis a Nadas melléki gyöpök, 
azonkívül az óriási kiterjedésű városi erdőség Bófokfenyves elnevezés 
alatt. Ilyen tekintetben a telekkönyv Farbinger mérnök által lett felál-
lítva, betét és helyrajzi számok sorrendje után, míg Fodor mérnök úr 
által egy törzskönyv lett felfektetve sorszám és tulajdonosok szerint.

Rátérve a dűlőzetnevek elnevezéseire, illetve jelentőségeire is, 
amennyiben még egyesek nem kerültek magyarázati sorrendre: A  
Duplatilos és Újtilos nevezete onnan ered, hogy ott lévén hajdan az 
Őrség, annak következtében tilos volt a bele nem avatott személyek-
nek az arra való járás. Az Irtás, Sűrő és Sűrőalja már nevéről elárulja, 
hogy hajdan sűrű nagy erdőség, míg vagy száz évvel ezelőtt nyárfás, 
nyírfás, borókás, mogyoró, vadégerfa, gyűrűfa, fagyal, kökénybokros, 
és szedernyés sűrű bozót volt és ki lett írtva, szántóföldekké átalakít-
va művelés alá vették. A Nadas mellett lévő rétek volt a Falurét, mert 
a falu tulajdonát képező közös legelő volt, ahová kiterelték a szarvas-
marhanyájat, valamint a disznócsordát. A Csordahajtóút elnevezés is 
innen veszi eredetét, mert erre hajtották a nyájat, a csordát.

A Szárazér is ilyen legeltető hely volt, ahol bizony miután nagy erdő-
séggel volt mindig határolva (de még a jelenben is) előfordult egyszer, 
hogy farkas vetődött a gulya közelébe, mire a bika észrevéve retten-
tően felbőszülve iszonyúan vésztjósolva elbődítette magát, az egész 
nyáj pillanat műve alatt egy csoportba összerohant, csak egyedül a 
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bika neki vadulva a farkasra vetette magát. Látva a farkas a feléje 
oly óriás iramban száguldó veszedelmes állatot, menekülni igyekezett 
előle, de hiába, addig űzte, míg elérte, szarvával felvillázva neki sze-
gezte egy fának, vesztére a farkasnak, beleit ereszté. Addig el nem 
eresztette, míg a keresésére indult pásztornépnek meg nem találták 
a Kövesbörczök keleti oladalán lévő erdőben egy tölgyfának még min-
dig bökte szarvával a farkast. Ezen tölgyfa, mely ezáltal nagyon meg 
lett sebezve, mindvégig bizonyságul szolgált a farkas és a bika párvi-
adalának az ő farzsábás kiforradásaival. Az öreg tölgyet még magam 
is ismertem suhanc koromban.

Az alszeri csordás és kanászház volt a 16-os házszám, helyén ház 
jelenleg nincsen, hanem az alsó oldalán a telekről beszaladó víz árok 
az országút árkába vezet. Jelenleg Belláék kertje. Az adránszeri ka-
nászház pedig volt a 786-os bolgár kertészháztól keletre és a Pin-
ka híd között, jelenleg Heidegasse 12. C.N. 901. Sirkó Ferencz háza 
áll ott és kertje. A dombháti csordás ház volt a 260-as számú ház, 
jelenleg Winkelgasse 5. Sárközi Emmánuel cigány háza. A kanász-

ház pedig még az én emlékezetem-
ben tűnt el, amely házikó állott, a 
mai Wappel Lajos házával szem-
közt a Kukszipatak partján fából és 
deszkával volt födve, még az öreg  
Kanász Józsi bácsit is ismertem 
öreg hajlott sánta ember volt, ő is 
ismert engemet szép gyermek ko-
romból. A fölszeri kanászház volt 
a 352. szám, jelenleg Kajdrény  
Lajos háza Grazerstrasse 59. 
szám C.N. 519., a csordásház pe-
dig 363-as szám, jelenleg Oswald  
Sándor új háza háta mögött van 
egy vén körtefa, mely csak egyol-
dalú ágas, mert fele leégett 1882-
ben a csordásházzal együtt. Oswald 
Sándor új házának megnevezése  
Mühlgasse 14. 

Topler János a bükkösdi úton  
1959. május 22-én. Az eredeti képen lévő 

felirat alapján a fotót  
Kiss Ferencz erdész készítette
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Az alszeri Csordahajtóút, a Hetesvárosi út folytatása, fel a Mézesha-
rasztra és be az Antalvölgybe. Az adránszeri csordahajtóút az áléút, 
fel a Sürőre be a Nadashoz. A két fölszeri pedig az alsósárosberekben 
(ma Böcskör Mihályék erdeje) kikanyarodva a sái (őrbükkösdi) úton 
keresztül először a kis Fektetőre, onnan a Csollángoson keresztül a  
Nagyfektetőre és úgy a Szárazérbe.

A Nadasfejnél ered a Nadas. A Fektetőkön pihentették a nyájat. A  
Kaszálások, az Újtilos keleti sarka, az álé mellett egykor füves, ha-
rasztos terepéről nevezték el így. A Lárma árka elnevezés pedig szin-
tén egy kis epizóddal van egybekötve, mikor valakit annak idején 
megtámadott a borz és az illető féltében, ijedtében keservesen kia-
bált, ordított segítségért: "Puskát ide emberek! Puskát ide emberek!", 
mire rémületében felkapaszkodott egy nagy fára a borz elől. A többi 
elnevezés pedig már megmagyarázza önnön magát.

A három cigány család pedig az 1800-as évek kezdetén telepe-
dett le itt nálunk, kik jó kovácsok, a Pinkából fövény kidobók,  
vágóhídi-fűrésztelepi különféle alkalmi munkások és különösen jó 
muzsikusok voltak, akár rezes, avagy vonósbandában. 130 év múltán 
75 viskóval és 300 főnyi lélekszámmal rendelkeztek.
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A nagytüzek kora Felsőőrött

Ezek után mindjobban és jobban kezdett kifejlődni a városias jelleg. 
Kiirtották a rengeteg tüskét, mely a főtér közepétől a Vásáros útig hú-
zódott, ezért nevezték el Tüskésnek. A mai Bezirkshauptmannschaft 
a régi szolgabírósági épület helyén még 1870-ben egy kis faház állott 
bolttal. Továbbá az akkoriban oly gyakori nagytüzek pusztították a fa-
házakat. 1876-ban 4 ház: 500, 501, 504, és 506-os számok égtek el, 
jelenleg Graf Erdődy Strasse 46. 44. és 42. szám. És Johann Strauss  
Gasse 48. szám. 1879-ben 37 ház, az egész Pinkaszer jobbról balról, 
amely tűz a 478-as (Imre-féle) háznál gyulladt ki nagy szélnek idején 
széna kaszáláskor.

E tüzeket azután az 1882. évi farsang napja, február 21-én, teljesen 
betetőzte, mert a legfelső malomnál akkor Kopácsy molnárnál (ma  
Stieber József) húsfüstölés közben meggyulladt szalonnára Pelzmann  
József molnárlegény, egy veder vizet öntött leoltás végett. Mire az 
ugyanekkori borzasztó orkán idején kirepült égő szalonnazsír megpe-
csételte 97 ház sorsát. Leégett akkor az egész Malomszer, a Nagyutcza 
külső része a Vörösdomb aljáig és az egész Tüskevár elhamvadt, de 
még a református temetőben a fejfák is hamuvá égtek. Miután ekkor 
minden menthetetlenül bentégett a szerencsétlen lakosság élelme-
zéséről is gondoskodni kellett. Hiszen ha megfontoljuk jobban ezen 
tűz folyamatát a borzasztó szélviharban, egész égő zsuppokat hordott 
magával, mert egyszerre 10-20 ház és egy óra leforgása alatt ami a 
tűz útjában állott mind égett az egész 97 ház, a füst Alsóőrig terjedt.

A rákövetkező esztendőben pedig a Dombhát égett le 32 házzal, 
mely tüzet egy részeg ember (Tüzes Ruzsa) akarva, nem akarva it-
tas állapotban idézett elő szintén nagyszélnek idején. A 271-es szá-
mú ház (Ruzsa féle) (C.N. 281. jelenleg Wiesengasse 28. tulajdonosa  
Gángoly Izabella született Gángoly) gyúlt ki és a szomszéd 272-es 
számú háznál daczára, hogy a teheneket feloldozták a jászoltól, de 
a füst és hőség leverte őket és bennégtek. Ezen dombháti tűz 1883. 
évi márczius 7-én éjjel 11 órakor tört ki és a Khloyberék háza (237) 
volt az utolsó mely leégett. Nagybácsim Schranz Hámi bácsi, mikor a 
ház már égett, betette a vasajtójú ablakokat, a kezét mind elégette, 
olyan forrók voltak.

A borzasztó tűzkárok után a már előbb említett főnemes és legke-
gyelmesebb Erdődy István gróf, valamint ennek szintén igen népszerű 
fia gróf Erdődy Gyula indítványára alakult meg a "Felsőeőri önkéntes  
tűzoltó egyesület". Mindamellett 1885-ben ismét 9 ház égett le, 
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ugyancsak a Pinkaszeren a 496-os számú lobbant lángra.

1888-ban pedig a Szombathely-Pinkafői vasútvonalat építették ki. 
1896-ban az ezeréves haza emlékezetére 7 akáczfát ültettek a volt 
mérlegház (Park Kino) előtt, Fuith Károly városbíró idejében (milleni-
umi jubileum). 1898-ban pedig boldog emlékezetű királynénk miután 
mártír halált halt, Páll Sándor (241. sz.) városbíró ültettette a park-
ban levő szép vadgesztenyefákat, mint Erzsébet királyné emlékfáit.

I. Ferenc József királyunk született Schönbrunnban 1830. augusztus 
18-án, trónra lépett mint osztrák császár Olmützben 1848. december 
2-án, megnősült 1854-ben április 24-én, megkoronáztatott mint ma-
gyar király 1867. június 8-án, meghalt 1916. november 22-én. Neje 
Erzsébet királyné, Miksa József bajor herceg és Ludovika hercegnő 
második leánya, született 1837. december 24-én. Nemes életét egy 
Lucheni nevű anarchista tőre oltotta ki Svájcban a Genfi tó partján. 
Sztáray Irma grófnő társaságában lévén séta úton, 1898. szeptember 
10-én.

1900. május 31-én pedig óriási árvízkatasztrófa zúdult községünk-
re, mint már azelőtt nemegyszer, mire fel Páll Sándor városbíró az 
Őrpatak, vagy mint a régiek mondták Kukszi patak medrét 1901-
ben megásatta. 1902-ben pedig kiépült a Felsőőr-Felsőlövői vasúti  
szárnyvonal 1902. június 22-én irtózatos orkán és jégeső vonult végig 
városunk s határa felett, amilyen istenítéletidőre még a legöregebb 
emberek sem emlékeztek, évszázados fákat tekert ki gyökerestől a 
rettenetes vihar. 1905-ben épült a zsidó templom és iskola.

Már az ötödik helye Felsőőrnek a Fölszer, de itt is már ennyi változáson 
és viszontagságon ment keresztül városunk és annyira elpusztultak az 
egykori bogárhátú és zsuppfedelű faházikók, hogy itt-ott egy van már 
csak hírmondó belőlük. Úgy annyira, hogy ma már egy szép városka 
látképe tárul elénk és a Pálhegyi magasságból nézve a hetes szám tel-
jes alakját viseli építkezési alakjában. A Fölszer a hetes feje, a Piacz és  
Alszer a szára, a Hetesváros pedig a hetes szárának áthúzása.
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A legújabb kor leírása Felsőőrött az osztrák megszállásig

Már régóta lappangott egy világháború réme, már kis híjján, hogy 
nem 1908-ban, de valahogyan mégis elhárult a veszély. De amikor 
Ferencz Ferdinánd trónörököst és hitvesét a boszniai hadgyakorlatok 
alkalmával egy Princip Gavrilo felbérelt orgyilkos lelőtte Szarajevóban 
1914. június 28-án. Ezen esettel a koczka el volt vetve, mert kivi-
láglott, hogy a merénylet irányítása Belgrádból indult ki, sőt még az 
is, hogy Belgrádot Oroszország bújtogatta. A helyzetre való tekintet-
tel 1914. augusztus 1-jén kitört a háború és tartott 1918. november 
3-ig, amikor Kielben kitört a forradalom.

Közben nem elég, hogy a háború zaja és vérzivataros évei nehezedtek 
az emberiségre, hanem 1915. augusztus 10-én este 9 órától 12 óráig 
tartó felhőszakadás által éjféltájban olyan árvíz zúdult városunkra, 
különösen a Patakszerre, amire emberemlékezet óta nem volt példa. 
Az Őr patak mentén 2 méter magasságban hömpölygött az óriás vízá-
radat. Az árvíz a Ballák utcában a Mérthék házáig jött ki, a Nagyutcai 
postaút árok vize egyezett a Pinkavizével. Nagy fűrészfákat, egész 
házrészeket ragadott magával a szédületes ár. Kilenc házat döntött 
össze akkor a víz földből tömötteket. Egyes házaknál nemcsak az  
ajtókon, de az ablakokon folyt ki és be a víz. A legtöbbeket ágyukban 
alvás közben lepte meg ezen leírhatatlan árvíz katasztrófa, amikor 
rengeteg kárt okozva, sokan a vízből ki sem tudtak menekülni, ezáltal 
a vízben járkálva, meghűltek, megbetegedtek és ideje korán elhaltak. 
A református templomba is behatolt a víz. Az egész Pinka és Patak-
szer le volt zárva a külvilágtól.

A világháború is folyamatban volt, ami 
ugyancsak rakásra szedte áldozatait, úgy 
anyagiakban mint emberáldozatban, 150 
hősi halott, lásd a parkban a hatalmas 
hadi emlékművet, tervezve Schoditsch 
építészmérnök által Budapestről, építve 
Strohbachtól 1924-ben Siskó Sándor jeles 
polgármesterünk idejében. Ő volt az utol-
só magyar polgármestere városunknak,  
Felsőőrnek. Siskó Sándor született Fel-
sőőrött 1864-ben február 9-én. Polgári 
foglalkozása földművelő és fakereskedő 
volt és a pinkaóvári kőbánya tulajdonosa 
volt. Iskoláit a helybeli református iskolá-
ban szerezte. 1903-ban lett városunk pol-

Siskó Sándor polgármester  
(1903-1938)
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gármestere, mely tisztséget teljes hűséggel és odaadással végezte 
1938-ig. Tagja volt egyszersmind a Vas megyei tanácsnak is és nagy 
tekintélynek örvendett. (Közben egy-egy cikluson át volt Adorján  
Sámuel (311) és Böcskör Sándor (397) pénztárnok úr az Általános Ta-
karékpénztárnál a város polgármestere.) Az ő idejében épült a csen-
dőrlaktanya (670 sz.), a szép városháza (676 sz.), díszes emeletes 
vendéglő (146), postapalota (145/b sz.), vágóhíd (695 sz.), polgári 
és kereskedelmi iskola (656 sz.), a második emelet a járásbírósági 
épület felett (145 sz. a régi Szeremley kastély), a hadiemlékmű, vala-
mint a villanyvilágítás 1912-ben, a város csatornázása, hidak építése, 
a négy km hosszú főút aszfalt burkolattal való ellátása, stb. Meghalt 
1942. évi június hó 6-án.

A háború után pedig Trianon átka zúdult ezeréves hazánkra. Testé-
ről leváltak észak, kelet, dél és nyugat. A Felvidék a cselákok, Er-
délyt az oláhok, a Bánát és Bácskát Horvát-Szlavónországot az or-
gyilkos vadrácok, a nyugatot pedig az osztrákok szállották meg. 
Így a 325 000 km2 területből nem maradt meg több 93 000 km2-
nél. Ám rövid időre Nyugatmagyarországot, az Ébredő Magyarok  
Egyesülete (ÉME) szállotta meg 1921. augusztus 29-től  ugyanezen 
év november 4-ig. Lajtabánság név alatt kormányozták és Felsőőr 
volt a fővárosa. Először Prónay, majd Héjjas Iván meg Bandi és 
Taby alakulatai. Azonban a St. Germaini békeszerződés értelmében 
ez is megszűnt, mert 1921. november 26-án délelőtt 9 órakor be-
vonult Felsőeőrbe az osztrák megszálló hadsereg teljes hadi felsze-
reléssel, 5000 ember. Egyszóval Ausztria állampolgárai lettünk. A  
Lajtabánságból tehát Burgenland lett! Kétségtelen azonban, hogy az-
óta legtöbbet fejlődött városunk, mert Szombathely helyett Felsőeőr  
(Oberwart) lett úgyszólván a központ. Most már nem Budapest, 
hanem Bécs felé kellett orientálódnunk. A pinkafői vasútvonal  
Friedbergig lett kiépítve, miután 1925. november 15-én a vasútügyi 
és egyszersmind hadügyminiszter megnyitotta a forgalomnak.

Ám a nép elégedetlensége egyre fokozódik, különösen pedig a kör-
nyékbeli németség, sehogysem volt kibékülve a magyar uralommal, 
pedig mint ahogy a történetírásból kitűnik ők csak befogadottak, mert 
úgy menekültek ide távolidegenből. Azért adj a tótnak szállást, kiver a 
házadból. De ne a magyarság elnyomatásáról emlékezzünk meg, ha-
nem most már az osztrák uralommal sincsenek sehogysem kibékülve. 
Ennek folytán most már egy harmadikért óhajtozott. Amit rendkívüli 
ovációkkal fogadva 1938. március 13-án el is nyert. Mert Ausztria  
Burgenlanddal együtt a nemzetiszocialista ‒ hitlerista ‒ Nagynémet- 
Birodalomhoz lett csatolva. Ugyanekkor a Burgenland északi része  
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Alsóausztriához, déli része pedig Stájerországhoz lett kapcsolva. 

Most azonban betellett a mérték, mert nem is telt bele másfél esz-
tendő, máris kitört a második világháború 1939. szeptember 1-jén. 
Az előzőnél még sokkalta vérengzőbb, kegyetlenebb, barbárabb és 
evvel a tetőfokát már elért szegény nép elleni rettenetes terror lábbal 
tiporta az igazságot és szabadságot! Így tehát teljesült a nép (nácik) 
kívánsága, ‒ ugyan tisztelet a kivételnek – akik bizony kevesed ma-
gunkkal voltunk. Megjött a sátán uralma a bűnöző világ felett. Ám 
a nép hamarosan kiábrándult előbbi óhajából, mert a legsemmire-
kellőbb, szélhámosok, mit sem produkáló, csak parancsolást ismerő 
– nem a harctéren – hanem itthon henyélő, pöffeszkedő názi társada-
lom gőgje, mindent sodrából kiforgató pribékek űzték szenvedélyei-
ket. 1939-ben a zsidókat és cigányokat mind elhurcolták és helyettük 
sáska módra déltiroliakat telepítettek ide. Továbbá oroszokat, ukráno-
kat, lengyeleket hurcoltak el otthononaikból, úgyszólván gyermeke-
ket, hogy a bevonult katonák helyett itthon tovább folyjon a munka, 
ezek mint régen a rabszolgák lettek tekintve, mert más népnek mint a 
németnek nem volt helye és joga a nap alatt. A cigány viskókat szét-
rombolták. A zsidó imaházat pedig tűzoltószerházzá alakították át. 

Egyszersmind az akkoriban úgy osztrák-, 
mint magyarfaló, kritikán aluli, és említést 
egyáltalán nem érdemlő városbíró, dr. Franz 
Weisch az összes régi okiratokat eltüzeltette, 
nehogy nyitjára jöjjön a jövendő nemzedék 
Felsőeőr egykori eredetére vagy történeté-
re vonatkozólag. Ezek képesek lettek volna 
új történetet diktálni városunknak, mert egy 
szép napon ránk is az a sor várakozott, mint 
a zsidókra, cigányokra és szlávokra. Még 
mi több 1938. április 10-én pedig fegyve-
res ellenőrző bizottság előtt kellett választó 
urnákhoz járulnunk, attól való félelmükben 
rögtönözve e terrort, nehogy csorba essen 
gőgjükön. Ugyanúgy tervbe is volt véve 

már kezdettől fogva, német győzelem esetén, a háború végeztével 
Ukrániába vagy Afrikába a néptelen gyarmatokra telepíteni bennün-
ket. Elég példa és bizonyíték erre a déltiroli telepítvények (Südtiroler  
Siedlungen). Felállítottak volna 70-80 nagygazdát (Erbhofbauer) akik 
a jobbágyság szerepét játszva, hogy látástól-vakulásig dolgozván a 
sok here számára. Ők pedig mint "illegal nemesek", minden munka 
és gond nélkül élve, dőzsölve és háremekben tivornyázva abból, amit 

dr. Franz Weisch polgármester 
(1938-1943)
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más véres-verejtékes munkája árán szerezgetett és kuporgatott ösz-
sze. 

Az egyházakat is korlátok közé szorítva elvették iskoláikat. Új vallást 
alapítva az Istenfélők egyházát (Gottgläubig), a Teutoburgi erdő nagy 
tölgyfáját imádva, mint a régi germánok. A nem názi érzelmű hi-
vatalnokokat kitessékelték az irodákból, állásaiktól megfosztották és 
bebörtönözték őket. Aki nem volt náci azt kommunistának minősítve 
konzentrációs táborokban helyezték el és sokakat lefejeztek, külön-
féle kínzási módszerekkel pusztították el, sőt tömegesen beterelték 
a szegény legtöbbnyire ártatlan népet gázzal megtelt cellákba és így 
gyilkoltak meg ezreket. Egyszóval mindenki az ő kényük-kedvük sze-
rint kellett hogy paroláljon. Önhatalmúlag minden értelem nélküli tu-
datlan szamarak rendelkeztek mindenek felett. Fontos volt az, hogy 
véres szájú náci legyen. Bevezették a jegyrendszert, hogy ezáltal is 
tovább fenntarthassák bitorló hatalmukat.

Legyen azonban ezerszeres hála, a mi jó Istenünknek, hogy nem vitte 
győzelemre a horogkeresztes vöröszászlót, mert az egyesült hatal-
mak (allierte) seregei ledöntötték a názik "Gloriáját", midőn 1945. évi 
május 8-án minden feltétel nélkül kapitulált a nemzetiszocialista SS 
horda. Mielőtt azonban Felsőőrből kivonultak, az 1906-ban épült gyö-
nyörű városházát felgyújtották 1945. április 5-én, így 40 évi fennál-
lása után az üszkös falak és kéményei meredeztek az ég felé. Ez által 
is kárt csinálva városunknak, hogy újra építhettük. Milyen égbekiáltó 
bűn és az a sok kínszenvedés, amit a 6 évig tartó háború borzalmas 
idején elviseltünk, mind a terrorista háborús bűnösök lelkén szárad. 
Akik innen mind elmenekültek, mikor már látták, hogy lábuk alatt 
kezd égni a talaj, úgy az oroszoktóli gyávaságukban, mint népünk 
dühe elöl.

E bitorló és szélhámos terrorista uralomnak itt Oberwarton végre 
valahára véget vetett 1945. április 6-ika, hogy egy újabb kálváriá-
nak szorítson helyet, mert ezen reggelen (fél ötkor) vonult be váro-
sunkba az orosz inváziós hadsereg. Ám ezt megelőzőleg három hétig  
éjjel-nappal mentek a magyar menekültek (Szálasi hívek) megrakott 
szekerei, kik maguk sem tudták, hogy hová vándorolnak, csak men-
tek a bizonytalan és mit sem igérő jövő és a hajléktalan, őket nem 
váró otthon felé. Április 5-én délután már Alsóőrben, az alsó Csari-
tán, a Széki és Szentmártoni erdőben, a Szék alatt, a Görbében és 
a Vásáros útnál, a Lövői bikaréten, a Szorosban ólálkodtak és por-
tyáztak az oroszok. Egyszóval úgy délről, mint északról és keletről 
kerítve Felsőőrt, nem volt már más kiút az egérfogóból a levitézlett 
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náci hadnak mint nyugat felé. Este fél tizenegytől 11 óráig volt az 
utolsó ágyú duett a néhány szál német SS és oroszok óriási túlereje 
között. Mire ez elhallgatott, mert a németek elhagyták már az Alszert 
és a Fölszerben húzták meg magukat reggeli félnyolc óráig. Április 
6-án reggel 4 órakor ezután megindult a tisztogatási munka. Írtó-
zatos puska és gépfegyvertűz alá fogták az oroszok a seperekhegyi,  
berekaljai, sűrői, höbölöki, rétoldali és bereki dombvonulatot, úgy 
annyira, hogy a nácik utolsó mentsvárukat is reménytelenül feladva, 
levegőbe röpítették az új vasbeton Pinkahidat a Fölszerben reggel 8 
óra tájban és futva menekültek "alkonyat" vagyis a Vörösdomb irányá-
ban, egyenlőre a Nadasvölgybe. Ám a Nadasvölgyben sem tarthatták 
magukat másnapnál onnan az Ösztörmenvölgybe és az erdőségekbe 
húzódtak. Onnan egy hét múlva a Lapincson túlra, Stájerországban 
tartották a legvégső frontot, mert felülről viszont az amerikaiak, an-
golok és franciák szorították őket az oroszok eleibe, hol 3 hétig tartó 
állóharc következett be, teljesen bekeríttettek, miáltal örökre letűnt a 
nácik csillagfénye!

Jöttek most az oroszok sáskaraj módjára lepve meg bennünket, cse-
berből vederbe estünk. Kik még jobban erőszakoskodva a lakosságon, 
különösen pedig a női személyeken. Rabolva, pusztítva, dőzsőlve, 
zsákmányolva, amerre csak jártak, de Istennek legyen hála gyújto-
gatni és rombolni nem volt nekik megengedve a tisztességes hadve-
zetőség kíméletessége által. A 445-ös és a 113-as számú házak is 
gondatlanságuk és nemtörődömségük folytán égtek le. 

Oberwart lakossága akkor nem volt több 2800 léleknél. Azonban az 
akkoriban jelen lévő családok utolsó élelmiszerét is kierőszakolták, az 
összes majorságot megették, sokhelyen a disznót, de előfordult, hogy 
a marhát is. Az ingóságot, ami nekik tetszett, egyszerűen elvették és 
elvitték, az elmenekült nép lakásait feldúlták, lerombolták és leírha-
tatlanul beszennyezték. A rablásban, lopásban nem kímélve még a 
legszegényebb proletárt sem, hanem mindenkit burzsuának (burzsuj) 
minősítve a nép borzasztóan sínylődött, koplalt, sokaknak összes ru-
háját elvitték, hogy csak ami rajta volt, az maradt neki. Ehhez járult 
még hozzá, hogy a szántóföldeket és réteket mind lelegeltették, ösz-
szevissza kuszálva tiprálták, gázolták, tönkretették. Az egész határt 
összevissza ásták, sáncolták, fedezékeket csináltak, miáltal még rosz-
szabb jövőnek nézhettünk eleibe. Merre a szem csak láthatott, min-
denfelé a pusztulás és nyomorúság tárult elénk, és addig bizony míg 
itt voltak nem is várhattunk felépülést, megújhodást, sőt ellenkező-
leg, ha úgy tartott volna tovább, akkor úgy gazdaságilag, mint lelki-
leg a végösszeomlásba jutottunk volna. Mindenből a javát követelve, 
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nekünk csak a salak maradhatott osztályrészül avagy élvezeti cikkül. 
A népjogok teljesen megszűntek, evvel szemben csak a kötelezett-
ségek merülhettek fel. Jelenleg ismét Ausztriához tartozunk és mint  
Burgenlandiak szerepelünk.
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Felsőőr leírása a jelen időben

Felsőőr ősi hazánk nyugati határszéléhez 10 kilométernyire a jelen-
legi burgenlandi határhoz 20 kilométernyire a Dél-Burgenland északi 
részében a Fenék domb (370 m) és Sűrű domb (377 m) láncolata 
között, a Pinka folyó és az Őripatak termékeny lapályán fekszik. Most 
már nem 7, hanem revolver alakjában a térképen, 317 méter ten-
gerszinti magasságban terül el. 1938. július 6-ika óta városi joggal 
felruházva = Stadt Oberwart. 

A Wiener Strasse és Hauptplatz tényleg valóságos városi képet nyújt. 
Tisztán magyar református ¼ részben, magyar római katolikus és 
tisztán német evangélikus anyaszentegyházakkal és mindhárom fe-
lekezetbeli templommal. 1650 református, 950 evangélikus és 2600 
római katholikus összesen tehát 5200 lélekkel, 1000 házzal. Járási 
illetve kerületi székhely. Magyarország előtt 63, jelenleg 91 község 
központja (beleértve mindenkor Felsőőrt is). Van itt szolgabíróság 
(Bezirkshauptmannschaft), járásbíróság (Amtsgericht), állampénztá-
ri hivatal (Finanzamt), csendőr kerületi, járási-, és szakaszparancs-
nokság, telekkönyv (Grundbuch), mérnökségi hivatal, államépítészeti 
hivatal (Bezirksbauamt), 2 közjegyzői hivatal (Notariatsamt), pos-
ta-, táviroda-, és telefonközpont (Post-Telegraph-Telephonzentrale) 
munkahivatal (Arbeitsamt), ipartestület (Gewerbegenossenschaft), 2 
takarékpénztár (2 Sparkasse), 600 gyermek részére központi elemi 
népiskola (Zentralvolksschule), polgári és kereskedelmi iskola (Haupt- 
und Handelsschule), kereskedelmi akadémia (Handelsakademie), ál-
lami iparos középiskola (Bundesgewerbeschule), gazdasági szakiskola 
(Bauernschule), a tejszövetkezet sajt- és vajgyára (Molkerei, a har-
madik legnagyobb egész Ausztriában). Könyvnyomda (Buchdrucke-
rei), amit Schoditsch Lajos alapított 1879-ben (Oberwarter Zeitung), 
3 hengermalom (3 Walzenmühlen: Stieber, Schmaldienst, und Raffel), 
gyönyörűszép strandfürdő (Schwimmbad) a legmodernebb kivitelben, 
3 fűrésztelep (3 Sägewerke: Stieber, Imre, Schmaldienst), óriás és 
legmodernebbül berendezett kórház (Krankenhaus), melynek jeles 
igazgatója hosszú időn át Schwarz Herman volt. 

Nagy kiterjedésű szép parkja, a 4-5 kilométer hosszú főútja aszfalt 
burkolattal és szintén több utcája. A parkban az első és második  
világháborúban elesett hőseink síremléke, valamint az orosz elesettek 
emlékműve. A szellemi élet sem volt elhanyagolva: volt Casino egye-
sület, Polgári Olvasókör és Református Olvasókör és Dalárda egye-
sület, Római Katholikus Olvasókör és legény egyesület, amit a nácik 
feloszlattak, a könyveket pedig mert mind magyar könyvek voltak 
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szétszórták és szélnek eresztették. Női Katholikus Énekkar. Iparos  
dalárda, városi zenekar Kappel karmester úrral, Magyar és Német 
Kultúr- és Szépítészeti egyesület (Kultur- und Verschönerungsver-
ein), műkedvelő társaság magyar és német nyelvű, kórház egyesület, 
sport és lövész egyesület.

Vásárai is igen híresek voltak egykor. Vásártartási joga 1841 óta van, 
mióta mezőváros lőn. Országos vásárai ló-, szarvas marha-, sertés-, és 
kirakó vásárok. Azért nevezik az egyik dűlőzetet is Vásárosútnak, mert 
arra jártak hajdan a vásáros szekerek, jelenleg pedig az autók a sze-
kerek helyett. Ilyenkor tele van az egész főtér autóval, hogy alig lehet 
megmozdítani a nagy forgalomban. Különben minden héten szerdán 
is van heti vásár, szarvasmarha, malacz és kirakóvásárok. Az orszá-
gos vásárok (összesen 4) vannak nagyböjt második hetében szerdán.  
Portiunkula és Demeter napját magában foglaló szerdán. A heti vásárok 
csak abban különböznek az országos vásároktól, hogy kisebb méretű-
ek. Különben a város jövője csak felfelé orientálódik, mivel erre van a 
város jövője. A pályaudvar is a főtér északi sarkában van elhelyezve. A  
Jézushegyet pedig, mert arra jártak és járnak a búcsújárók Lékára.

Ám a német lidérc ahogyan ezen fennt nevezett híres városoknak, 
ugyanígy a búcsújárásoknak, mint búcsúknak, mulatságoknak, és 
szép báloknak, tánczvigadalmaknak is nyakára hágott. Ilyen mulat-
ságok voltak, a "Rőke" pünkösdhétfőn délután és este a reformá-
tus egyházi vendéglő kerthelyiségében (egykor Kurz, majd Winkler  
János és Kántor Lajos, jelenleg pedig Osvald Mari vendéglős alatt), a 
nagyasszonyi búcsú (Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én), 
ez a katholikusság mulatsága a nyári- és aratási mulatság, az őszi 
vagy szüreti, a Katalin-, és János esti meg Szilveszter esti mulat-
ság, a különféle szép bálok, a református-, és katholikus ifjúsági-,  
tűzoltó-, iparos-, sport-, csücskössapka-, munkás-, fölszeri-alszeri 
bálok, sörházi kertujitás, stb. Ilyen keretek között bőven kijutott a fi-
atalságnak egykor a mulatságokból és szórakozásokból. Szép mozgó-
fényképszínháza is van (Mozi-Cino). Miután a náci rendszer megszűnt 
és az oroszok is kivonultak úgy ismét folyamatban vannak ezen szép 
szórakozások.

Ettől eltekintve Felsőeőr csak a jövőben várhatja fellendülését, 
mert vasútvonalai, a Szombathely-Felsőeőr-Friedbergi vonal és 
Felsőeőr-Felsőlövői szárnyvonal még nem felelnek meg a valósá-
gos várossá fejlődés követelményeinek. Azonban márrégóta tervbe 
vannak véve a következő vasútvonalak: Felsőeőr-Hartberg-Kaindorf- 
Kaibing-Gleisdorf-Graz felé, Felsőőr-Vaskomját-Lődös-Szentelek- 
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Pusztaszentmihály-Németújvár-Körmend felé, Felsőőr-Tarcsafürdő- 
Felsőlövő-Borostyánkő-Kirchschlag-Schönau-Edlitz-Grimmenstein 
felé, azután Borostyánkőről egy szárnyvonal Lékán keresztül Kőszeg-
re, onnan Sopron felé, valamint Nagyszentmihályról egy szárnyvonal 
Német-Lövőn keresztül a Pinka völgyben Körmend felé. Azon legszebb 
reményben ringatódzva, hogy idők folytán nyélbe lesznek ütve e már 
régóta vajúdó kérdések! Istennek hála a háborús és háború utáni za-
varos világ is elmúlt már és lassan de mind jobban kibontakozást nyer 
a szép tiszta városias jelleg. Csak tartós béke következzen be, hogy 
ne következzen egy újabb világégés.

Noha Felsőeőr lakosai többnyire földmű-
vesek, azaz őstermelők, mindamellett ál-
lattenyésztéssel és kereskedéssel, erdő-
gazdasággal és kisiparral is foglalkoznak. 
Különös említést érdemel a kés csinálás, 
esztergályozás ‒ az őri bicska ‒ mely vi-
lág hírnévnek örvend (Wagner József, 
Wagner Rudolf és Wagner Ferdinánd,  
Fülöp János 686, Kuch Lajos 74a és 
Wagner József 724). Ezenkívül még igen 
ügyes kereskedői szellemmel bírnak ku-
peceskedés és csempészet terén. Azon-
ban ezt amint felülmúlja a szenvedélyes 
fuvarozás, ma már teher-, és személyau-
tóval, egykor pedig szekerekkel. Régen-
te lejártak a Balaton vidékére és Fertő 

vidékére borért. Elmentek Stájerországba Alsóausztriába deszkáért, 
körtéért, almáért és Magyarországon borral és 
gabonával becserélték, csere-bere üzletet foly-
tattak, fuvaroztak szekereikkel az ősi deszká-
sok, sertés és marha kereskedést űztek, stb. 
Rendkívűl szívós, kitartó, szorgalmas és ven-
dégszerető, nyájas nép. Azonban haszonlesés 
szempontjából egyszersmind makacs termé-
szetűek, széthúzók, vastagnyakúak, egymással 
szemben irigykedők és alattomosak. Másokkal 
szemben szolgalelkűek és hízelgők. Az idegent 
nagyon becsülik, a helybelit lenézik, lekicsinylik. 
Ez lesz azért az alámenetelük, amint a jelek már 
is mutatják és hűen bebizonyítják. 

Az őri bicska

Wagner Rudolf, késkészítő
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Terményeink: búza, rozs, árpa, zab, kukorica, burgonya, bab, mák, 
tök, káposzta, zöldségfélék, uborka, káposztarépa, (hajdina) pohán-
ka, takarmányrépa, tarlórépa, lóhere, lucerna, szarvaskerep, külön-
féle nemes vetett füvek. Gyümölcsök közül az alma, körte, dió, szilva, 
cseresznye, meggy, barack, eper vagy szeder és a szöllő, de ma már 
csak a házaknál.

Háziállataik: a ló, szarvasmarha, sertés, baromfi (lúd, kacsa, tyúk), a 
birka és kecske, még a legszegényebb családoknál is ritkán fordulnak 
elő, míg a házinyúl legújabban nagy tért hódít, különösen az elmúlt 
jegyrendszeres háborús világban. Most ezen háborús és háború utáni 
jegyrendszeres évek alatt. Természetesen a kis házörző kutya meg a 
macska szintén elengedhetetlen házi állataik.

Vadak közül megemlítendők: a szarvas, őz, nyúl, részben a róka 
még ritkábban a borz, a sündisznó (tüskés borz), menyét, nyest, 
nyuszt, görény, patkány és az egér. Madarakból: a varjú, fogoly, fürj  
(pity-palatty), fajd, fácán, szalonka, seregély, gólya és az éneklő ma-
darak, a házaknál a sármány, a veréb és a farkas.

Erdeink örökzöldek, a fenyők közül erdeifenyő (vörösfenyő), lucfenyő 
(keresztes fenyő), jegenyefenyő, míg a vörösfenyő csak meghono-
sított alakjában fordul elő, a boróka azonban kiveszőben van, pe-
dig egykor nagyon sok volt, azért is nevezik még ma is azt a helyet  
Kornabékesnek.

Lomblevelű fáink közül első helyet érdemel a tölgyfa, azután a nyírfa, 
nyárfa, gyertyánfa, hársfa, cseresznyefa és akácfa és csak ritkán a 
vörösbükk és berkenyefa, juharfa, vadalma, vadkörtefa és a kőrisfa, 
nedves talajon a fűzfa, a fehér és fekete égerfa és a szendefűz vagy 
rekettye.

A kőrisfa inkább a házaknál növekszik, melynek fája az akác, gyertyán 
és nyárfával együtt a kerékgyártók faanyaga, mert igen alkalmasak 
szerszámfának. Az asztalosok pedig a fenyőket, cseresznyefát, tölgy-
fát, diófa, juharfa, kőrisfa deszkából készítik a bútorokat, asztalos tár-
gyakat. Míg az ácsok az erdei fenyőt, lucfenyőt és tölgyfát használják 
feldolgozásra. Mindezek a fák egyszersmind jó tüzelőfák is.

A különféle bokrok is nagyon elterjedtek: a vadégerfa, gyűrűfa,  
farkasszőllő, fagyal (szentfagyér) és mogyoróbokor, de nem irtják 
őket úgy kisebb fákká nőnek és szintén jó tüzelőanyagot szolgáltatnak 
mert mind-mind igen kemény fa. A farkasszőllő fájából szép sárga és 
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erős gereblyefogakat készítenek. A mogyoróbokor szép egyenes és 
hosszú háncsaiból igen szép kis és nagy kosarakat csinálnak, az igen 
finom háncsokkal zsúp szalmát bekötve szakajtókat, zsomborokat ké-
szítenek. Ugyancsak kosarakat fonnak a hajlékony fűzfavesszőkből 
is, valamint korbácsot. A kocsikasokat és seprőket nyírfavesszőből. 
Egyesek szép táskákat (inkább a nők), de még székeket is fonnak 
szalmából és gyékényből lábletörlőket. Ez a kisgazdák és más szegé-
nyebb sorsú férfiak téli ráérő foglalkozása.

Míg a nők hajdani len- és kendertermesztése elmaradt így eztán a 
régi fonás-szövés is divatját múlta. A régi vászon helyett olcsó és 
finom gyári kelme és kivarrások, kötészek jöttek divatba. Régente 
összejártak az asszonyok, leányok fonóba hol az egyik, hol a má-
sik házhoz fonni a búboskemence körül és annak tüze, avagy gyan-
tásfa vagy fokla, későbben repceolajos, majd petroleumos lámpa 
fénye mellett. A jobb házaknál pedig a gyertya világítása volt irány-
adó a koppantóval. De miután a férfiak sem hordják már a nyári  
menetöltözéket a bőszárú gatyát és inget házivászonból, ezért a ta-
kács mesterség is letűnt azóta. Így a vászonkészítés, tilolás, fonás, 
szövés, fehérítés is feleslegessé vált, elmaradt, észrevétlenül eltűnt. 
Mert ezt is az olcsó és gyári holmi (ami szebb is) váltotta fel. A vil-
lanyvilágítást is 1912/13 óta a villanyáram szolgáltatja. Egy ami még 
megmaradt az ősi divatból ez a tollfosztás, amikor a szomszédasszo-
nyok és leányok összesereglenek egyik avagy másik házhoz, amikor a 
ludak vagy kacsák tollát megfosszák, hogy a férjhez adandó leányok-
nak legyen nászukra dunnája. Ilyenkor vígmuzsika szó járja a végén 
még tánc is.

Hajdan a szőllőművelés is nagy divatnak örvendett: Felsőszőllők,  
Kelemen szőllője, Puszta szőllők, Adorján méhese (Adrán miesse), 
Szeremley szőllője, Imrek szőllője, Benkők szőlleje, Rázok szőlleje, 
a Pogányhegy, vagy Alszeri Szőllők stb. Továbbá a fonyószerföldek, 
len és kender termesztés, káposzta és takarmányrépa (burgun-
di) palántaföldek: Pusztamalom, Alsó- és Felsőkertek, Bertókkert,  
Gyepők, Zámbókert, Törökház, Malom, Úrrét, Malomkert, Sárosberek,  
Fövenyesrét stb. A szőllő művelés 1780 körül maradt abba. De a régi 
pincék nyomai még ma is felismerhetők a Felsőszöllőkben a déli lej-
tőkön. A len és kender termesztés-szövés-fonás idejét pedig az 1900. 
esztendőt vehessük választófalnak.

Meg kell hogy említsem a felsőőriek étkezési módját is. Mint a Vasvár-
megye könyve írja, a felsőőri nép nagyon igénytelen étkezés szem-
pontjából, hogy leginkább burgonyából és hajdinából él. Erre rögtö-
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nözve válaszolva azt, hogy nem él, hanem "talán" csak élt egykoron, 
de ezt nem akarnám hinni, mert mint jó kereskedő és lehet mondani 
majdnem mindig idegenben járó szekerésző és kitudja hol mindenhol 
kesze kószláló nép krumplival meg hajdina gániczából (sterc) nem él-
hetett, mert melegen nem megvetni való a krumpli sőt jó könnyű étel 
és egészséges meg a hajdinaféle étel is, de hidegen egyáltalán nem 
élvezhető. Például a kaszásoknak, cséplőknek, favágóknak, bor, ke-
nyér és paprikás házi szalonna vagy füstölt hús volt az elemózsiájuk 
(föröstököm=Frühstück). 

Általános étkezésük pedig nagyon is ízletes, magyaros, mert a rán-
tásos, paprikás és tejfeles ételek a dominálók. A rántott, tejfeles és 
húslevesek a füstölt húsok, a főtt húsokhoz főzelékfélék, a sült húsok-
hoz saláták, a főtt marhahúshoz ecetes tormát forró húslevessel le-
forrázva tálalják. Tészták is vannak főzöttek és sütöttek, a sülttészták 
vannak élesztővel készítettek és élesztő nélküliek, azonkívül az apró 
és finom sütemények, stb. A tejfeles-, rántott-, és húslevesek, a füs-
tölt húsleves tejfellel lehabarva, az úgynevezett kaszásleves. A füs-
tölt húst gulyásnak elkészíteni jó sok vöröshagymás zsírban párolva 
és tejföllel föleresztve, rendkívül finom pikáns étel. A füstölt húsokat 
hordóbeli káposztával tálalják, vagy tormát reszelnek hozzá. A főtt 
húsokhoz főzelékfélét, vagy a marhahúshoz ecetes tormát tálalnak. 
A sült húsokhoz salátát esznek. Tészták is vannak főttek és sütöttek. 
A főtt tészták például túrós-, mákos-, répás vagy káposztás kocz-
kák, a túrós koczka sós, a káposztás szintén sós, de egyszersmind 
borsos étel, míg a másik kettő cukros tészta. A sülttészták vannak 
élesztős és élesztő néküliek pl.: élesztő nélküliek az almás-, túrós-, 
cseresznyés rétes vagy répás- avagy káposztarépás rétesek mind jó 
ételek. Élesztős tészták a diós-, mákos-, szőllőskalács. Azonkívül van-
nak a finom sütemények, a torták és mindenféle keksz és aprósüte-
ményfélék. Azt hiszem elég már a sok sütés főzésből és Vasvármegye 
könyvének megcáfolására is elégséges. De meg kell említenem még a 
vendéglői étkezést is, hogy olyan elsőrendű jó ételeket nem szolgál-
nak fel vendéglőkben mit éppen itt Oberwarton, ezért egész Ausztria 
szerte ismerik a jó felsőőri konyhát és pontos, illedelmes kiszolgálást. 
Az idegen utazók, amennyiben módjukban áll, ide sereglenek az étke-
zés végett. Különösen mindig több szálló épül, amire rendkívül nagy 
szükség is van.

Vendéglő van 19:
Benkő Sándor vendéglő, Steinamengererstrasse 145., a régi sörház
Tóth Pista kisvendéglő, Unterwarterstr. 2.
Schwab József kisvendéglő, Steinamangererstr. 75.
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Wallner Janny kisvendéglő, Steinamangerestr. 67.
Posch Elek vendéglő, melegételekkel is, Steinamangererstr. 6.
Pagany Norbert nagyvendéglő és kávéház, Hauptplatz 11.
Freiszlinger Wilma nagyvendéglő és szálloda, Hauptplatz 3-5.
Wagner Jenő nagyvendéglő és szálloda, Hauptplatz 8.
Kirnbauer János nagyvendéglő és szálloda, Hauptplatz 2.
Hutter János kisvendéglő, Wienerstr. 11,
Neubauer Gusztáv nagyvendéglő és szálloda, Wienerstr. 35.
Schranz Reinhold kávéház, Wienerstr. 52.
Kántor Lajos nagyvendéglő és szálloda fürdővel, Wienerstr. 56.
Wagner Julia kisvendéglő, Linke Bachgasse 64.
Benkő Zsófia kisvendéglő, Grazerstr. 38.
Oswald Mari kisvendéglő, de meleg ételekkel is Grazerstr. 44.
Prantner Ferencz kisvendéglő, Grazerstr. 61.
Zámbó Sándor nagyvendéglő és szálloda, Grazerstr. 71.
Istvanits vasúti restauráció, melegételekkel is a pályaudvaron
Sütöde vagyis péküzlet van 6.: Ringbauer, Hofman, Leiner, Tikovics, 
Truider és Bilerené
Mészáros van 5.: Bogád, Blach, Imre, Ullreich és Benkő
Gyógyszertár 1.: Kornan gyógyszertár
Drogéria 2.: Czarocskay és Sieg
Órás és ékszerész 4.: Kropf, Buchta, Tritremmel, Ruttner
Autoház 2.: Brunner Gusztáv és Schabhüttl Herbert
Autofuvarozási vállalat: Pál Sándor, Pall Sándor, Mühl Herman,  
Gángoly Sándor, Kántor Lajos, Kutassy Sándor, Kelemen István
Autotaxi ugyancsak: Gángoly Sándor, Hodics János
Autobusz forgalmi vállalat a Südburg és az osztrák pósta  
(Österreichische Post) 
Autobusz forgalmi vállalat vidékiek: Schneller, Holzmann és  
Sagmeister
Autogéplakatos (mechanikus): Seper, Sterniczky, Palank, Mühl és  
Schabhüttl
Vegyeskereskedés: Palank József, Polczer Helén, Kelemen Irma,  
Korszán, Schuch, Omischl, Sterniczky, Glatz és újra Kozmann és  
Fülöp Lajos
Vasárú üzlet: Varga Károly és Fliegenschnee János
Forum óriás üzlet: itt minden kapható
Moden Müller: ez a gráczinak fiókja itt is minden kapható
Textiláru: Stieber, Aurer, Bencsics
Cipő és lábbeli üzlet: Goger és Pratscher
Szijgyártó és bőráru üzlet: Lukits testvérek és Kasper József  
nagyüzlete
Papíráruüzlet: Gräml u. Fuith, Stellik, Pokorny
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Fényképész: Blassy Gusztávné
Rádió, televízió, elektro, hangszerek, autó motor és nem motor ke-
rékpár nagyüzlet: Brunner Gusztáv, aki egyszersmind 1956 óta pol-
gármesterünk
Rádió, televízió és elektro nagyüzlet: Seper Gyula & Co és Schwarz 
& Co
Rádió, televízió kis üzlet: Schermann Pista
Kiskávéház és cukrászda: Strausz Jenő és Schreiner József
Kovács: Imre Sámuel
Trafik áru: Levonyák Helén, Miklós Dezső, Múth Lajos és Bayer János
Fodrász műtermek: Miertl Károly, Vörös János, Zámbó Kálmán,  
Sterniczky János, Böcskör János és Böcskör Sámuel.
Villanytelep: BEWAG
Bádogos vízvezeték kábel szerelő: Schober Lajos és Maraich Lajos
Ügyvédek: dr. Nemecz Sándor nemzetgyűlési képviselő, dr. Fuith  
Károly, dr. Fuith László, dr. Glatz Jenő, dr. Stekler György, dr. Oswald 
Franz helyett dr. Steflits Wolfgang
Azonkívül a gazdasági kamra vezetője: Strausz Sándor mérnök úr
Azonkívül van gazdasági iskola, Városi óvoda stb. stb. stb.

A jelenlegi városi tanács 1960. január 1-jén

1. Brunner Gustav Kaufmann Bürgermeister Ö.V.P. Hauptplatz 6.
2. Hatwagner Ferdinand Postbeamter Molkereigasse 6.
3. Pál Alexander Transportunternehmer Johann Strauß Gasse 23/a
4. Topler Johann Landwirt Steinamangererstrasse 117.
5. Gabriel Ludwig Oberlehrer Eichendorffgasse 10.
6. Dr. Nemecz Alexander Rechtsanwalt Banhofstrasse 7.
7. Böcskör Michael Landwirt Johann Strauß Gasse 20.
8. Szabó Josef Kraftfahrer Reichergasse 5.
9. Seper Julius Kaufmann Hyrtlgasse 9.
10. Fülöp Ludwig Landwirt Dornburggasse 7.
11. Ing. Wagner Thomas Bauamtsleiter Vizebürgermeister S.P.Ö.  
       Neutorgasse 2.
12. Topler Johann Landwirt Grazerstrasse 62.
13. Ing. Pleyer Wilhelm Angestellter Millöckergasse 10.
14. Pfeiler Gustav Tischlermeister Johann Strauß Gasse 7.
15. Dr. Kefeder Hans Tierarzt Lannergasse 4.
16. Gaal Stefan Kraftfahrer Steinamangererstrasse 103.
17. Muth Anton Angestellter Siedlung Andreas Hofergasse 2.
18. Kurz Julius Postangestellter Untere Bahnzeile 4.
19. Benkő Alexander Landwirt Johann Strauß Gasse 30.
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A népviselet Felsőőrött

Az öltözködés tekintetében ma már teljesen kivetkőzve a régiből, az 
új modernkor öltözékét viselik úgy a férfiak mint a nők. A pompa 
legvégső határáig mennek el. A parasztok és munkások úgy öltöz-
ködnek mint urak, ez urak pedig mint bolondok, már nem tudja a nép 
hogyan öltözködjön. Nem lehet szétismerni a legnagyobb úrihölgyet 
a munkás asszonytól és leányoktól. Bizony elvitték őseink a sírba a 
régi szép ősi népviseletet, a prémes vagy asztrigán kucsmát (süve-
get) és kalpagot, a cifrábbnál cifrább zsinóros attilát (dolmány) és 
mentét, a nickel vagy ezüstgombos mellényt (a puruszlit), a feszes 
és szép vitézkötéses, a sújtásos nadrágot, a kötött ünnepnapokra  
feketearanyrojtos, hétköznapra pedig több színű nyakravalót. A nyári 
öltözet pedig volt (akár télen, nyáron) a magyar zsinóros szárú, szív 
alakra kivágott szárú kordovány csizma, bőgatya, lenfejvászonból, 
bőszárú ing, pörge fekete kalap és a puruszli kabát nélkül, azonkívül 
a kékfestett paraszt kötény (az előlkötő). A csizmaszár köröskörül 
bőrzsinórral befonva elől rózsával, ezt még itt-amott lehet egyesek 
lábán látni, de ez is csak lassan fehér holló lesz. Ennek megfelelően 
öltözködtek a nők is magyarosan, az asszonyok pompás fejkötőkkel, 
tele diszítve gyöngyökkel, rózsákkal, virágokkal.

Pedig hát kár ezen ősrégi szép magyar felsőőri népviselet elhagyá-
sa. Mindamellett azonban nem igen lehet ráfogni az őriekre, hogy 
különös előszeretettel lennének az újítások és modernizálások iránt. 
"Előbb sem volt, most sem kell" volt mindig szokott mondásuk. Mert 
különben nagyon is ragaszkodók elődeik hagyományaihoz és intéz-
ményeihez, de főképpen gondolatmenetéhez, amiből nem tágítanak, 
ha mindjárt saját kárukat vallják is oly makacs, nyakas természetűek, 
ami számtalan esetben előfordult már.
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Befejezés

Ezzel könyvemnek végére érve, íme előtted van kedves jó Olvasó 
röviden, de amennyire tőlem telhetett Felsőeőr – Oberwart történe-
te. Ebben bent foglaltatik városunk múltja, jelene, eredete, leírása, 
története és tényállása. Láthatod több mint egy évezreden keresztül 
mennyi viszontagságon, hanem megpróbáltatáson vergődött, mint 
változott és fejlődött szülőföldünk s szép határa. Vészes idők, vé-
res háborúk, németek, tatárok, ausztriai és cseh oligarchák, törökök 
és újra meg újra németek pusztításai, rablásai és felégetés jutott 
osztályrészül városunknak. Kuruczok, labanczok, franciák, osztrá-
kok, németek, és legutóbb oroszok tiportak gázoltak bennünket. Ám 
azért tartjuk magunkat ‒ bár nehezen ‒ keservesen, de keményen  
ellentállva ősi hazánk nélkül, mint elhagyott parányi magyar sziget, 
ezen idegenfajú népáradat tengerében bármi jöjjön is a jövőben.

Nem csoda tehát, ha annyi viszontagságon és megpróbáltatáson ke-
resztül az ősi köznemesi családoknak kétharmada úgyszólván elve-
szett, akik egykor mint szép hazánk határőrei az őrség szolgálatait 
Borostyánkőtől Németújvárig hűen teljesítették. A többi kihalt, el-
pusztul a hosszú idők harcai nyomán a balsors és mostoha tények 
által és a még megmaradottak is széthúzók.

Azért jól beválik a nagyköltőnek Vörösmarty Mihálynak idézete a  
Szózatban (részlet):

... Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,

S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,

Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán. ...

Bár elhagytátok már a régi magyaros népviseletet és szokásokat, 
azonban ki ne vetkőzzetek szívetekből és akár régi, akár új hazá-
tokra való tekintettel, legyetek jó és hű polgárai. Azonban meg ne 
feledkezzetek eredetiségetekről, mert aki ezen nemes cselekedetet  
elmulassza, vagy elveti magától, az megromlik erkölcseiben, úgy sa-
ját magát mint ősi, valamint új hazáját is megtagadja.
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Azért összetartva egybeforrva, legyetek büszkék, hogy magya-
rok vagytok, amit már több mint egy évezreden át megőrizte-
tek és kegyelettel őrizzétek meg ezután is. Sőt példát mutat-
va őseitek után, ne feldjétek elődeitek hűségét szent hitükhöz és 
nemzetiségükhöz, hanem legyetek méltó utódaik mindörökké! 
Ezekután Istenünkben bízva ‒ nem leszünk elhagyatva. 

Uram tartsd meg kisded népedet !!

Kelt.: Felsőőrött 1947. márczius 21-én

Kibővítve és befejezve 1960. január 1-én.

Topler János aláírása
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Zusammenfassung

Die diesjährige Ausgabe unseres Magazins Őrség gibt die handschrift-
lichen Aufzeichnungen von János Topler wieder, der in seinen Notizbü-
chern die Geschichte der Stadt Oberwart aufzeichnete. Als engagierter 
Lokalpatriot interessierte er sich für Geschichte und als Landvermesser 
kannte er die Wiesen, Riede und Hügel seines Heimatortes wie seine 
Westentasche. Es war ihm ein Herzensanliegen, sein Wissen und die 
Wertschätzung der eigenen burgenland-ungarischen Wurzeln für die 
Nachwelt festzuhalten. Dazu bediente er sich fundierter Quellen ebenso 
wie mündlicher Überlieferungen.

Im Fokus seiner Ausführungen steht prinzipiell seine geliebte Heimat-
stadt Oberwart, sein Wissensdurst führte ihn aber zurück bis ins 3. 
Jahrtausend vor Christus, in die Zeit des ersten chinesischen Urkaisers 
Fu Xi, der Reitervölker der Hunnen und Skythen, der Persischen Herr-
scher und des Römischen Reiches. Er erwähnt weiters die Kelten der An-
tike und beschreibt ausführlich die damalige Flora und Fauna unserer 
heutigen Heimat. Seines Erachtens sind einige der ältesten Riednamen 
auf einstige natürliche Gegebenheiten zurückzuführen, als die Pinka 
noch keinen Abfluss hatte und das gesamte Schwemmland ein dichtbe-
wachsener Sumpf war, der den Bewohnern Schutz und Rückzugsmög-
lichkeiten bot. Dies war in der bewegten Zeit der Völkerwanderung sehr 
von Vorteil, als die Ahnen der Burgenland-Ungarn als Grenzwächter 
an der westlichen Peripherie des damaligen ungarischen Territoriums 
angesiedelt wurden. Über ihre Funktion und Siedlungen geben auch 
heute noch etliche Ortsnamen Aufschluss. Die Bewohner wurden für 
Ihre Treue und Loyalität in den Stand des Kleinadels erhoben (der einer 
Steuerbefreiung gleichkam), dieser Status wurde in der Folge von meh-
reren ungarischen Regenten bekräftigt. 

Als tiefgläubiger Mensch beschäftigte er sich auch intensiv mit der Ge-
schichte der reformierten Kirchengemeinde Oberwart, die bis heute als 
einzigartig in ganz Österreich gilt und deren aktives Mitglied er war. 
Er listet alle Geistlichen und Lehrer im Dienst der Pfarrgemeinde auf, 
außerdem erwähnt er weitere wichtige Persönlichkeiten und Ereignisse 
im Leben der Glaubensgemeinschaft. Neben der Reformation und Ge-
genreformation beleuchtet er auch die Vergangenheit der katholischen 
und evangelischen Kirche. Ein eigenes Kapitel widmete er dem Bau der 
Gotteshäuser. Seine Schilderungen zeigen oft einen Kontext zwischen 
Familien- und Hausnamen einerseits sowie Herkunft und Glaubensan-
gehörigkeit andererseits auf.
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Das Gebiet der heutigen Stadt Oberwart geriet im Laufe der Geschichte 
mehrmals in den Mittelpunkt kriegerischer Auseinandersetzungen, so 
auch zur Zeit Napoleons, der Revolution 1848/49 und des National-
sozialismus. 

Als Vermessungstechniker berichtet er über die Einführung des Grund-
buches in Oberwart in den Jahren 1856 bzw. 1876, die insgesamt fünf 
Standorte von Oberwart im Laufe der Geschichte und die verheerenden 
Brandkatastrophen, die schließlich zur Gründung der Feuerwehr führ-
ten. Sein Bericht schließt mit einer genauen Auflistung der Gastrono-
mie- und Handwerksbetriebe in seiner Heimatstadt im Jahre 1960. 

Die enge Verbundenheit zu seinem Geburtsort belegen sowohl die von 
ihm verfasste Hymne auf Oberwart (siehe Seite 1) als auch sein Ab-
schlussgedicht aus, in denen er um eine behütete und glückliche Zu-
kunft für Oberwart bittet.
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Topler János és felesége Karolina síremléke 
 a felsőőri református temetőben
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Válogatás Topler János verseiből |  
Auswahl einiger Gedichte von János Topler

Felsőeőr

Pinka folyó termékeny völgyében,
Német falvak szoros gyűrűjében,
Hét alakban fekszik Őr városa,

Kimagaslik három templom tornya.

Vasút mentén vadász kaszárnyája,
Polgári és középiskolája

Szép vendéglők, díszes városháza,
Nagy és híres járási kórháza.

Korzó mellett szolgabírósága, 
Államépítészet és nyomdája,
Hitelbankja, póstapalotája,

Szép renovált járásbírósága.

Sajtgyára és vasútállomása
És aszfaltos hosszú főutcája,
A piacon parkban síremléke,

Emlékeztet százötven vitézre.

Új időkben nőtt városunk nagyra,
Tetőfokán Felsőeőr kora;

Itt születtem e kis városkában,
Gazda szülők szegény otthonában.

Itt játszottam szép gyermek koromban,
Amikor még olyan boldog voltam;
Nem gondoltam, csak az iskolára,

Valamint a szép kies határra! 

F. Eőr 1933. március 20-án
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Főtiszteletes Fáber Kovács Gyulához,  
miért hogy Balaton Kenesére pályázott el tőlünk

Nem is olyan régen, kilencedik éve
Tiszteli, becsüli Felsőeőr népe

Fáber Kovács Gyulát, mint hű lelkészünket,
Már is itt hagy bennünk örökkön-örökké!

Méltó vezetője árva egyházunknak,
Búcsúzni jöttünk ma Istennek házába

Szolgálatid nagyok, sőt mondhatni duplák,
Mert veled éltük át a háború zaját.

Inséges időkben a front alkalmával,
Kitartottál velünk súlyos feladatban.

Érdemeid árán jártál maculában,
Kényszerítve valál ellenpártfogásban.

E nehéz időkben a papi palástban,
Viselvén a terhet, mint Isten szolgája.
Tanítád gyermekünk, oktatád ifjaink,
Jó útra tereléd asszony- s férfiaink.

Nagy hálával adós egyházunk mindezért,
Istennek áldása legyen tetteidért!

Mindezeknek után szerencsét kívánva,
Az új parochián – boldogabb hazában.

Azért most búcsúzunk – zengjen Isten hozzád!
Mielőtt elhagynád Felsőőr városát.

Mégegyszer köszönjük jeles érdemidet,
S kívánva szerencsét és jó egészséget!

Felsőeőr, 1946. július 28-án
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Főtiszteletes Bajcsy Gyula Úr 40 éves jubileumára
Felsőőri református lelkész és a burgenlandi püspök helyettese

Pereg a falevél hideg őszi szélben
És el-elváltozik különféle színben;
Míg végre lehullik, a szél elsodorja.
Jön halál s enyészet a viruló nyárra.

Miként a természet, úgy változol élet...
Negyven év nagy idő – ím üdvözlünk téged!

Híres lélekpásztor van híred és fényed – 
Nem egyszer esett meg, hogy könnyezett néped.

Volt részed örömben, bánatban egyaránt,
És sokat küszködtél, mióta nincs hazánk!

Egyházunknak feje, szónoki tehetség
Ezen alkalomból üdvözöl ősi nép!

Híres lelkipásztor, Bajcsy Gyula urunk!
"Negyven év az érdem!" ‒ íme jubilálunk.
Harcban és viharban kitartottál velünk,
Kétségbeesésben te voltál vezérünk!

Tanítál bennünket szép gyermekkorunkban,
Oktattál a hitre az életnyarunkban;

Mindezért hálával tartozunk ím neked,
Azért kérjük Istent legyen, legyen mindig veled!

Szentige hirdetőnk, Istennek szolgája,
Szép prédikációk talaja, virága,

Sokat kikísértél temetőnk dombjára,
Sőt könnyet ejtettél... hű párod sírjára!

Minden úgy elmúlott ‒ mintha lett von’ tegnap,
De azt nem tudhatjuk, mi várhat ránk holnap?

Azonban felkérünk alázatossággal
Viseld még e terhet dicső buzgósággal!

Hogyha ez nem leend árvaságba szállunk
Ősi magyar sziget ‒ közeleg halálunk.

Mert voltál istápja nemcsak egyházunknak,
Hanem oly szeretett régi szép hazánknak!

Azért szépen kérünk dicső jó pásztorunk,
Ne hagyj el bennünket, légy erős oszlopunk!

Ha ezt megígéred?... E kis sziget egyház,
Háládatosságból nagylelkedben tanyáz!
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Mégegyszer köszönjük oly sok jó tettedet!
Nem felejtünk soha ‒ örök az emléked!
Áldó kezed nyújtsd ki seregeknek Ura

Te meg nép kiáltsad: "Éljen Bajcsy Gyula!"

F.Eőr, 1936. november 1.

Főtiszteletes Bajcsy Gyula nyugalomba vonulásának  
alkalmatosságára

Telik, múlik idő, nap, hónap, esztendő...
Nem tudjuk előre, mit hoz a jövendő!?
Hogy a betűrendben van alfa s omega
Pályafutásunkban úgy halad az óra!

Íme hozzád szólva jó öreg lelkészünk!
Közel negyvenkét év kötött össze bennünk

Kötelességérzet vezet e porondra,
Ezen alkalommal hálánkat leróva!

Pásztora népünknek és gyenge hitünknek,
Hű gyámolítója elárvult szívünknek;

Megköszönjük minden jeles érdemidet
S fogadj el bennünket, mint hű gyermekidet!

Megköszönjük azt is dicső jó pásztorunk,
Hogy kellő utódról gondoskodtál – állunk

Reményt fel nem adva ‒ az Istennek hála!
Felhangzik a zsoltár s az Úr imádsága.

Az egész ifjúság, akiket tanított
El ne feldjétek, hogy mire oktatott!

"Hited, nemzetséged meg ne tagadd soha!"
Pártfogol úgy bennünk a mennyei Atya.

Azért ennyi munka után most búcsúzunk
S hálákat rebegve néked jó pásztorunk,
Kérjük Istenünket, hogy jó egészségben 
S teljes békességben még sokáig éljen!

F. Eőr, 1938. december 10.
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Átirat a felsőeőri református ifjúsági olvasó- és dalkörnek!

Német tenger közepében,
Mint kis sziget állunk itten;

Árpád ősi nemzetségét
Képviselve s dicsőségét!

Egyetértés ami erőnk
Úgy marad fenn dicső nevünk!

Ha nem így lesz?... A nagy tenger
Elárasztja e kis népet!

Vallásunk is egyedüli
Igaz magyar és Krisztusi

Nem e tudnánk összeférni
S egymást szépen megérteni?

Ez legyen szent kötelesség!...
Így nem győz meg az ellenség.
Dolgoznunk kell ernyedetlen,

Egyetértve vállvetetten.

Igaz, hogy nincs e világon
Oly ember, ki ne botoljon.
Azért Isten úgy rendezte,

Hogy mindenki botlik helybe?

Nem akarva soha rosszat,
Nem is gondolva gonoszat;

A kör oldalán harcolva,
Egyesektől kritizálva.

Azért tisztelt Olvasókör,
Református ifjú Dalkör

Halljátok meg óhajtásom
S örvénybőli sóhajtásom!

Ime nyújtom munkás kezem!
Egy szerény toll a fegyverem;

Összefogva, egybeforrva
Kezdjünk újra a munkába!

Mert a munka csak nemesít,
Testben, lélekben gyarapít;
Úgy várhatunk kikeletet,

Ha elűzzük a felleget!

Felső-Eőr, 1936. július 7-én
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Sógorom Pál Lajos és sógornőm Imre Juliska lakodalmán

Ne sírjál jó édesanyánk!
Itt vagyunk esküvőnk után.
A mai nap lett új gazdánk

Ki pártfogol mint jó Atyánk.

Ez a világnak a sora
Ha kidől régi oszlopa,

Újat állít mennyek Ura ‒
Éljen tehát az új gazda!

Isten áldd meg ezen új párt!
Szükség ne tegyen bennük kárt.

Kis testvérünk s jó anyánkat
Pártfogolva, mint magunkat.

Ugyan kedves vendégsereg,
Nagy szülők, rokon s testvérek

Isten áldjon mindeneket
Új házaspár benneteket!

Felsőőr, 1950. április 15-én éjfélkor a koszorú levétek után

Wachholder Ilonka emlékkönyvébe

Gondolatom mostan Önnél van Iluska,
Mikor e sorokat írom ezen lapra;

Azért mindörökre jó Atyánk megáldja
És tiszta szívemből szerencsét kívánva!

Örökös május légy e földi világa,
Hit-remény-szeretet derüljön napjára!
Iluskám! Iluskám! Drága kis Iluskám!

Ha ezt a lapot nézi gondoljon majd reám!

F.Őr, 1947. március 29.
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Szabó Erzsike emlékkönyvébe

Dereng már a hajnal szép tavasz reggelén, 
Felkele ágyából a nap szokott helyén.
Azért azt kívánom édes kis Erzsikém –

Önnek is ragyogjon örökké életén!

Piros-fehér rózsa virítson kebelén,
Zöld remény sugára áradjon szerteszét.
Békesség, boldogság sohase kerülvén...
Istentől kívánva végig: ... Jószerencsét!

Böcskör Esztike esküvőjére 1947.

Elmúlt a zordon tél, megjött a kikelet
Lanyha szellők szárnyán hozva jó meleget;

Azért mint az idő ekképpen változik,
Életünkön a sors épp így rendelkezik!

Nem lehet e földön szebb nap a mainál,
Mert a házasélet útjára lép e pár;

A boldogság napja elérkezett végre
S szívünkből kívánjuk örök esztendőkre!

Azért hozzád szólva szép Böcskör Esztike
Szerencse kísérjen miden lépéstekbe!

Szeressétek egymást mint jó hitvestársak,
Istennek áldását reátok kívánva!

Hit, remény, szeretet, sohase kerüljön,
Békesség, boldogság mindenüvé kövessen.

De ha üröm kerül ne essünk kétségbe,
Örök tavasz, virág nyíljon éltetekben!

Gyáky Juliska emlékkönyvébe...

Ha majd egykor forgassa e lapokat,
Űzze vele a mélységes gondokat;

Vesse főbe ezen sorok íróját,
S elfelejti tüstént összes bánatát.

Kerülje a nyomorúság messzire,
Ám helyette bőség szálljon körüle.

Jó szerencsét ‒ kedves Gyáky Juliska ‒
Mennyországban az Isten is megáldja!
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Leánykérővers. Gaál Kálmán részére mondta a kérő:
"Gyáky Ferencz" 1950. május 27-én Alsóőrben

Legszebb hónap a május, a szerelem tavasza.
Különöskép pünkösdnek oly kedves előnapja;
Éppen azért választám e gyönyörű napokat
Szerelem zálogául a mi kis Mariskánknak!

Keresztapja vagyok én Kálmán keresztfiamnak,
Azért jöttem megkérni keresztfiam számára;

Kedves Mariskájukat, mint jövendő párjának...
Legyen tehát szép május teljes éltük világa!

Felsőőr, 1950. május 27-én

Zarka Mariska esküvőjére  
1955. április 11-én húsvéthétfőn

Gyönyörű a tavasz, húsvét verőfénye,
Esküvőtök napja került előtérbe.

Miként a szép tavasz melegen eljöve
Boldogság, szerelem, kísérjen örökre.

Ím itt hagysz bennünket kedves szülőfölded,
Jó szülők, testvérek s kisdedi emlékek...

Idegen községben ütöd fel tanyádat
Szerető mátkáddal választod ez útat.

És meg ne feledkezz az említettekről
És felsőeőri jó ismerőseidről,

Végül azt kívánjuk az ég nagy Urától;
Örökös tavasz légy éltetek útjából!
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Gaál Annus esküvőjére 1952. február 23-án

Nem lehet e földön szebb nap e mainál,
Mert a házasélet útjára lép e pár;

A boldogság napja elérkezett végre,
S szívünkből kívánjuk örök esztendőkre.

Azért hozzád szólva kedves menyasszonyunk,
Fogadd szeretettel e testvéri jobbunk!

Szeressétek egymást, mint jó hitvestársak,
Istennek áldását reátok kívánva.

Hit, remény, szeretet sohase kerüljön,
Békesség, boldogság mindüvé kövessen.
De ha üröm kerül ne essünk kétségbe,
Örök tavasz, virág nyíljon éltetekben!

Gaál Anna esküvője 1952-ben
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Gaál Annuska esküvőjére 1954. április 24-én

Elérkezett e kedves nap, 
Leánykorodnak alkonya.
Fejeden mint a korona

Díszlik menyasszonyi fátyola.

Lakodalmad e kedves nap,
Zengjen vígan a muzsika:

Teljes éltedben dalolva
Zengedezz mint a pacsirta.

Hű párod karján kívánva
Minden jót kedves Annuska!

Légy boldog, s szerencsés Anya,
S védjen a mennyei Atya!
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Topler János és Pall Karolina esküvői fotója

Fotók Topler János életéből | Fotos aus dem Leben von János Topler

Topler János kalapban a kép bal felén

Topler János fiatalon
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Az első kirándulás 1960-ban Felsőőről Budapestre,  
balról a negyedik Topler János, az utazás szervezője 

Református vegyeskar 
Topler János a középső sorban jobbról a negyedik
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Kirándulás Budapesten 1960-ban, jobbról az első Topler János, az utazás szervezője

Topler János idős korában
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Topler János az akkori "Felsőőr 30." (házszám) udvarán, kutyájával Bodrival

Topler János kalapban egy kiránduláson
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Forrásjegyzék Topler János jegyzete alapján | Quellen:

1 Gueth Sándor: "A felső-eőri evang. reform.  
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 (Szombathely, 1863.)
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 január 16.) fővárosi nép- és ipariskolai tanító, ifjúsági író
4 Kincs István (Felsőőr, 1867. december 20. – Kőszeg,  
 1942. június 2.) katolikus pap, újságíró, ifjúsági író
5 Kincs István: "Tarka világ, Tizenkilencz apró novella"  
 (Szombathely, 1895.)
6 Mangold Lajos, Horváth Cyril: "Tolnai Világtörténelme"  
 (Budapest, 1908.)
7 Borovszky Samu: "Magyarország vármegyéi és városai.  
 Vas vármegye" (Budapest, 1898.) 
8 Medgyesi Somogyi Zsigmond (szerk.): "Magyarország  
 főispánjainak története 1000-1903" (Budapest, 1902.)
9 Balogh Gyula (Ihászi, 1837. május 20. – Szombathely, 1921.  
 április 20.) levéltáros, író, újságíró
10 Schwartz Elemér (Vasvörösvár, 1890. aug. 25. – Würzburg,  
 1962. jan. 21.) nyelvész, egyetemi tanár
11 Bokor József, Gerő Lajos: "A Pallas nagy lexikona" (Budapest,  
 1893.)
12 Révay Mór János, Varjú Elemér: "Révai nagy lexikona"  
 (Budapest, 1911-1935)
13 Payr Sándor: "A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület  
 története" (Sopron, 1924.)
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für die Unterstützung und Mitwirkung!
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