GYORSOVENYHAZ BORÍTÓ

Győrsövényház történetének szereplői közül ki
lett Bécs díszpolgára és kiről neveztek el utcát
az osztrák fővárosban? Ki volt követ a pozsonyi
diétán és országgyűlési képviselő Budapesten?
Kik harcoltak Napóleon seregei ellen Győrnél, a
Hannoveri Választófejedelemségben, Hispániában, Franciaországban vagy éppen Waterloonál? Milyen szálon kötődött Horthy Miklós kormányzó a településhez? Ezekre a kérdésekre és
még sok másra ad választ e könyv, amely a tóközi község eddig feltáratlan múltjának bő fél
évszázadát tárja az olvasók elé. A kötet szerzője
történész, a Kisalföld napilap vezető újságírója.

HANCZ GÁBOR GYŐRSÖVÉNYHÁZ TÖRTÉNETE 1840-től 1896-ig

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Hancz Gábor

GYŐRSÖVÉNYHÁZ
TÖRTÉNETE
1840-től 1896-ig

2014

KÖNY V JOBB OLDAL

1

Hancz Gábor

GYŐRSÖVÉNYHÁZ
TÖRTÉNETE
1840-től 1896-ig

GYŐRSÖVÉNYHÁZ
2014

KÖNY V BAL OLDAL

2

KÖNY V JOBB OLDAL

3

» TARTALOM «

Előszó

.....................................................................................5

I. AZ ÚJ FÖLDESURAK ÉRKEZÉSÉTŐL A MILLENNIUMIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Búcsú a Neuholdoktól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sövényház Fényes Elek szerint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jobbágyok és földesurak perben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sövényház és az 1848–49-es szabadságharc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Újabb perek a legelőkért . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Volt jobbágyok és zsellérek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
A Purglyak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Baloghok, Risek, Frickék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Változások a közigazgatásban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Lakosok, házak, tűzvészek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Árvizek és Rábca-szabályozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Hit és oktatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Epilógus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Jegyzetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
II. GYŐRSÖVÉNYHÁZ A KORABELI SAJTÓBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Méltóságok Sövényházon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Ünnepségek, társasági élet, családi események . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Árvizek és Rábca-szabályozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Tűzesetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Bűncselekmények és tragédiák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Gyászjelentések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Német–magyar együttélés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Egyéb hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Jegyzetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Fényképek, dokumentumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
A magyar történelem kronológiája 1840–1896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Kivehetô melléklet: a sövényházi legelôk 1858-as kihasítási térképe.

3

KÖNY V BAL OLDAL

4

KÖNY V JOBB OLDAL

5

» ELÔSZÓ «

A Győrsövényház történetéről szóló első könyvet tartja kezében az olvasó. Ez
a tény – az előzmények hiánya – egyszerre jelentett nehézséget és könnyebbséget a kutatás során: nyilvánvalóan kevesebb lett volna a feladat, ha mások
már elvégzik a munka kisebb-nagyobb részét, ugyanakkor semmihez sem hasonlítható érzést jelentett az eddig ismeretlen összefüggések, tények, történések feltárása.
Azok, akik kicsit is érdeklődnek e tóközi falu iránt, egészen izgalmas olvasmány előtt állnak, s nem csak azért, mert esetleg felmenőik nevét találhatják
meg az oldalakon. A kötetből kiderül, hogy a község történetének egyik szereplőjét Bécs díszpolgárának választották, és utcát neveztek el róla az osztrák
fővárosban. Mások részt vettek a napóleoni háborúkban, s akadt, aki az 1815ös waterlooi csatában is harcolt. Megtudható, hogy Horthy Miklós kormányzó
és Sövényház milyen szálon kötődött egymáshoz, s hogy a település históriájában kik voltak azok, akik országgyűlési képviselőként alakították Magyarország sorsát.
Persze felvetődhet, hogyha ennek előtte még nem készült könyv Győrsövényházról, miért nem a több mint 600 éves falutörténet egésze elevenedik
meg a lapokon. A kérdés jogos, a válasz pedig, hogy ez – éppen az úttörő jellegű
munka miatt – még további kutatásokat igényel. Végtére az olvasó sem jár roszszabbul, ha a bő hat évszázad helytörténete több kötetben, részletesebben lát
napvilágot – ami persze folytatást feltételez. Remélem, lesz lehetőségem a további könyvek megírására, kiadására.
A mostani kötet Győrsövényház történetének több mint félszáz esztendejét
tárja az érdeklődők elé, s csupán annyiban szól a megelőző és az utána következő évekről-évtizedekről, amennyiben e korszak megértéséhez szükséges. A
kezdő évszám, 1840 kiválasztását az indokolta, hogy az 1770-es évek óta akkor
lett először új földesúr a faluban, ami nagy változást jelentett az itt élők mindennapjaiban; a záró dátum pedig 1896, az az esztendő, amikor az ország a
honfoglalás ezredéves évfordulójára, a millenniumra emlékezve egyszersmind
azt is ünnepelte, milyen messzire jutott a fejlődésben az Ausztriával 1867-ben
létrejött kiegyezés óta eltelt időszakban.
Az olvasás elé egy fontos gyakorlati tudnivaló: a korban a helységnevek írásmódja bizonytalan volt (például Sövényház, Sövényháza; Hugad, Hugod,
Hugat, Hugot), csakúgy, mint a személyneveké. Az idézetek esetében azt a formát használtam, ami az adott forrásban is szerepel.1 Ezért olvasható többek
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között a Göltl egy ízben Költlnek, a Walli Válinak, Válynak és Vallinak, a Leimpek
Leinpecknek, Lámpeknek és Lampeknek, a Pausz Pauznak és Pausénak is.
Végezetül pedig: e könyv nem jöhetett volna létre, ha nem segítenek olyan
sokan. Köszönöm feleségemnek és gyermekeimnek, hogy támogattak a kutatásban és elfogadták, hogy ez rendkívül sok időt igényel. Köszönöm a segítséget
a Győri Egyházmegyei Levéltár, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára munkatársainak – elsősorban Áldozó Istvánnak és Dancsecz Mónikának –, illetve a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér igazgatóhelyettesének, dr. Horváth Józsefnek. És köszönetet
mondok Gülch Csabának (az útravalóért), Szalay-Bobrovniczky Kristófnak, a
Századvég Alapítvány elnökhelyettesének, Fricke György ükunokájának (fényképek, dokumentumok rendelkezésemre bocsátásáért és értékes családtörténeti adalékokért), Bodrossy Márknak (a designért), Krizsán Csabának (a térképfotózásért), Horváth Ágnesnek és Lendvai Erikának (a korrektúráért), Berkó
Gergelynek és Thuróczy Mártának (egy fogós sváb mondat fordításának megoldásáért), az Európai Unió polgárainak (hogy ugyan tudtukon kívül, de hozzájárultak a kötet megjelenéséhez), s mindazoknak, akik közreműködtek az
Egyesület Győrsövényházért könyvkiadást lehetővé tevő nyertes LEADER-pályázatának elkészítésében.
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I. FEJEZET

AZ ÚJ FÖLDESURAK ÉRKEZÉSÉTŐL
A MILLENNIUMIG
Sövényház az 1840-es években a Tóköz furcsa településének számított. Különcségét leginkább annak köszönhette, hogy lakosai között az 1710-es évek
vége óta többségben voltak a németek – ez egyedülálló jellegzetessége volt
nemcsak e kistájon, hanem egész Győr vármegyében is. (Igaz azonban, hogy a
szomszédos Moson vagy Sopron vármegyében számos német ajkú helység
volt.) Szintén egyedivé tette a falut, hogy ebben az időben nemesi középbirtokot találunk itt, eltérően a környék többi településétől. Markotabödöge, Fehértó és Kóny a győri káptalan jobbágyközsége volt. Réti és Bezi nemesi közbirtokosságnak számított, míg Cakóháza és Enese a nemesi – másként: kuriális –
községek egyikeként nem volt alávetve földesúri joghatóságnak, az úriszéknek,
és közvetlenül kapcsolódott a vármegye bírói hatóságához.

BÚCSÚ A NEUHOLDOKTÓL
Sövényházt a XVII. század utolsó harmadában, valamint a XVIII. század első
felének nagy részén a Neuholdok birtokolták. A család itteni történetét részletes tanulmányban dolgozta fel Dominkovits Péter, s bár ez a história nagyrészt
megelőzi a könyvünk által tárgyalt időszakot, érdemes felidézni a legfontosabb
megállapításait, hogy jobban érthetővé váljon, milyen jelentős változások következtek be a község életében az 1840-es évek elején.2
Sövényház a győri jezsuita kollégium birtoka volt egészen 1773-ig, amikor
XIV. Kelemen pápa feloszlatta a rendet. A községet négy év múlva, 1777 nyarán
Neuhold János bécsi udvari kamarai tanácsos kapta meg Mária Teréziától királyi adományként, örökös jogon, tetemes pénzt fizetve érte. Az új birtokos
1800-ban hunyt el, utána hét esztendeig özvegye, Vischy Antónia vezette az
uradalmat. Két fiuk, a katonai pályát választott és a Napóleon seregei ellen vívott 1809-es győri csatában is részt vett Sándor, valamint az érvényesülését a
megyei közigazgatásban kereső Károly csak édesanyjuk 1807-es halála után
vette át a tényleges irányítást. A család a költséges életvitel miatt ekkor már javában az eladósodás útján járt, s a bajok a következő évtizedekben olyannyira
súlyosbodtak, hogy az 1840-es évek elejére a birtok eladása maradt az egyedüli
megoldás.
Mint Dominkovits Péter említett tanulmányában feltárta,3 előbb 1840. május 6-án a megyei közgyűlésen az akkorra már elhunyt Neuhold Sándor fele7
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sége, gr. jobaházi Dőry Mária kérte betegeskedő Ernst fia vagyonának zár alá
vételét, zárgondnok kijelölését – mai szóval nevezhetnénk felszámolóbiztosnak
is. Balogh Kornélra, a megye tiszteletbeli főjegyzőjére esett a választás, aki Neuhold Ernst birtokrészét 102.100 pengőforintért rövid úton eladta a gazdag
győri gabonakereskedő (I.) Purgly Györgynek. Nem sokkal később, július 6-án
a rendek e lépés felülvizsgálatát kérték. Hattagú bizottságot rendeltek ki, amely
azt állapította meg, hogy a birtokot terhelő adósság 185.500 váltóforintra és 22
váltókrajcárra rúg, a leromlott állapotú gazdaság felújítására legalább további
25 ezer váltóforintos kölcsönre volna szükség, s a birtok várható évi jövedelme
12 ezer váltóforintnál többre nem nagyon rúgna. Azaz – szólt a verdikt – az öszszeg az adósság törlesztésére, a kamatok fizetésére és a család megélhetésére
nem volna elég, így az eladás helyes döntés volt. (Ernst felesége, Aichelburg
Sarolta egyébként 1840. szeptember 9-én még Sövényházon szülte meg gyermekét, Erzsébet Melidát.4 Ernst 1870-ben hunyt el.5)
Neuhold Ernst nagybátyja, Neuhold Károly saját birtokrészét bő három évvel később, 1843. augusztus 5-én adta el denglászi Wittmann Jánosnak, Moson
megye táblabírájának 90 ezer pengőforintért és 100 aranyért. Az erről szóló
megállapodásban öregkorára, betegségére, a birtokot terhelő, az ősöktől származó, nála tovább növekedett adósságra hivatkozott. Az adásvételnek azonban
váratlan fordulatként Ernst ellentmondott, s a birtokot 15 napos fizetési határidő vállalásával magára kívánta ruháztatni. Az összeget időben, 1843. szeptember 5-én letette, sőt még Wittmann-nak is adott költségei ellentételezéseként
500 pengőforintot. Az elszegényedett Neuhold-finak persze valójában nem volt
pénze erre az ügyletre – Ris Antal, a már említett Balogh Kornél, valamint testvére, Balogh Kálmán adott kölcsön számára. Neuhold Ernst végül az általa így
megvett birtokrészt 4000 pengőforint és 100 arany tiszta haszonnal hitelezőinek hitelük fejében örökjogon eladta.
Így lett a sövényházi Neuhold-uradalomnak 1843 őszére (I.) Purgly György,
Ris Antal, valamint a két Balogh fivér a birtokosa.

SÖVÉNYHÁZ FÉNYES ELEK SZERINT
Hogy milyen volt ez a gazdaság és Sövényház ebben az időben, arra szerencsére megbízható forrással rendelkezünk, hiszen Fényes Elek, a hazai közgazdasági statisztika első jelentős képviselője ekkortájt jelentette meg Magyarország statisztikai és földrajzi leírásáról szóló művét. Ebben a Tóköz egyik jellegzetességének a gyakori árvizeket nevezte. Úgy fogalmazott, hogy a Rába és a
Rábca a Mosoni-Duna „árjától visszatolatván, gyakran egész vidékeiket elborítják, s igen érezhető kárt csinálnak”.6 Az itteni búzát nem tartotta sokra, mert
érésekor gyakori ködök rongálták. A gyümölcstermesztésről megjegyezte, hogy
8
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a térség az enesei és a sövényházi kerteken kívül mit sem mutathat. A rétek,
legelők ellenben szerinte kitűnők voltak: a tóközi gazdák szárazabb esztendőkben több ezer mázsa szénát adtak el a Sopron vármegyeieknek és a szigetközieknek, ráadásul a tóközi marhák késő őszig bokáig érő fűben járhattak.7 A takarmánynövények – a lucerna, a lóhere, a bükköny – viszont éppen a rétek bősége miatt nem terjedtek el.8
Fényes Elek szót ejtett ezenfelül a kevés erdőről, a lótartásról, amelyet olyannyira nagy divatnak nevezett a Tóközben, hogy szerinte nem volt ritka egy
gazdánál a 8–16 sem. Az itteni emberek számára mindenesetre a legfontosabb
állatnak a szarvasmarha számított, amely – fogalmazott – szinte egyedüli élelemforrást jelentett számukra, „s ha vizes esztendőben a réteken, legelőkön víz
van, akkor a marháik éhség miatt egymásra hullván igen nagy szegénységet
kénytelenek elszenvedni”.9
A tudós azt is megállapította, hogy ezen a vidéken kevés juhot tartottak –
kivéve éppen Sövényházt –, lúdból, kacsából viszont minden településen nagyon sok volt, és az országban sehol annyi tollat vagy ágyruhát férjhezmenetelkor nem vitt a parasztleány, mint itt. „A folyók, tavak a Tóközben bővelkednek hallal, csíkkal, rákkal, s ezeket Győrbe, Pozsonyba, Bécsbe viszik” – tette
hozzá.10
Fényes Elek Sövényházról emellett kiemelte, hogy német falu, 828 katolikus, 23 evangélikus és hét zsidó lakossal. Ez azt jelenti, hogy a lélekszám jelentősen nőtt a II. József kori, 1784–1787 között elvégzett népszámláláshoz képest,
amikor a faluban 708 lakost írtak össze.11
A település szerepelt Fényes Elek 1851-ben kiadott geográfiai szótárában
is. Ebben az áll, hogy a községet az uraság kastélyai és kertjei ékesítik. „Határának nagy része folyó homok volt, de az uraság szorgalma által fákkal, szőlőtőkékkel beültettetett. Lakosai sok rozsot, burgonyát termesztenek. Az uraság
sok nemesített birkát tenyészt.”12
A leírásból világosan kirajzolódik, hogy Sövényház megélhetését a kor falvaihoz hasonlóan a mezőgazdaság biztosította, miként az is, hogy az állattartás
jóval fontosabb szereppel bírt, mint a növénytermesztés. Nem véletlen, hogy
amikor az új földesurak az 1840-es évek elején elfoglalták új birtokukat, éppen
a legelőkkel kapcsolatban csöppentek évekig tartó peres eljárásba saját jobbágyaikkal.

JOBBÁGYOK ÉS FÖLDESURAK PERBEN
Az 1836. évi VI. törvénycikk előírta, hogy a jobbágyoknak elegendő legelőt kell
adni oly módon, hogy a jobbágyi legelőt elkülönítik a földesúrétól. A jogszabály
azt is tartalmazta, hogy az arányosítást más földekre – például szántókra, ré9
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tekre – is ki lehet terjeszteni.13 A törvény a rendezetlen, sok vitára okot adó tulajdoni és használati viszonyok rendbe szedését célozta. Nagyobb veszítenivalójuk a földesuraknak volt, akik a XVI–XVII. század óta egyre bővíteni igyekeztek majorsági gazdálkodásukat, s ezért a korábban az általuk és jobbágyaik által
közösen használt földközösségi legelőből és rétből mind többet próbáltak kihasítani kizárólag saját használatra. A gyakorlatban azonban a hosszú eljárások
vége sok esetben mégiscsak az lett, hogy tovább szűkültek a paraszti használatban lévő területek.14
A sövényházi vita a levéltári iratokból jól nyomon követhető: az ítélet szintén annak bizonysága, hogy ezek az eljárások gyakran nem a jobbágyok megelégedésére zárultak le.15 A helybeli jobbágyok 1839. április 2-án kezdeményezték a Győrben tartott úrbéri szék előtt a földek elkülönözését (vagyis különválasztását, tagosítását), egyúttal kérték, hogy a földesurak térítsék meg a
haszonvételek elfoglalása, visszatartása, illetve a törvénytelen adóztatás révén
okozott sérelmeiket. A szántóföldek és a rétek esetében 1842 júliusára sikerült
megegyezniük a feleknek arról, mely területek járnak egyiküknek, és melyek a
másikuknak.
A legelőkről viszont nem tudtak dűlőre jutni. Ennek oka az lehetett, hogy
az álláspontok nagyon távol voltak egymástól, talán éppen azért, mert a megélhetés leginkább az állattartástól függött, azt pedig elegendő legelő nélkül
nem lehetett elképzelni. Mint az 1847. július 16-án, Sövényházon folytatott úrbéri úriszéken hozott ítélet részletes leírásából kitűnik, a felperes jobbágyok
azt szerették volna elérni, hogy jobbágytelkenként tíz kataszteri hold legelőt
különítsenek el nekik, az alperes földesurak azonban csak hat holdat tartottak
elfogadhatónak. A salamoni döntés nyolc hold lett. Ez azt jelentette, hogy az
1364 egész 1/8 kataszteri holdban és 34 négyszögölben megállapított közlegelő
mindössze 39 százalékát, összesen 528 egész 6/8 holdat szolgáltattak ki a jobbágyi közösségnek. A telkes jobbágyoknak 54 egész 15/32 telkük után 435 egész
6/8 hold, a házas zselléreknek pedig – 77 telkükből minden nyolcat egynek számolva – 77 hold legelő jutott. Emellett a plébános egy telek után nyolc, a tanítómester és a jegyző pedig fél-fél telek után négy-négy holdat kapott.
A dokumentumokból kiderül, hogy a földesurak addig is sokkal jobban tudták érvényesíteni akaratukat, hiszen korábban – azaz 1847 előtt – az uraságok
legeltethettek a 2152 holdnyi jobbágyi birtokon anélkül, hogy a jobbágyok ezt
az uradalmi birtokon megtehették volna. Az 1847. július 16-i ítélethozatalkor
egyébként jelen volt többek között két földesúr – jószási Purgly Sámuel és Balogh Kálmán táblabíró –, Bocskay Ignác uradalmi ügyész, míg a jobbágyok részéről Adrián Pál bíró és két elöljáró, Glatz Pál és Arbeiter János.
A földesurak még egy perben értek el sikert jobbágyaikkal szemben az 1840es években. Fennmaradt Purgly Sámuel és Balogh Kálmán földbirtokos úrbéri
székhez írt levele,16 amelyben azt kérik, hogy a jobbágyok a kilencedet folyó
10
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ezüstpénzben fizessék számukra. A probléma megértéséhez érdemes visszanyúlni az időben. A kilenced fizetését I. (Nagy) Lajos király 1351-es törvénye
tette kötelezővé: a jobbágyok fizették a föld urának, és a gabona- és a bortermés, valamint az állatszaporulat második tizedét jelentette (az első tized, a decima vagy dézsma az egyháznak járt). A Mária Terézia-féle 1767-es úrbérrendezés idején lehetővé tették, hogy ezt az adót pénzben váltsák meg az arra kötelezettek. A Purgly–Balogh-levél szerint Sövényházon egy 1815. augusztus
30-án zárult per óta a jobbágyok váltópapíros pénzben váltották meg a kilencedet, amit az 1820-ban készült, legfelsőbb jóváhagyással is megerősített tabellák is tartalmaztak. A két földesúr az ezüstpénzben való fizetést egyrészt az
1840. évi VII. törvénycikkre hivatkozva kérte, amelynek 17. §-a kimondta: „Azon
készpénzbeli fizetések, mellyek az 1836-ik évi úrbéri törvényekben szám szerint kijelelve vagynak, folyó ezüstpénzben értetődnek.”17 Másrészt hivatkoztak
arra is, hogy „Magyarország folyó pénznek egyebet, mint aranyat és ezüstöt soha el nem ismert”. Az úriszék ítélete nem hagyott vitás kérdéseket: a jobbágyoknak az 1840-ben hozott törvények kihirdetése napjától, visszamenőleg
kellett ezüstpénzben fizetniük a kilencedet.

SÖVÉNYHÁZ ÉS AZ 1848–49-ES SZABADSÁGHARC
Ha nem is vérre, de a megélhetésre és az anyagi gyarapodás biztosítására irányuló perek résztvevői még 1847 nyarán sem tudhatták, hogy háromnegyed
év múlva alapjaiban fordul fel az addig öröknek hitt világrend. Párizsban 1848
februárjában forradalom tört ki, amelynek hatására Lajos Fülöp király megbukott és kikiáltották a köztársaságot. Az Európán végigsöprő forradalmi hullám
március 15-én elérte Pestet, és szűk egy hónap múlva, április 11-én V. Ferdinánd király szentesítette a polgári átalakulást rögzítő törvényeket. A IX. törvénycikk kimondta a jobbágyság megszüntetését, beleértve a robotot, a dézsmát, a pénzbeli fizetéseket és az úriszéket.18
A változások az élet szinte minden területét érintették. A pesti forradalmárok egyik követelése például nemzeti őrsereg felállítása volt – ez az igény a 12
pontban is szerepelt. Ennek alapját végül az 1848. évi XXII. törvénycikk teremtette meg, amely azokat a 20 és 50 év közötti férfiakat kötelezte nemzetőri szolgálatra, akik városokban vagy rendezett tanáccsal ellátott községekben 200 forint értékű házzal vagy földdel, egyéb községekben fél jobbágytelekkel vagy ennek megfelelő nagyságú földterülettel rendelkeztek; illetve ha 100 pengőforint
tiszta jövedelmük volt.19 A nemzetőrségek szervezése Győr vármegyében is
megtörtént. Az összeírt nemzetőrök létszáma Győr megyében a lakosság 4,9,
Győr városban 7,5 százalékát tette ki; az országos átlag a megyékben 4–8, a városokban 4–17 százalék között mozgott.20
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A Tóközi járásban egy Győrött 1848. május 30-án kelt irat szerint 991 nemzetőrt írtak össze, köztük 868 kötelezettet és 123 önkéntest. Sövényház a maga
52 kötelezettjével és három önkéntesével a középmezőnybe sorolható, hiszen
például Kónynál 109-es szám szerepel, Enesénél viszont csak 18, Bezinél pedig
(Hugotpusztával együtt) 43. A sövényházi 55-ös adat azt jelenti, hogy itt – a Fényes Elek által közölt 858 lakossal számolva – a helybeliek 6,4 százalékát írták
össze. Őket egyébként a rábapatonaiakkal, az ikrényiekkel, az eneseiekkel, a
beziekkel és a hugotiakkal együtt a negyedik nemzetőrszázadba javasolták besorolni egy másnap kelt dokumentum tanúsága szerint. Mindkét irat aláírói
között ott találjuk Purgly Sámuel sövényházi földbirtokost, akinek titulusaként
először kiküldöttségi, majd küldöttségi tag szerepel.21
Néhány hónappal később egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Magyarország
előbb-utóbb kénytelen fegyverrel megvédeni szabadságát és vívmányait. A
harchoz persze katonákra volt szükség, s evégett a népképviseleti országgyűlés
1848. augusztus 26–29-én elfogadta a katonaállítási törvényt, amelyet azonban
az uralkodó nem szentesített. Szeptember 1-jén viszont új helyzet állt elő, mivel Josip Jellačić horvát bán seregével betört a Magyar Királyság területére. Ennek hatására az országgyűlés határozatot hozott a törvény életbelépéséről, s
így országszerte megkezdődött a sorozás.22
Sövényházon a következő személyeket írták össze 1848 utolsó harmadában:23
84. sorszám: Göltl János, 1848. szeptember 22-én sorozták, 5 láb 7 ujj magas, besorolása: 6. ezred;
86. sorszám: Hansch József, 1848. szeptember 22-én sorozták, 5 láb magas,
besorolása: 2. ezred;
230. sorszám: Rigó István, 1848. szeptember 24-én sorozták, 4 láb 4 ujj magas, besorolása: 2. ezred;
453. sorszám: Simunyák János, 1848. szeptember 28-án sorozták Adrián János helyett, 33 éves, evangélikus, közbirtokos, nőtlen, Alsószoporon született,
tartózkodási helye Sopron, hat évig szolgált az 5. huszárezrednél, strázsamester
volt, 5 láb 4 ujj, 3 vonás magas, besorolása: 6. ezred;
461. sorszám: Schmidt Pál, 1848. szeptember 29-én sorozták Arbeiter Antal
helyett, 33 éves, katolikus, asztalos, nőtlen, Rozsnyón született, tartózkodási helye Brassó, nem volt korábban katona, 5 láb 2 vonás magas, besorolása: 1. ezred;
463. sorszám: Brukker Ferenc, 1848. szeptember 29-én sorozták Költl Lőrinc
helyett, 24 éves, katolikus, ács, nős, Komáromban született, tartózkodási helye
Győr, nem volt korábban katona, 5 láb 2 ujj 1 vonás magas, besoroláss: 1. ezred;
465. sorszám: Lévai József, 1848. szeptember 29-én sorozták Knoll Mátyás
helyett, 24 éves, katolikus, kovács, nős, Győr-Újvárosban született, tartózkodási
helye Győr, nem volt korábban katona, 5 láb 2 ujj magas (egy másik helyen: 5
láb 2 ujj 2 vonás magas), besorolása: 2. ezred;
12
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501. sorszám: Karpf József, 1848. szeptember 30-án sorozták, 22 éves, katolikus, szolga, nőtlen, Sövényházon született, tartózkodási helye Sövényház,
nem volt korábban katona, 5 láb magas, besorolása: 1. ezred;
502. sorszám: Hökk János, 1848. szeptember 30-án sorozták, 21 éves, katolikus, szolga, nőtlen, Sövényházon született, tartózkodási helye Sövényház,
nem volt korábban katona, 5 láb magas, besorolása: 1. ezred;
1033. sorszám: Prohászka István, Veisz Mátyás állította 1848. november 22én, 25 éves, katolikus, szabó, nőtlen, Kisléván született, tartózkodási helye
Győr, nem volt korábban katona, 5 láb 1 vonás magas;
1034. sorszám: Radkis János, Krigler Mátyás állította 1848. november 22én, 38 éves, katolikus, szolga, nőtlen, Komáromban született, tartózkodási helye Győr, nem volt korábban katona, 5 láb 2 vonás magas;
1035. sorszám: Benes Vencel, Vap István állította 1848. november 22-én, 26
éves, katolikus, asztalos, nőtlen, Oberslinauban született, tartózkodási helye
Győr, nem volt korábban katona, 5 láb 6 ujj magas;
1036. sorszám: Spiz Ferenc, Fürstenfelder József állította 1848. november
22-én, 26 éves, katolikus, kőműves, nőtlen, Pozsonyban született, tartózkodási
helye Pozsony, nem volt korábban katona, 5 láb 5 ujj 2 vonás magas;
1037. sorszám: Pauz Mihály, 1848. november 22-én sorozták, 25 éves, katolikus, szolga, nőtlen, Jovenkán született, tartózkodási helye Jovenka, nem volt
korábban katona, 5 láb 1 ujj magas;
1050. sorszám: Pápai Márton, Purgly Sámuel állította 1848. november 23án, 17 éves, katolikus, szolga, nőtlen, Mindszenten született, tartózkodási helye
Mindszent, nem volt korábban katona, 5 láb 2 ujj 2 vonás magas;
1053. sorszám: Péntek Mihály, 1848. november 23-án sorozták, 18 éves,
evangélikus, szolga, nőtlen, Felpécen született, tartózkodási helye Felpéc, nem
volt korábban katona, 5 láb 5 ujj magas;
1054. sorszám: Mészáros János, 1848. november 23-án sorozták, 29 éves,
katolikus, szolga, házas, Asszonyfán született, tartózkodási helye Mindszent,
nem volt korábban katona, 4 láb 11 ujj 2 vonás magas;
1055. sorszám: Lanti József, 1848. november 23-án sorozták, 31 éves, katolikus, nőtlen, Magyaróváron született, tartózkodási helye Magyaróvár, nem volt
korábban katona, 5 láb 1 ujj 1 vonás magas;
1077. sorszám: Stern Jakab, Pauz György állította, 1848. november 28-án
sorozták, 23 éves, izraelita, inas, nőtlen, Győr-Szigetben született, tartózkodási
helye Győr-Sziget, nem volt korábban katona, 5 láb 3 ujj 3 vonás magas;
1153. sorszám: Klein Mihály, 1848. december 19-én sorozták, 22 éves, katolikus, szolga, nőtlen, Sövényházon született, tartózkodási helye Sövényház,
nem volt korábban katona, 5 láb 6 ujj magas.
(A felsorolásban szereplő testmagasságokhoz tudni kell a régi mértékegységek átszámítását: 1 láb = kb. 31,68 cm, 1 ujj = 1,9 cm, 1 vonás = 2–2,5 mm.24
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Akkoriban az emberek jóval alacsonyabbra nőttek, mint manapság, ezért nem
meglepő, hogy a leghórihorgasabb újonc, Göltl János is csupán 171,7 centiméter magas volt.)
Sövényházon tehát ebben a három hónapban összesen 20 személyt soroztak. Közülük hárman voltak ténylegesen sövényháziak, míg további hármuk
(Göltl János, Hansch József, Rigó István) esetében a tartózkodási hely ugyan
nincs feltüntetve, de feltételezhető, hogy itt laktak. Bár ez nem minden névnél
szerepel, de a többi 14 sorozott minden bizonnyal egy-egy sövényházi lakos
helyett állt be a honvédhadseregbe; aki maga helyett állította őket, ezért fizetett. Érdekesség, hogy az egyik itteni földesúr, Purgly Sámuel is állított maga
helyett újoncot.
Az eddig említetteken túl egyetlen sövényházi kötődésű név szerepel a névsorban: 484. sorszám: Nagy János, Bezin sorozták 1848. szeptember 29-én, 21
éves, katolikus, szolga, nőtlen, Fehértón született, tartózkodási helye Sövényház,
a fehértói plébániához tartozik, nem volt korábban katona, 5 láb 2 vonás magas.
A sorozásra nyilvánvalóan szükség volt, hiszen szeptembertől megkezdődött a fegyveres harc, amely érintette térségünket is. Az országba betört Josip
Jellačić 1848. szeptember 29-én vereséget szenvedett Pákozdnál és visszavonulót fújt. Útban Ausztria felé csapatai átvonultak Győr vármegyén. Közeledtük
hírére Szabó Kálmán és Lukács Sándor kormánybiztosok felfüggesztették a sorozást és – még a horvát bán megérkezése előtt – az addig kiállított 500 Győr
megyei és 100 Győr városi újoncot útnak indították Komáromba.25 Köztük voltak nyilván a sövényháziak is.
Jellačić serege 1848. október 3-án vonult be Győrbe és másnap indult tovább Bécs irányába. Nyomukban október 6-án megérkeztek a magyarok, Móga
János vezérőrnagy több mint tízezer katonájával. Ők hamarosan folytatták az
ellenfél követését.26
A nagy katonai mozgások nem érintették Sövényházt, ez azonban nem jelentette azt, hogy a község nem érzékelt semmit a szabadságharc ezen szakaszából. Fennmaradt Argay Sándor, a Győr megyei nemzetőrség 15. százada
hadnagyának jelentése Esterházy Károly grófhoz, a Veszprém megyei nemzetőrség őrnagyához Jellačić táboráról. Ennek érdekessége, hogy Sövényházon
írta 1848. október 8-án éjjel két órakor. Így szól:
„A tegnap azaz 7-én délután kiküldött kém következő tudósítást hozott.
A tábor kezdődik a Hany lecsapolása hídjától Kömlő mellett az országúton,
és tart Óvár felül egész Hegyeshalomig. Fegyveres ereje, minthogy a népe igen
ügyetlen, ötezer fegyveresre megy, s hozzávaló ágyú ellátása is elégséges, a lovas dragonosok mintegy kétezerre menők, huszárja szinte, melyeket már úgyis
esmerünk, hogy kanász, hajdú, kocsis, s a t[öbbi] a zágrábi káptalané. Egész
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összes erejét a főorvosok huszonnégyezerre menőnek mondotta, s azt is, hogy
most Bruckba fognak menni. Álgyúi harminckettő, azok, amelyek Győrön ált
szállíttattak, semmi új erő, ami hozzá csatlakozott volna, vagy népének felruháztatása, amint a hír szárnyalt, nem valósodik, mert legtöbbnyire rongyos és
mezítlábas.
Lőszere igen csekély lehet, ezt azon kocsisok, kiket Győr megye alájok rendelt Rábapatonáról, és a horvátok hazaeresztettek a táborból, állítják – azt is
mondotta volt a főorvosok, hogy ma éjszaka, mire ők megyéjökbe visszatérnek,
aligha megtámadást nem fognak hallani Győr felől.”27
Ehhez kapcsolódik az ugyanezen a napon, 1848. október 8-án az imént említett Esterházy Károly gróf által Ménfőn írt jelentés Csány László főkormánybiztoshoz:
„Pénzes nevezetű nemzetőrt, mint kiszolgált katonát tegnap a horvát tábor
után, mint kémet küldöttem, hogy vonulna fel Bruckig a tábort szemlélve; ki
is azon tudósítással jött vissza, hogy Sövényházán túl, minthogy a nép által feltartóztatott, nem mehetvén, ahonnét az ide csatolt tudósítást hozta, melyet
kormánybiztos úrral közleni ezennel sietek. (…)
U[tó]i[rat]: hogy mennyire valósul a hír, nem tudom, de kötelességemnek
tartottam ezt bejelenteni.”28
A magyar sereg 1848. október 30-án Bécs mellett, Schwechatnál vereséget
szenvedett a császári csapatoktól. Ezt követően várható volt az osztrákok ellentámadása.
Északnyugat-Magyarország védelmét Görgei Artúr mintegy 28 ezer főnyi feldunai hadserege látta el, amely a Kis-Kárpátoktól a Fertő tó déli partjáig állt fel.
Vele szemben egy csaknem 55 ezer fős hadsereg készült betörni Alfred zu Windisch-Grätz tábornagy vezetésével.29 A honvédelmi intézkedések részeként a
dunántúli – így többek között a Győr vármegyei –, valamint a felvidéki gabonakészleteket összeírták és az ország távolabb fekvő vidékeire szállították.30
A várt támadás végül 1848. december 14-én következett be, amikor Simunich altábornagy hadosztálya megtámadta és Nagyszombatig űzte a nádasi
magyar dandárt. Két napra rá a Duna jobb partján Windisch-Grätz is megindult, több ponton átszakította a magyar védelmet és Győr felé tört előre. Görgei
Artúr – ekkor a feldunai hadsereg parancsnoka – december 27-én, az utolsó
pillanatban tudta csapataival elhagyni a várost, amely így Győr vármegyével
együtt császári kézre került.31
Ezekben a napokban, december 21-én Enesén és december 22-én éjjel egy
órakor Ikrényben kelt Mezey Károlynak, a 10. (Vilmos) huszárezred századosának jelentése az előőrsi parancsnoksághoz, valamint Alexander Kypkének,
ugyanezen huszárezred őrnagyának átirata a Zichy-dandár parancsnokságához. Ezekben a sövényházi híd felégetéséről is szó van, a magyarok ezáltal akarták megnehezíteni a császári csapatok mozgását.
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„Enesei különítmény
A tisztelt előőrsi parancsnokságnak
A ma este 8 órakor érkezett járőr azt a hírt hozta, hogy az ellenség Lébényen
kocsikat és kenyeret rekvirál.
Szentmiklóson elrendelte, hogy minden háztulajdonos délig annyi kenyeret
tartson készenlétben, amennyit csak lehet; – ezt egy paraszt, aki gyermekeivel
Szentmiklósról keresztüljutott, mondta a járőrparancsnoknak. [Itt oldalt megjegyzés: Sövényházára egy őrszemet előreküldeni.]
A sövényházai hidat ma éjjel Dorner alispán segítségével ismét leégetjük,
miután a korábbi tűz által nem semmisült meg, hanem helyreállításra alkalmasnak látszott.
Enese, 848. 10-ber [december] 21-én
Mezey kapitány
Bemutattatott Ikrény, 848. december 22-én hajnali 1 órakor
Az enesei szakasz fentebbi jelentését a magas dandárparancsnokságnak a
legalázatosabban további betekintés végett megküldöm. – A bentemlített híd
lehető leggyorsabb előkészítésére Szabó királyi biztos urat a legalázatosabban
kérem.
Ikrényi előőrs-parancsnokság, december 22-én hajnali 1 órakor
Kypke őrnagy”32
Győr és Győr vármegye 1849 tavaszán került ismét magyar kézre, köszönhetően a tavaszi hadjárat győzelmeinek. Ekkor a magyar hadvezetés úgy döntött, hogy Buda bevételére összpontosít, s a visszavonuló cs. kir. fősereg szemmel tartására csak Poeltenberg Ernő VII. hadtestét indítja el. Az ő feladata az
volt, hogy nyomuljon előre Győrig és szállja meg a Rába-vonalat. Azt tervezték,
hogy ha az ellenség nem üríti ki Győrt, s reménytelennek látszik a városból kivetni, akkor a hadtest visszavonul Gönyűig. Erre végül nem lett szükség, mert
az utolsó cs. kir. katona április 28-án elhagyta Győrt, ahova az első huszárjárőr
május 1-jén vonult be.33 Poeltenberg már május 3-án kiterjesztette csapatai
előőrsi vonalát Abdáig, Eneséig, Dunaszegig, Hédervárig és Öttevényig. Két
nap múlva a hadtest elűzte az Enesén állomásozó ellenséges előőrsöket. Másnap Moson és Öttevény között volt kisebb előőrsi összecsapás, s előfordultak
harcok Abdánál, Öttevénynél, Győrzámolynál34 – azaz Sövényház környékén
is zajlott a küzdelem.
Ebből az időből, 1849. május 7-ről származik Poeltenberg Ernő ezredes
Győrben kelt jelentése, amelyet a hadsereg főparancsnokságának küldött. Ennek első néhány bekezdése így szól:
„Ma éjjel érkezett hírek szerint az ellenség a lébényi és sövényi községeknek
megparancsolta, hogy a két helység között a Rábcán és a mocsaras ágon átvezető hidat helyreállítsák.
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Ezt megakadályozandó, még az éj folyamán erős lovas járőröket küldtünk
oda, ma vadászok álltak fel rejtett állásban, hogy minden kísérletet azonnal
megakadályozzanak. A Bősárkány és Sz[ent]jános közötti mocsáron átvezető
híd lerombolása is megparancsoltatott.
Ma reggel 7 óra tájban Moson felől az ellenség felderítést kísérelt meg Öttevény felé, mivel azonban előőrseink azonnal csatárláncra oszolva ellene nyomultak, az ellenség, miután valószínűleg láthatta, hogy Abdáról oda még több
lovasság előnyomult, miután támadást várva, a csapatokat 5 órakor kivonultattam, korábbi állásába vonult vissza.
Az ellenség Sz[ent]miklós mögött, a majoroknál és a cukorgyárnál állította
fel előőrseit, s kb. három-négyezer főnyi, vegyes serege állomásozik Horvátkimlén. (…)”35
Nem sokkal azután, hogy Győr városa és Győr vármegye magyar uralom alá
került, ismét megkezdődött az itt 1848 decemberében félbeszakadt újoncozás.
A megye kormánybiztosává kinevezett Lukács Sándor 1849. május 10-én a városban, május 12-én pedig a megyén tartott közgyűlést, amelyeken foglalkoztak az országgyűlés által megajánlott 50 ezer újonc kiállításával. Mind a megye,
mind a város a rá kiszabott újoncszámon felül további 150, illetve 100 önkéntes
kiállítását határozta el a Függetlenségi Nyilatkozat emlékére,36 amelyben az országgyűlés 1849. április 14-én kimondta a Habsburg-ház trónfosztását.
Sövényházon is állítottak újoncokat, az erről szóló dokumentumok szerencsére fennmaradtak. A következő nevek szerepelnek bennük:37
Szeldeli János: 1849. május 17-én sorozták, 20 éves, katolikus, földmíves,
nőtlen, nem volt korábban katona, Sövényházon született, tartózkodási helye
Sövényház, 5 láb magas. Megjegyzés: 20 pengőforint foglalópénzt a községbíró
jelenlétében kezéhez kapta.
Barna Izidor: 1849. május 17-én sorozták, 19 éves, katolikus, kocsis, nőtlen,
Szolnokon született Moson vármegyében, korábban nyolc hónapig szolgált
önkéntesként, 5 láb 4 ujj 1 vonás magas. Megjegyzés: Veisz Lőrinc nős helyett
állt be 430 váltóforintért, melyet azonnal kezéhez kapott.
Sálinger Mihály: 1849. május 17-én sorozták, 20 éves, katolikus, földmíves,
Sövényházon született, tartózkodási helye Sövényház, nem volt korábban katona, 5 láb 1 ujj 1 vonás magas.
Veisz Dániel: 1849. május 19-én sorozták, 24 éves, izraelita, mestersége:
házaló, nőtlen, Szentkirály-Szabadiban született, tartózkodási helye Pápa, korábban nem volt katona, 5 láb 1 ujj magas. Megjegyzés: 20 pengőforint foglalópénzt a helység bírájától megkapott. Váli János által – ki maga helyett két
újoncot fogadott – állíttatott 375 váltóforintért, melyet azonnal kézhez kapott.
Szili István: 1849. május 21-én sorozták, 25 éves, katolikus, szolga, nőtlen,
Tényőn született, tartózkodási helye Tényő, korábban nem volt katona, 5 láb
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1 ujj 2 vonás magas. Megjegyzés: Terts József nős helyett állt be 400 váltóforintért, melyet azonnal kézhez kapott.
Kovács József: 1849. május 21-én sorozták, 19 éves, katolikus, takács, nőtlen,
Szentpéteren született, tartózkodási helye Gyirmót, korábban nem volt katona,
5 láb 2 ujj 1 vonás magas. Megjegyzés: a sövényházi házasok által fogadtatott
450 váltóforintért.
Nádlinger János: 1849. május 21-én sorozták, 38 éves, evangélikus, bognár,
nőtlen, Kóbolton38 született, tartózkodási helye Győr, korábban hét hónapig
szolgált mint önkéntes, 5 láb 3 ujj magas. Megjegyzés: a sövényházi házasok
helyett állt be 500 váltóforintért.
Czell Albert: 1849. május 21-én sorozták, 19 éves, katolikus, bognár, nőtlen,
Dibrachban született, tartózkodási helye Komárom, korábban hét hónapig
szolgált mint önkéntes, 5 láb 6 ujj 1 vonás magas. Megjegyzés: sövényházi helység által fogadtatott 450 váltóforintért.
Pap Péter (nincs feltüntetve, mely helység állítja): 1849. június 27-én sorozták, 27 éves, katolikus, szolga, feleséges, Szentmiklóson született, tartózkodási
helye Sövényház, korábban nem volt katona, 5 láb 5ujj 3 vonás magas. Megjegyzés: Szalay István, Badits Péter, Varga János kispéci lakosok és megszökött
önkéntes nemzetőrök fogadták 200 váltóforintért, melyből Szalay István és Badits Péter 100 váltóforintot azonnal befizettek.
Emellett Sövényházról fennmaradt egy honvédi rovat elnevezésű dokumentum, amely a sorozások részletes adatait tartalmazza, sajnos dátummegjelölés nélkül.39 Ebben láthatóan mindazokat felsorolták, akik abban az időben
sorozásra kötelesnek számítottak, akár alkalmasnak találták őket, akár nem.
1. Gráfi István: 19 éves, nőtlen, testi alkalmasságát nem vizsgálták, Lébényben, Moson megyében csizmazia. Ceruzával megjegyzés: nem jó.
2. Arbeiter Antal: 19 éves, nőtlen. Ceruzával megjegyzés: állított.
3. Hök Lőrinc: 19 éves, „nem tudatik, hova lett”.
4. Scherl József: 19 éves, nőtlen, „nyomorék áttya fenntartója”, testi alkalmasságát nem vizsgálták. Ceruzával megjegyzés: felmentve.
5. Gálinger Mihály: 19 éves, nőtlen, „igen gyenge testalkatú”. Ceruzával
megjegyzés: nem jó.
6. Kern Antal: 19 éves, nőtlen, testi alkalmasságát nem vizsgálták. Ceruzával
megjegyzés: felmentve.
7. Göltl Lőrinc: 19 éves, nőtlen, testi alkalmasságát nem vizsgálták. Ceruzával megjegyzés: állított.
8. Arbeiter Lőrinc: 20 éves, nőtlen, „a család fenntartására szükséges”, testi
alkalmasságát nem vizsgálták. Ceruzával megjegyzés: felmentve.
9. Huber Mátyás: 20 éves, „hol léte nem tudatik”.
10. Veisz Ferenc: 20 éves, „szüleivel elköltözött – hol léte nem tudatik”.
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11. Unger János: 20 éves, „hol léte nem tudatik”. Ceruzával megjegyzés:
meghalt.
12. Knöbl József: 20 éves, nős, testi alkalmasságát nem vizsgálták. Ceruzával
megjegyzés: felmentve.
13. Závorszki István: 20 éves, „hol léte nem tudatik”.
14. Hofbauer Pál: 20 éves, „hol léte nem tudatik”.
15. Herczeg József: 20 éves, nőtlen, testi alkalmasságát nem vizsgálták, „Hegyeshalmon, Sopron megyében [elírás, valójában Moson megyében] szolgál.
Ceruzával megjegyzés: olvashatatlan szó.
16. Harnis Márton: 20 éves, nős, testi alkalmasságát nem vizsgálták. Ceruzával megjegyzés: felmentve.
17. Borsitzki Ferenc: 20 éves, „szülőivel 17-én előtt elköltözött, hol léte nem
tudatik”.
18. Piros Mihály: 20 éves, nőtlen, testi alkalmasságát nem vizsgálták, „vándorlásban varga legény”. Ceruzával megjegyzés: nem jó.
19. Böröczki János: 21 éves, nőtlen, „jobb kezin ujjai csonkák”. Ceruzával
megjegyzés: nem jó.
20. Jung György: 21 éves, nős, „a család egyetlen fenntartója”, testi alkalmasságát nem vizsgálták. Ceruzával megjegyzés: felmentve.
21. Karpf József: 21 éves, nőtlen, testi alkalmasságát nem vizsgálták. Ceruzával megjegyzés: besorozva.
22. Veisz János: 21 éves, nem tudni a családi állapotát, illetve hogy a család
egyetlen fenntartója-e, testi alkalmasságát nem vizsgálták, „Szolnokon, Moson
megyében lakik”. Ceruzával megjegyzés: nem tudatik.
23. Knoll Mátyás: 21 éves, nős, testi alkalmasságát nem vizsgálták. Ceruzával megjegyzés: állított.
24. Adrián János: 21 éves, nős, testi alkalmasságát nem vizsgálták. Ceruzával
megjegyzés: állított.
25. Hök János: 21 éves, nőtlen, testi alkalmasságát nem vizsgálták. Ceruzával megjegyzés: besorozva.
26. Pauz Lőrinc: 21 éves, nős, testi alkalmasságát vizsgálták, „lába merevült”.
Ceruzával megjegyzés: nem jó.
27. Göltl Mátyás: 21 éves, testi alkalmasságát nem vizsgálták, „szolgál Kónyban”. Ceruzával nem érthető megjegyzés.
28. Deutsch Illés: 22 éves, nős, testi alkalmasságát nem vizsgálták. Ceruzával
megjegyzés: „Cakóházra tartozik”.
29. Lutenberger István: 22 éves, nős, „tehetetlen öregszülőit táplálja”, testi
alkalmasságát nem vizsgálták, „az Alföldön nyomtat”. Ceruzával megjegyzés:
felmentve.
30. Pauz István: 22 éves, nős, testi alkalmasságát nem vizsgálták. Ceruzával
megjegyzés: felmentve.
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31. Knoll József: 22 éves, nőtlen, testi alkalmasságát nem vizsgálták, „Mosonban tartózkodik mint napszámos”. Ceruzával megjegyzés: nem jó.
32. Csizmazia József: 22 éves, „hol léte nem tudatik”. Ceruzával megjegyzés:
hajóslegény Győrött.
33. Veisz Mátyás: 22 éves, nőtlen, testi alkalmasságát nem vizsgálták, „Győr
városában szolgálatban van”. Ceruzával megjegyzés: 55 [?].
34. Haller József: 22 éves, nős, testi alkalmasságát nem vizsgálták. Ceruzával
megjegyzés: felmentve.
35. Fillár Márton: 22 éves, „elköltözött, hol léte nem tudatik”. Ceruzával
megjegyzés: állítólag Kimlén.
Aláírások: Dorner Ede m[egyei] alispán mint küldöttségi tag, Purgly Sámuel
küldöttségi tag, Dankó Mihály szolgabíró, küldöttségi tag
A 2. oldalon (az oldal tetején megjegyzés: „Sövényház folytatólagos összeírás”):
36. Tinka Pál: 23 éves, „hol léte nem tudatik”, „meghalt”.
37. Pauz György: 23 éves, nős, ¼ telkes, „besorozandó, ha sors éri”.
38. Muszpantner István: 23 éves, nős, „kicsin”.
39. Pauz Lőrinc: 23 éves, „nem tudatik holléte”, „meghalt”.
40. Krigler Mátyás: 23 éves, nőtlen, szolga, „besoroztatik”, 5 láb 5 ujj 1 vonás
magas.
41. Borsitzki Antal: 23 éves, „nem tudatik holléte”.
42. Vapp István: 23 éves, nőtlen, szolga, „besoroztatik”, 5 láb 1 ujj 3 vonás
magas.
43. Krigler Antal: 23 éves, nős, ¼ telkes, „mint gazdaság fenntartó felmentetik”.
44. Tasner Károly: 23 éves, „nem tudatik holléte”.
45. Karpf János: 23 éves, nős, házas zsellér, 5 láb 6 ujj 3 vonás magas.
46. Klein Mihály [Mátyás áthúzva]: 23 éves, nős, „5. b.” [?], besoroztatik,
„állítólag Kónyban van, de Mihály nevű”.
47. Pénzváltó Mátyás: 23 éves, „nem tudatik holléte”.
48. Fürstenfelder József: 23 éves, nőtlen, takács, egyetlen fiú, 5 láb 4 ujj
2 vonás magas.
49. Hofbauer Pál: 23 éves, „hol léte nem tudatik”.
50. Sittner Károly: 23 éves, „hol léte nem tudatik”.
51. Kallinger Márton: 23 éves, „hol léte nem tudatik”, „(meghalt)”.
52. Piros István: 23 éves, „nem tudatik hol léte”.
53. Tót Péter: 23 éves, „hol léte nem tudatik”.
54. Závorszki Vendel: 24 éves, „nem tudatik holléte”.
55. Vapp Mátyás: 24 éves, „hol léte nem tudatik”.
56. Babrsek István: 24 éves, „hol léte nem tudatik”.
57. Luinberger Márton: 24 éves nős, 5 láb 1 ujj 1 vonás magas.
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58. Geizlinger Márton: 24 éves, nős, „(sorsot húz)”.
59. Knoll Ferenc: 24 éves, nős, 5 láb 3 ujj 1 vonás magas.
60. Arbeiter István: 25 éves, nős, ¼ telkes, 5 láb magas.
61. Muszpantner Mihály: 25 éves, nős, „(nem alkalmas, kihagyatott)”.
62. Grudl Mihály: 25 éves, nős, ½ telkes, „(sorsot húz)”.
63. Haner István: 25 éves, házas zsellér, 5 láb 5 ujj 1 vonás magas.
64. Berki Sándor: 25 éves, „nem tudatik hol léte”.
65. Szép József: 25 éves, „hol léte nem tudatik”.
66. Borsitzki János: 25 éves, „hol léte nem tudatik”.
67. Hokstok Antal: 25 éves, nőtlen, „beteg”.
68. Horvát István: 25 éves, „hol léte nem tudatik”.
69. Tercs József: 25 éves, nőtlen, „testvére helyettest adott előbbi sorshúzáskor”.
70. Pauz István: 25 éves, nős, házas zsellér, 5 láb 4 ujj magas.
71. Arbeiter József: 25 éves, nős, egyetlen fiú, 5 láb 4 ujj 1 vonás magas.
72. Seinhark István: 25 éves, nős, házas zsellér, 5 láb 2 ujj magas.
73. Pauz Mihály: 25 éves, nőtlen, ácslegény, 5 láb 1 vonás magas.
A cs. kir. hadsereg júniusban támadásba lendült, miután Ferenc József osztrák császár és I. Miklós orosz cár 1849. május 21-én Varsóban megegyezett arról, hogy az orosz hadsereg beavatkozik Magyarországon. A cs. kir. csapatokat
ekkor már a május 30-án kinevezett Julius Jacob von Haynau táborszernagy
vezette. Június 7–8-án több kisebb összecsapás volt Öttevény, Abda, Zámoly
és Újfalu környékén.40 Az ellenség 12-ére Csornát is megszállta. Ezt követően
Poeltenberg megfutamította az Öttevénynél álló cs. kir. előőrsöket, majd Zámbelly Lajos ezredes, a hadtest vezérkari főnöke Enesén át Kónyra nyomult előre,
s elűzte az ottani osztrák csapatokat, végül Kmety György hatalmas vereséget
mért Csornánál a Wyss-dandárra. Június 20-én Poeltenberg egységei kiűzték
az ellenséget a lébényi cukorgyárból és Barátföldről.41
E sikerek azonban kérészéletűnek bizonyultak. Június 28-án a győri csatában a cs. kir. csapatok győzelmet arattak, s a város is a kezükre került.42 A Győr
elfoglalását célzó hadművelet részeként a császáriak Lébény és Sövényház között hidat vertek.43
A szabadságharc folyamán Győr ezután már csak egy ízben került magyar
kézre, amikor 1849. július végén, augusztus elején a komáromi erődben állomásozó, Klapka György vezette 18 ezer fős őrség egy része egészen Győrig nyomult előre. A várost a cs. kir. csapatok augusztus 4-én hagyták el.44 Klapka újoncoztatni is kezdett az ismét magyar uralom alá került területeken, de a levéltári
források szerint sövényházi lakost ekkor már nem soroztak be. A cs. kir. hadsereg 1849. augusztus 15-én – két nappal a világosi fegyverletétel után – vonult
be újra a magyarok által kiürített Győrbe.45
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Ennek az időszaknak a krónikájához tartozik, hogy az országszerte pusztító
kolerajárvány Sövényházt sem kerülte el. A faluban 1849. május 18. és augusztus 19. között 12-en haltak meg ebben a betegségben,46 többen, mint az 1873as nagy járvány idején. Akkor csak öt áldozatot tüntettek fel a halotti anyakönyvben.47
Több jel is utal arra, hogy a Sövényházon birtokos Purglyak a szabadságharc
sikerét látták volna üdvösnek. Egyrészt – ahogy korábban már írtuk – Purgly
Sámuel küldöttségi tagként tevékenykedett az 1848. májusi nemzetőr-összeírás
idején. (Az ő testvére, Sándor volt egyébként az, akit Győr város közcsendi bizottmánya az 1848. március 15-i forradalmi események után Keresztesy Ambrussal együtt Pestre küldött, hogy az eseményekről megbízható értesüléseket
nyerjen. Ugyanebből a célból Lukács Sándor és Hinár János Pozsonyba
utazott.48)
Purgly Sámuel gondolkodásmódját jelzi egy 1852-es eset is. Abban az évben
nyáron Ferenc József – akiben az ország jelentős része a szabadságharcot leverő
véres kezű uralkodót látta – körutat tett az országban, melynek során Győr vármegyét is felkereste. A látogatás nagy sikerrel zárult, Dorner Ede megyefőnök
körültekintő szervezésének köszönhetően tömeg és éljenzés fogadta az ifjú
császárt. Az eseményt látványos külsőségek kísérték: a pannonhalmi és a győri
várban mozsarakat sütöttek el, Szabadhegyen és a Fehérvári utca – a mai Baross út – elején pedig diadalkaput állítottak fel.
„Hátra volt azonban a feketeleves. Báró Hauer kerületi főispán már július
3-án felszólította a megyefőnököt, hogy jelentse föl nála azokat a megyei földbirtokosokat, akik távolmaradtak a fogadtatástól, noha anyagi jólétük megengedte volna nekik az abban való részvétellel járó kiadásokat. A bűnösök kinyomozására felszólított három főbíró közül Takó István és Fekete György ügyesen
kivágták magokat azzal, hogy ők senkit hivatalosan fel nem szólítottak a részvételre. Horváth Endre azonban feljelentette Szabó Péter és Gyapay Pál bezi,
Sibrik Antal és Argay József csécsényi, továbbá Purgly Sámuel sövényházi birtokosokat, akiknek azután sok zaklatásban volt részük” – olvasható a Győr vármegyéről szóló 1910-es kiadású könyvben.49

ÚJABB PEREK A LEGELŐKÉRT
A szabadságharc számos vívmánya túlélte a katonai vereséget, így például az
1848-ban eltörölt jobbágyságot sem lehetett visszaállítani többé, s ezt az 1853as úrbéri pátens is megerősítette. Így már volt jobbágyok és volt földesuraságok
folytatták azt a legelőelkülönözési pert, amelyről korábban írtunk, s amely
1847-ben zárult le. A fennmaradt iratok szerint50 1852. február 9-én a parasztok
már biztosan elindították az öt évvel korábbi ítélet felülvizsgálatát, ekkor
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ugyanis Purgly Sámuel – az iratban Samuként szerepelve – kérte, hogy hagyják
helyben az 1847-es döntést. Az eljárásban őt Zombath Antal, a másik sövényházi nagybirtokost, Klucky Auréliát Torkos Móric ügyvéd képviselte, Sövényház
község meghatalmazottja pedig Ziska József volt.
A per ezt követően még öt éven át húzódott, mígnem 1857-ben ítélet született, amely az egykori jobbágyokra nézve volt kedvezőbb, hiszen telkenként
az 1847-ben megállapított nyolc helyett kilenc hold legelőt hasítottak ki számukra. Azt is rögzítették, hogy a dombosabb és a lapályosabb – azaz az árvizeknek jobban kitett – részekből egyformán részesüljenek a felek. Emellett mind
az al-, mind a felperesek esetében igyekeztek érvényesíteni azt a szempontot,
hogy a legelők összekapcsolódjanak más birtokrészeikkel.
Ezután újabb eljárásokra került sor. 1858-ban a zsellérek, 1859-ben pedig a
fertály-, vagyis a negyedtelkes volt jobbágyok indítottak pert a telkes gazdák
ellen azért, hogy adják ki legelőrészüket. Az előbbi esetben a dokumentumokból kiderül, hogy a módosabb parasztok a jobb legelőket maguknak akarták
megtartani, s a zselléreknek csak a lóréti legelőből szerettek volna mélyebben
fekvő, ezért gyakran használhatatlan területet átadni. Végül a feleknek sikerült
egyezségre jutni, ezért a pert 1859. december 2-án megszüntették.
A legelők felosztása még ezután is vitára adott okot a faluban. A volt telkes
jobbágy gazdák 1863. december 3-án községi gyűlést tartottak eldöntendő, hogy
a közös legelőjüket felosszák-e. Összesen 25-en szavaztak a felosztás mellett és
20-an ellene. Az előbbi csoport Glatz Pál és Arbeiter Mátyás vezetésével beperelte
a kisebbségben maradtakat, akiket Arbeiter Pál bíró és Váli Mátyás képviselt.
A felek 1864. július 20-án jutottak egyezségre. A legfontosabb pont arról
szólt, hogy a pert kezdeményezők megkapják a Rábca legelőt, valamint a Tó
legelő és a Szigeti legelő északi részén a dombos legelő egy részét. Az alpereseké maradt a Tó legelő keleti, illetve a Szigeti legelő déli része, s kikötötték,
hogy elegendő csapást kell számukra hagyni a Rábcára járásban. Az addig a
Rábcára és Rétibe vezető út nyomvonalát megváltoztatták, szélességét nyolc
ölre növelték, s az lett a választóvonal a Szigeti legelő két – alperesi és felperesi
– része között. Mindenki elfogadta azt is, hogy a falu körül négy-öt holdnyi területet közös használatba hasítanak ki, benne a Rábca-töltésen belüli legelőrészt, amit addig is marhaitatónak és „déllőnek” – azaz delelőnek – használtak.
Az igazítási per ezzel a megállapodással 1867-ben vált jogerőssé.
Az 1870-es években aztán egyes gazdák maguk kérték legelőilletőségük kiadását. Így 1872. április 15-én Lehmann Lőrinc (ekkor Glatz Pál volt a bíró),
majd 1872. október 18-án Göltl Márton, Arbeiter Lőrinc és Litschauer Mihály.
Ezek az ügyek egyezséggel zárultak. Két évre rá pedig a telkes gazdák elkezdték
maguk között felosztani a közlegelőt.
Érdekes helytörténeti adalékokra derül fény a maratoni perfolyam dokumentumaiból, így például arra, hogy a falu alsó részén, az uraság – Klucky
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Aurélia – tagjára menő út mentén (ma görbe útnak nevezik) állt egy fehér, míg
a településtől északra, a See-nél egy vörös kereszt. Ma már egyik sincs meg. Innen tudható az is, hogy 1859. január 9-én Terts József volt a sövényházi bíró.

VOLT JOBBÁGYOK ÉS ZSELLÉREK
A percsomó részeként őrződött meg a sövényházi volt jobbágyi és zsellérbirtokok kimutatása.51 A (telkes) jobbágyi birtokosok közé tartoztak 1863. június
7-én (zárójelben a házszám, ami alapján a gyôrsövényházi polgármesteri hivatalban is megtalálható, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyôr-Moson-Sopron Megye Gyôri Levéltárában GyMU 300 jelzet alatt lévô 1859-es térképen az illető
lakhelye is azonosítható): Sehner György (3.), Göltl János (4.), Krigler Mihály
(5.), ifj. Grudl Lőrinc (6.), Arbeiter Lőrinc (7.), id. Arbeiter Mátyás (8.), Walli Mátyás (9.), id. Grudl Lőrinc (10.), Lámpek István (11.), id. Krigler János (12.),
Schneider Mátyás (13.), Leiner Mihály (14.), Rauvarter János (15.a), Krigler Antal (15.b), Wennes József (16.), Iman János (17.), Göltl Lőrinc (18.a), Göltl István
(18.b), Leiner János (19.), Arbeiter Mátyásné (20.), Arbeiter József (21.), Geistlinger Pálnő (22.a),52 Geistlinger Mihály (22.b), Arbeiter János (23.), Winkler János (24.), ifj. Göltl Márton (25.), Horváth Mátyás (26.), Adrián Pálnő (27.), Pausz
Lőrinc (35.), Krigler Márton (38.), Terts József (111.), Terts Mátyás (125.), Leman
Lőrinc (126.), Arbeiter Márton (127.), Glatz Pál (128.), Arbeiter Antal (129.),
Lámpek Mátyás (130.a), Toth György (130.b), Göltl József (131.), Arbeiter István
(132.), Arbeiter Pál (133.), Weisz Mihály (134.), Göltl Mihály (137.), Adrián
György (138.), Gruidl János (139.), id. Arbeiter Mátyás (140.).
Ez alapján Sövényház legvagyonosabb egykori jobbágya ifj. Göltl Márton
volt 86 holdas birtokkal. A többiek egy része 54–61 hold földet bírt (a jellemző
méret 58–59 hold volt), míg a dőlt betűvel szedettek csupán 27–31 holdat. Az
egykori telkes jobbágyok összesen 2232,2 holdon gazdálkodtak, ami a falu teljes területének szinte hajszálpontosan a felét tette ki. Ők számítottak a legtehetősebb parasztoknak. Érdekesség, hogy házaik a község egy részére – a mai
felsőfalu Petőfi S. u. 71. számú házától északra – koncentrálódtak.
A zsellérbirtokosok közé tartoztak 1863. december 3-án (zárójelben itt is a
házszám):53 Harnis Márton (28.), Schopf József (29.), Heck Mátyás (30.), Pausz
József (31.), Böröczki Mihály (40.), László Márton (91.), Baumgartner Márton
(102.), Huber József (114.), Pausz György (115.), Pingitzer István (116.), Lámpek
József (117.), Huber Gáspár (123.), Huber Márton (124.), Litsauer Mihály (135.)
A vagyoni különbségekre jellemző, hogy csak a dőlt betűvel jelzettek rendelkeztek nagyobb, 27,7 és 35,3 hold közötti birtokkal, a többieknek be kellett
érniük 12,8 és 16,2 hold közötti darabbal. A zsellérek kezén összesen 244,1 hold
volt, Sövényház területének nem egészen 5,5 százaléka. Ők számítottak a falu
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legszegényebbjeinek. Feltehetőleg ôk is szerepeltek azon 62 személy között,
akiket 1866-ban a munkát kereső, de nem kapó ínséges egyének sorában említettek.54
A század utolsó harmadának két évéből is fennmaradt Sövényház legtöbb
adót fizető, azaz virilista lakosainak névjegyzéke. Az 1875. február 8-án, Adrián
Mátyás bíró és Kálmán Elek körjegyző aláírásával kelt irat szerint a sorrend a
következő volt: Göltl Márton, Göltl József, Arbeiter Lőrinc, Kuncze Mihály plébános, Adrián János, Huber József, Adrián Mátyás, Iman János, Pahr János, Szener János, Glatz Pál, Arbeiter János, Kriegler János, Muszpantner István, Arbeiter János, Arbeiter Márton, Leimpek István, Arbeiter Pál, Pausz Lőrinc, Schneider Mátyás és Valli Mátyás.55 A volt földesuraságokat nem számítva a
leggazdagabb tehát az a Göltl Márton volt, aki – mint az imént írtuk – a volt
jobbágyok közül a legtöbb földet bírta. Nem véletlen, hogy éppen ő engedhette
meg magának, hogy kőkeresztet állítson 1875-ben, amely ma is áll a Gárdonyi
és a Petőfi utca kereszteződésében.
Három esztendővel később, az 1878. szeptember 22-én kelt lista szerint sorrendben a következők voltak a virilisták, ugyancsak a két nagybirtokos nélkül:
Göltl Márton, Valli István, Deutsch Sándor, Arbeiter József, Adrián János, Iman
János, Arbeiter Lőrinc, Arbeiter Márton, Szabó József plébános, Pár János,
Kriegler József, Glatz Pál, Arbeiter Pál, Leinpeck István, Lehman Lőrinc, Göltl
József, Leiner János, Weisz Mihály, Horváth Mátyás, Adrián Mátyás, Schneider
Mátyás, Arbeiter Antal, Leiner Mihály, Pauz Lőrinc, Kruidl Mátyás, Huber József, Tóth György, Göltl Márton, Kruidl József, Arbeiter József.56
Göltl Márton 1875-ben 109 forint 81 krajcár, 1878-ban 136 forint 90 krajcár
adóval állt a lista élén. Összehasonlításképpen Sövényház egyik nagybirtokosa,
Purgly Mihály 1887-ben 1876 forint 81 krajcárral, 1892-ben pedig 1989 forint
73 krajcárral került Győr vármegye virilistái közé.57

A PURGLYAK
A helytörténet ezen pontján érdemes részletesebben szólni a község földesurairól, akiket a jobbágyság 1848-as megszüntetése után volt földesuraságoknak
neveztek. Ahogy korábban írtuk, az eladósodott Neuholdok sövényházi birtokának egy részét (I.) Purgly György gazdag győri gabonakereskedő vette meg. A
Purgly család Bajorországból származott. Tagjai a XVIII. század vége felé jöttek
be Győrbe, de rövid idő alatt Moson, Arad és Torontál vármegyékben is letelepedtek. Arad vármegyében Jószás és Jószáshely községekben voltak birtokosok,
erre a két falura (I.) Purgly János és (I.) Purgly György 1820-ban I. Ferenc királytól
adományt és címeres nemeslevelet nyert a jószási előnévvel. A nemességet
1821-ben egyidejűleg mind a négy említett vármegyében kihirdették.58
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A sövényházi földesúrrá vált (I.) Purgly György 1781-ben született és itteni
birtokszerzése után három évvel, 1843. április 15-én hunyt el Győrben. Egy
időben Győr vármegye táblabírája volt. Felesége, Skarky Erzsébet négy esztendő múlva, 1847-ben távozott az élők sorából. Gyermekei közül ketten érték meg a felnőttkort, az 1816-ban született Purgly Sámuel és a nála hét évvel
fiatalabb (I.) Purgly Sándor.59 A forrásokban apja halála után Purgly Sámuel
tűnik fel sövényházi birtokosként, de van adatunk arra is, hogy (I.) Purgly
Sándor szerepet vállalt az itteni ügyekben: egy 1846. február 23-i anyakönyvi
bejegyzés szerint ő, Győr megye akkori táblabírája volt a keresztszülője Pajor
János házatlan zsellér és Thuroczi Terca Sándor nevű fiának.60 Ugyanakkor
hamarosan elkerült innen: gyermekei az akkor Veszprém megyéhez tartozó,
Balatonhoz közeli Lepsényben, illetve a Lepsényhez tartozó Kőkútpusztán
születtek az 1850-es években,61 akik közül (II.) Purgly Sándor 1896-ban országgyűlési képviselői mandátumot szerzett az enyingi kerületben a kormányzó Szabadelvű Párt színeiben.62
A Purgly család Arad megyei ága lett egyébként az országosan ismertebb.
(II.) Purgly Jánost – aki 1500 holdas földbirtok felett rendelkezett – országgyűlési képviselőnek is megválasztották, lányát, Purgly Magdolnát pedig 1901. július 22-én az a Horthy Miklós vette feleségül, aki 1920 és 1944 között Magyarország kormányzójaként egy korszak névadójává vált.63
A sövényházi Purglyak úrilaka a később Laendler-kúriának nevezett, majd
téeszirodaként használt épület volt. Ez 1780–1784-ben még nem létezett, mert
az első katonai felmérés térképén nem szerepel, feltehető azonban, hogy már
állt az 1840-es évek elején. Erre utal, hogy a Győr vármegyéről szóló 1910-es
könyvben az áll: „a Purgly-féle ház és birtok szintén a Neuhold családé volt és
ugyancsak vétel útján került a Purglyak kezére”.64 A Magyar kastélylexikon szerint Neuhold Károly lakta a jezsuiták által épített későbbi Fricke-kastélyt, míg
Neuhold Sándor 1810 körül építtette magának az új, klasszicista stílusú kúriát65
– ez utóbbi került a Purglyak birtokába.
Purgly Sámuel 1860. február 11-én hunyt el Sövényházon és két nappal később temették el Győrben. Felesége, öttevényi Nagy Teréz – akivel 1840-ben
keltek egybe – 1887. január 13-án halt meg ugyancsak Sövényházon, 68 éves
korában. Gyermekeik közül heten érték meg a felnőttkort: György (1841. szeptember 29., Sövényház–1878. január 11., Örkény[puszta]), Ödön (1843. január
13., Sövényház–1888. január. 7., Enese), Irma (1844. február 18–1917. augusztus
18.), Róza (1845. szeptember 19–1876. október 28., Tét), Teréz (1851. április 12–
1882. december 5., Tét), Zsigmond (1853. augusztus 17., Bezi–1915. április 19.,
Győr) és Mihály (1855. március 26., Sövényház; halála helye és ideje nem ismert). Erzsébet (1846. március 14–1850. május 29.), István (1848. március 2–
1855. szeptember 15.) és Sámuel (1852. augusztus 30., Sövényház–1854. december 1., Sövényház) kisgyermekként meghalt.66
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A sövényházi birtok irányítását Purgly Sámuel 1860-as elhunyta után özvegye és fiúgyermekei vették át. Erre utal, hogy amikor Győr vármegye főispánja
1868. szeptember 13-án a faluba látogatott, két Purgly fivér – feltehetőleg (II.)
György és Ödön – fogadta őt, a villásreggelit pedig az özvegynél költötte el a
társaság.67 (II.) Purgly Györgynek két gyermeke született feleségétől, Nádosy
Erzsébettől, akivel 1876-ban lépett frigyre: (III.) György (1877. április 20., Sövényház–1941. január 11., Győr) és Terézia (1878–1887. október 6., Sövényház).68 Érdekesség, hogy miután (II.) Purgly György 1878-ban meghalt, özvegye
testvéréhez, Purgly Mihályhoz ment hozzá 1881-ben: két fiuk és egy lányuk lett,
György Emil és Béla, illetve Györgyike.69
A többi testvér sorsa is ismert. Purgly Irma Peregi Mihálynak, az első győri
takarékpénztár aligazgatójának, Purgly Róza Pályi Gyula ügyvédnek, míg
Purgly Teréz Barcza Gézának a felesége lett.70 Purgly Zsigmond édesapja fivérének, a már említett (I.) Purgly Sándornak a lányát, Erzsébetet vette el; egy lányuk és három fiuk született.71
A gazdag Purgly família itteni ága Sövényházon kívül több településen volt
birtokos, így Bőnyben és környékén is, valamint a család feltehetőleg már az
1840-es években kastélyt épített Enesén, a mai Petőfi u. 26. szám alatt.72 A Purglyak az evangélikus vallást követték, miközben Sövényház Bezivel és Enesével
szemben római katolikus többségű volt. Nem véletlen, hogy (I.) Purgly György
100, míg fia, Purgly Sámuel 200 forintos adományt tett a bezi evangélikus gyülekezet javára.73
Özv. Purgly Sámuelné 1887-es halála után a sövényházi birtok irányítását
legkisebb fia, Purgly Mihály vette át. A két másik, még élő fiútestvér közül az
enesei kúriát (I.) Purgly Ödön, míg a bőny-örkénypusztai uradalmat Purgly
Zsigmond örökölte.74 A család ekkoriban is a vármegye elitjéhez tartozott, amit
mutat, hogy Laszberg Rezső főispán kisfiának és kislányának keresztelőjét
Purgly Mihály sövényházi házában tartotta 1894-ben.75 Anyagi jólétük a mezőgazdaságtól függött: híres juhászatuk révén például finom gyapjút értékesítettek.76

BALOGHOK, RISEK, FRICKÉK
Ahogy korábban írtuk, 1843 szeptemberében a sövényházi Neuhold-birtok
másik fele Ris Antal, Balogh Kornél és testvére, Balogh Kálmán kezére jutott.
Ők hárman rokonságban álltak egymással: Ris Antal vagyonos pozsonyi patikus nővére, Ris Jozefa Győr vármegye főorvosához, Balogh Józsefhez ment feleségül.77 Kornél és Kálmán az ő fiaik voltak.78 A nemességet nyert Balogh család számára világos lehetett mind a Neuholdok anyagi helyzete, mind a birtok
értéke, hiszen Balogh József korábban 100 aranyat hitelezett Neuhold Ernstnek
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és anyjának, amit csak 1840-ben kapott vissza abból a pénzből, amit (I.) Purgly
György fizetett a sövényházi uradalomért.79
A Baloghok egyébként ekkortájt Győr vármegye egyik ismert családjának
számítottak, köszönhetően leginkább Kornélnak. Ő 1804. augusztus 28-án született Győrben. A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumát végezte el, majd a Királyi Kerületi Akadémián 1818–20 között bölcseleti, 1820–22
között joghallgató volt. A vármegyén 1826-ban tiszteletbeli aljegyzőként, 1828–
1832 között másod-, 1832–1845 között első aljegyzőként, 1836-tól tiszteletbeli
főjegyzőként tűnt fel. Az 1843–1844-es rendi országgyűlésen Győr vármegye
követe volt. A megyei konzervatívok egyik vezető egyéniségeként 1845. július
23-án Győrött első alispánná választották, majd 1846-ban megerősítették hivatalában. 1847 novemberében újból a vármegye követe volt a pozsonyi országgyűlésen, az utolsó rendi diétán. 1848. május 1-jén lemondott vármegyei
tisztségéről. 1848 júniusában és júliusában is képviselői mandátumot szerzett,
ezeket azonban megsemmisítették. Windisch-Grätz tábornagy 1848. decemberi győri bevonulásakor kinevezte első alispánnak. A szabadságharc leverése
után az országos törvényszék elnöke lett. Több, a szabadságharcban részt vett
hazafit mentett fel, emiatt 1854-ben nyugdíjazták. A Ferenc József császár által
1860-ban kiadott októberi diploma kibocsátásakor a magyar kancellárián udvari referendáriusként – azaz hivatali előadóként – tevékenykedett, majd Győr,
Komárom és Esztergom megye főispánja volt.80 Testvére, Balogh Kálmán 1846ban Győr vármegye táblabírájaként szerepel a forrásokban.81
Az 1840-es években e három birtokos közül a Baloghok – legalábbis Kálmán
– irányíthatták ténylegesen a sövényházi birtokrészt. Erre egyrészt abból következtethetünk, hogy a legelőelkülönözési per már említett 1847. július 16-i
ítéletekor két földesúr volt jelen, Purgly Sámuel és Balogh Kálmán. Ugyancsak
írtuk korábban, hogy fennmaradt Purgly Sámuelnek és Balogh Kálmánnak az
úrbéri székhez az 1840-es években küldött levele, amelyben azt kérték, hogy a
jobbágyok a kilencedet folyó ezüstpénzben fizessék számukra. A sövényházi
egyházi anyakönyvekben is több helyütt van nyoma Balogh földesúrnak. 1848.
július 13-án Konyhai Trézsiről bejegyezték, hogy édesapja, Konyhai Mihály birkáslegény tekintetes Balogh uraságnál.82 1849. február 19-én Halál János, tekintetes Balogh úr gulyása hunyt el.83
A Baloghok a szabadságharc után nem sokkal már nem szerepelnek a községgel kapcsolatos dokumentumokban, az utolsó anyakönyvi bejegyzés, amely
említi a család nevét, 1849. október 21-i.84 Az 1850-es évek második felétől – az
újabb legelőelkülönözési pernél már volt szó róla – új név tűnik fel földesuraságként, Klucky Aurélia. Ő Aurelie Ris néven Bécsben látta meg a napvilágot
1812. október 12-én, az 1843-ban a sövényházi birtokrészt megszerző Ris Antal
lányaként. A győrsövényházi templomkertben lévő sírján az szerepel, hogy
1891. október 27-én halt meg, 80. életévében, a halotti anyakönyvekből pedig
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az is kiderül, hogy két nappal később temették el. A bejegyzés egyébként Ris
Arankaként említi (az Auréliát és az Arankát a korban egymás szinonimájaként
használták), s azt is megjegyzi róla, hogy néhai Klucky József orvostudor özvegye volt.85
A családtörténet itt válik igazán érdekessé. Klucky József azonos azzal a Josef Kluckyval, aki 1806. szeptember 10-én született Mährisch-Weißkirchenben
(ma: Hranice na Moravě Kelet-Csehországban). Orvosi tanulmányait Paviában
kezdte, majd 1829. augusztus 6-án avatták doktorrá a Bécsi Egyetem Orvostudományi Karán. Utána az egyetem botanikai tanszékén kezdett dolgozni. Az
1848-as bécsi forradalom szele őt is elérte, 1848 júliusában a bécsi polgárság
által létrehozott Nemzeti Gárda irányító testülete elnökének választották.
Emellett a gárda újságjának szerkesztőbizottságában dolgozott 1848 októberéig, ameddig a lap megjelent. 1848-tól 1878. február 12-i haláláig a bécsi városi
tanács tagja volt a konzervatív párt színeiben. 1876. augusztus 29-én az osztrák
főváros díszpolgárává választották, 1885-ben pedig utcát neveztek el róla Bécs
Duna és Duna-csatorna között fekvő Brigittenau városrészében.86 A Kluckygasse ma is szerepel a térképeken.
Így kapcsolódik tehát össze Bécs és Sövényház története. Josef Klucky rövid
életrajzából valószínűnek tűnik, hogy ő nem, de jó darabig talán felesége sem
sokat tartózkodhatott az itteni birtokon, amit – ha így volt – tiszttartó útján kényelmesen igazgathattak. Ennek az okfejtésnek némileg ellentmond ugyanakkor az a tény, hogy Klucky Aurélia édesanyja, Ris Johanna 1866. július 27-én
Sövényházon halt meg,87 és az itteni templomkertben helyezték örök nyugalomra.
A Klucky házaspárnak egy gyermekéről tudunk, az 1838-as születésû Klucky
Arankáról (teljes nevén: Klucky Aranka Hermina Matilda), akit Fricke György
(teljes nevén: Fricke Ágoston György) vett feleségül, e friggyel később sövényházi birtokossá válva. A házasság valamikor az 1860-as években köttethetett,
amire abból következtethetünk, hogy a birtokot utóbb öröklő Emil fiuk 1867ben született Döblingben (ma Bécs XIX. kerülete, abban az időben önálló település).88 Valószínű tehát, hogy akkoriban a pár még nem Sövényházon lakott.
Gyermekeik közül egyébként csak Ilona Karolina Auguszta született Sövényházon, 1871. október 18-án. A szülők lakhelyeként itt az ausztriai Wels és Sövényház szerepel az anyakönyvben. A november 1-jei keresztelőn a keresztszülő a nagymama volt. Őt Klucky-Ris Arankaként, a sövényházi templom és
plébánia érdemteljes kegyuraságaként jegyezték be a megfelelő rovatba.89
Fricke György 1827-ben született a Hannoveri Királysághoz tartozó Cellében
(ma Németország egyik városa). Édesapja Fricke Vilmos (Wilhelm Fricke) angol
királyi őrnagy (1836-ban hunyt el), míg apai nagyapja, Fricke József (Josef Fricke) angol fregattkapitány volt. Édesanyja Brünnből (ma: Brno, Csehország)
származott.90 A két felmenő angol katonai pályafutása talán meglepőnek tűnhet.
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Ennek magyarázata az, hogy amikor Napóleon 1803-ban elfoglalta a Hannoveri
Választófejedelemséget, az ottani hadsereget feloszlatták, sok katona azonban
Nagy-Britanniába menekült a francia uralom elől, ahol néhány hónapon belül
megalakították a Király Német Légióját. Fricke György nagyapja esetében valószínű, hogy ennek az alakulatnak volt a tagja, apja esetében viszont – akit 1812ben léptettek elő törzsőrmesterből hadnaggyá a légió első dragonyosezredénél91
– biztos. Ő a napóleoni háborúk során részt vett a Hannover felszabadítására
indított, kudarcba fulladt 1805–1806-os akcióban, 1812–1813-ban a pireneusifélszigeti, 1813–1814-ben a dél-franciaországi, valamint 1814-ben a hollandiai
harcokban, az 1815. június 18-i, Napóleon végleges vereségével végződött waterlooi csatában pedig szárnysegédként súlyosan megsérült.92
Visszatérve fiára, Fricke Györgyre, ő 1910-es adat szerint az 1860-as években
telepedett le Győr vármegyében.93 Katonai pályafutása rendkívül érdekesen
alakult. Az 1848-as tiszti névjegyzék szerint a cs. kir. 6. számú WallmondenGimborn kürasszír (vértes) ezred kadétja volt. Az osztrák oldalon harcolt többek között az 1849. februári cibakházi csatában, majd haladt előre a ranglétrán,
s 1863-ra már kapitánnyá (rittmeister) léptették elő. Az időközben Hessen hercege „tulajdonába” került ezred ekkor Győrben és környékén, a 2. század pedig
pont Sövényházon állomásozott. Fricke György ennek a századnak volt a parancsnoka, és nagyon valószínű, hogy ekkor ismerkedett meg Klucky József és
Ris Aurélia lányával, Klucky Arankával. Fricke György részt vett az 1866-os,
osztrák vereséggel végződött osztrák–porosz háborúban is. Az 1867-es nagy
haderőreform keretében a vérteseket megszüntették és dragonyosezredeket
szerveztek belőlük. Fricke György maradt ennél az ezrednél, amelynek 1875–
1879 között parancsnoka is lett. Ezt követően lépett elő vezérőrnaggyá és vette
át nyugdíjazásáig a soproni lovasdandár parancsnokságát.94
Fricke György nemességét – ami ekkor már csak rangot és nem előjogokat
jelentett – 1879-ben kapta az uralkodótól, Ferenc Józseftől,95 1885-ben pedig
lovagi rangemelésben részesült.96 Valamikor 1882–1884-ben vonult nyugdíjba:
1882 májusában még báró Edelsheim-Gyulai Lipót országos főhadparancsok
oldalán szerepel a hírekben,97 1884 júliusában viszont már nyugalmazott tábornokként említik.98 Unokája, Fricke (férjezett nevén: Jálics) Izabella 1980-as
években írt önéletrajzában a következőképpen emlékezik meg róla: „Apai
nagyszüleim német származásúak voltak. Mikor nagyapám mint az osztrák–
magyar közös hadsereg generálisa nyugdíjba vonult, Sövényházán, a felesége
birtokán telepedett le. Azonban mindenképpen igyekezett megtanulni magyarul, mert azt vallotta, hogy amelyik ország neki kenyeret ad, annak a nyelvét el
kell sajátítania.”99
Az 1904 júliusában elhunyt100 Fricke Györgynek Emil fián kívül két lánya
született, Aranka (aki a forrásokban e név akkori változataiban Auréliaként és
Liliként is feltűnik) és a már említett Ilona (akit időnként németesen Helénként
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említenek a dokumentumok).101 Ugyan a tábornok evangélikus vallású volt,102
de felesége katolikus,103 gyermekeiket pedig – talán Sövényház többségi vallásához igazodva – katolikus hitben nevelték.
A família előkelő társadalmi helyzetére számos példa hozható. Az egyik ilyen
Ilona és Aurélia házassága. Ilona 22 éves korában, 1893. szeptember 4-én ment
feleségül a 25 éves lembergi (akkor: Galícia, ma: Lviv, Ukrajna) földbirtokoshoz,
Walerian Krzeczunowiczhoz. A szertartást a sövényházi templomban végezte
Stry város (akkor: Galícia, ma: Stryi, Ukrajna) plébánosa, a tanú pedig Philipp
von Zaleski galíciai osztrák miniszter és Mocsáry Lajos téti földbirtokos volt.104
Fricke Aurélia szintén Lengyelországba került, Karol Czecz de Lindenwald, a
galíciai törvényhozó gyűlés (szejm) tagjának hitvese lett.105 Fricke Emil szentkirályi Nagy Izabellát vette feleségül, szentkirályi Nagy Valér későbbi altábornagy leányát. (Nagy altábornagy 1904–1912 között a cs. és kir. méneskar katonai felügyelője volt.)106 Jól mutatja a család társadalmi rangját az is, hogy Fricke
György ott volt gróf Batthyány Lajos győri főispán 1884-es beiktatásának díszebédjén.107 A családtagok rendszeresen részt vettek a győri bálokon,108 a sövényházi kastélyban pedig számos alkalommal megfordultak a megyei notabilitások.109
A Fricke família úri életmódját az itteni birtok tette lehetővé. A Győr megyéről értékes leírást megjelentetett Fehér Ipoly megemlítette Kluckyné tejgazdaságát, amelynek alapját 70-80 svájci tehén jelentette, napi hat icce – azaz
nagyjából négy-öt liter – átlagos terlmeléssel. A tejet Bécsben adták el.110 Tudunk arról is, hogy nagy tételben foglalkoztak nyárfacsemeték értékesítésével.111 A családi élet központja a sövényházi kastély volt, amely feltehetőleg már
a jezsuiták idejében, azaz a XVII–XVIII. század folyamán állt.112 Az biztos, hogy
1780–1784-ben már létezett, mert az első katonai felmérés térképén szerepel,
igaz, akkor még U alakú épületként.
A falu két nagybirtokosa egyébként vagy rokonság, vagy szerződés, végrendelet folytán szoros kapcsolatban lehetett egymással, mert 1879-ben az 1860ban elhunyt Purgly Sámuel egyik örököseként tűnik fel Klucky Aurélia.113

VÁLTOZÁSOK A KÖZIGAZGATÁSBAN
Sövényház a legrégebbi idők óta Győr vármegyéhez tartozott. A vármegyében
a XVIII. század végén Csilizközi kerületet, valamint Sokoróaljai, Szigetközi és
Tóközi járást említenek a források,114 a falu az utóbbi része volt. A XIX. században a járás nagyobb területre terjedt ki, és a Tó-, sziget-, csilizközi nevet viselte.
Az 1848–49-es szabadságharc leverése után, a Bach-korszakban a bécsi kormányzat Magyarországot öt helytartósági kerületre és megyékre osztotta. Sövényházt a soproni székhelyű kerülethez sorolták.115
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Ausztria és Magyarország 1867-es kiegyezése és a felelős magyar kormány
felállása után nagyszabású változások kezdődtek a közigazgatásban. A települések helyzetét az 1871-es községi törvény rendezte.116 A jogszabály kimondta:
minden területnek valamilyen községhez kell tartoznia, amelyek a törvény korlátain belül önállóan intézik belügyeiket, végrehajtják a törvényeket, a kormány és a törvényhatóságok rendelkezéseit, határozatait. Hatáskörük kezdetben a községi utakra, iskolákra, mezei és tűzrendészetre, illetve a szegényügyre
terjedt ki. Később külön törvényekkel az államigazgatási teendők legnagyobb
részét a községek kötelezettségévé tették. Vezető szervük a községi képviselőtestület, illetve a városi tanács, végrehajtó szervük pedig az elöljáróság volt.
Utóbbi az egyedi tisztviselők – bíró, jegyző, esküdtek, közgyám, orvos – gyűjtőfogalma, külön hatáskörrel nem rendelkezett.117
Az említett törvény Budapest és a törvényhatósági jogú városok mellett rendezett tanácsú városokat, önálló jegyző megfizetésére képes nagyközségeket és
jegyzőt közösen alkalmazó kisközségeket hozott létre.118 Míg a jobbágyság idején a bírót a földesúr jelöltjei közül választották, ekkor már a képviselő-testület
döntött a személyéről, csakúgy, mint a jegyzőéről. Az egymáshoz közeli kisközségek 1871 után közös jegyzőt választottak, akinek a neve körjegyző, a területé
pedig, amelynek a szakigazgatását ellátta, körjegyzőség volt. A körjegyzőségek
méretére, a bennük részt vevő községek számára a jogszabályok semmilyen előírást nem tartalmaztak. Sövényház az új közigazgatási rendben is Győr vármegye Tó-, sziget-, csilizközi járásához tartozott, és kisközségnek számított. A falu
1872 novemberében még jegyzőség volt, a jegyzői tisztet Málik Károly tanító
töltötte be.119 A település 1873-ban az újonnan megalakult bezi körjegyzőség
tagjává vált, Fehértóval és Markotabödögével együtt. A székhely a Sövényháznál
valamivel kevesebb lakosú Bezi lett, talán azért, mert színmagyar volt.
Az első körjegyzőt 1873. május 20-án választotta meg a négy falu képviselő-testülete. A két pályázó közül Kálmán Elek 32, Haiczinger György 23 voksot
kapott. Sövényházról Göltl Márton, Leiner János, Gruidl Márton, Glatz Pál,
Kriegler Antal, Leiner Mihály, Göltl József, Muszpantner István, ifj. Göltl Lőrinc,
Kriegler János, Arbeiter Pál és Adrián János vett részt a szavazáson.120 Az 1826ban született, azaz ekkor 47 éves Kálmán Elek mecséri tanítóként pályázott a
körjegyzői állásra.121

LAKOSOK, HÁZAK, TŰZVÉSZEK
Korszakunkban először az 1848–49-es szabadságharc leverése után, 1850-ben
a katonaság, majd 1857-ben a közigazgatási hatóságok közreműködésével végeztek népszámlálást az osztrák birodalomban, így Magyarországon is. Ezeket
a XIX. század magyar demográfusai a korabeli közjogi állapotokra hivatkozva
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törvényteleneknek minősítették, s többen minőségüket, megbízhatóságukat
is kifogásolták. Az 1850-es cenzust a korabeli osztrák szakemberek is bírálták.122
Az első modern népszámlálást már a magyar statisztikai szolgálat hajtotta végre 1870 elején, 1869. december 31-i eszmei időponttal. Ekkortól tízévenként
vették számba a népesség legfontosabb adatait, amelyek révén Sövényház történetére vonatkozóan fontos adatok maradtak fenn.123
LAKOSSÁGSZÁM
Év
Sövényház
Tó-, sziget-, csilizközi járás
Győr megye

1850
899
–
–

1857
1099
–
–

1869
1115
32.660
103.637

1880
1093
33.829
109.493

1890
1313
–
115.787

1900
1273
38.599
126.188

Sövényház lélekszáma az 1869 és 1900 között eltelt 31 év alatt hetedével,
azaz 14 százalékkal emelkedett. A bővülés üteme elmaradt mind a Tó-, sziget-,
csilizközi járásétól (18 százalék), mind Győr vármegyéétől (22 százalék).
Érdekes demográfiai adalék, hogy korszakunkban miként alakult Sövényházon a születések, halálozások, házasságok száma évente. Az összesítés a római katolikus egyház anyakönyvei alapján készült el, de miután a falu lakosságának zöme ehhez a felekezethez tartozott, az adatsor alkalmas következtetések levonására.124
1840–1849 1850–1859 1860–1869 1870–1879 1880–1889 1890–1899
Időszak
43,1
40,7
43,9
53,2
53
59,2
Születések*
37,6
28,5
32,3
42,4
37,7
38,5
Halálozások*
10,3
7,7
10,4
9,1
8,5
7,6
Házasságkötések*
*évi átlag

Az adatokból látható, hogy a születések száma 1840-től az 1860-as évek végéig évente átlagosan 40 körül volt Sövényházon. Utána demográfiai robbanás
következett be, és jellemzően évi több mint félszáz baba sírt fel a faluban. A
halálozások száma ezzel szemben erősen ingadozott a korszakban, de jellemzően évente 30–40 között alakult. Az elhunytak jelentős része – az akkoriban
még gyógyíthatatlan gyermekbetegségek következtében – csecsemő vagy gyermek volt. Érdekesség, hogy az 1849-es kolerajárvány miatt kiugróan magas halálozási szám (71) szerepel amellett az év mellett, míg az 1873-as, utolsó hazai
kolerajárvány nem okozott ilyen emelkedést (43). Ugyancsak valamilyen járványra utalhat néhány esztendő szokásosnál több halottja: 1845-ben 59-en,
1846-ban 50-en, 1869-ben 51-en, 1874-ben 53-an, 1876-ban 50-en, 1879-ben
58-an, 1881-ben 51-en, 1885-ben 70-en, míg 1892-ben 60-an hunytak el a katolikus anyakönyvben szereplő bejegyzések szerint a faluban.
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FELEKEZET SZERINTI MEGOSZLÁS125
római katolikus
evangélikus
Év
1869
1036
53
1880
1021
30
1890
1146
106

református
1
19
6

izraelita
25
23
54

görögkeleti
–
–
1

A lakosság döntő része római katolikus volt, de az e felekezethez tartozók
aránya két évtized alatt 93 százalékról 87 százalékra csökkent – feltehetőleg a
beköltözések, illetve a vegyes házasságok hatására. Ezzel szemben az evangélikusok aránya 4,8 százalékról 8, az izraelitáké pedig 2,2 százalékról 4,5 százalékra nőtt. Reformátusok és görögkeletiek mindvégig elhanyagolható számban
éltek a faluban.
Ezeket a felekezeti adatokat kiegészítik az egyházmegyei név- és adattárak,
amelyek főként a rendszeres népszámlálás előtti évtizedekre tartalmaznak pótolhatatlan információkat.126 Az 1841-es kiadvány szerint Sövényházon, Szapudon és a Rábca melletti vámházban összesen 925-en éltek. Az utóbbi két
külterületi helyen 36, illetve 4 katolikus, míg a faluban 853 katolikus, 24 protestáns és 8 zsidó volt. A protestánsok aránya ekkor tehát nem érte el a 3, az
izraelitáké pedig az 1 százalékot. A sematizmus a közigazgatásilag Bezihez, egyházközségi szempontból viszont a sövényházi plébániához tartozó Hugotpuszta lélekszámát 5 katolikusban és 15 protestánsban, Belevár dűlőét pedig
3 katolikusban adja meg.
Az 1847-es Győr egyházmegyei név- és adattárban kissé magasabb számok
szerepelnek. Sövényházon 870 katolikust, 25 evangélikust, 2 reformátust és 11
zsidót, Szapudon 32 katolikust és 13 evangélikust, a vámházban 3 katolikust
tüntettek fel. A községben tehát 956-an élhettek. Ezenkívül Hugot neve mellett
10, Beleváré mellett pedig 3 katolikus szerepel. Az „iskolások száma” rubrikában 134 olvasható. A protestánsok aránya ekkor tehát kissé meghaladta a 4,
míg az izraelitáké az 1 százalékot.
Az 1882-es sematizmus érdekessége, hogy az anyaközségen, a vámházon,
valamint Szapud-, Borjúakol- és Hugotpusztákon kívül egy vasúti őrházat is
feltüntettek 2 katolikus lakossal. Ez Szapudtól délre lehetett az 1876-ban átadott Győr–Sopron vasútvonal mellett és csak az 1956-ban került Győrsövényháztól Kónyhoz.127
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Látható, hogy az 1880-as népszámlálás adatai szerint Sövényházon a magyarok voltak többségben – miközben minden forrás hol Győr vármegye egyetlen német többségű, sőt időnként német községének nevezi a falut. Az ellentmondás okát nem tudjuk, legfeljebb sejtjük: sokan nem vallották meg valódi
nemzetiségüket a kérdezőbiztosnak. Reálisabbnak tűnnek az 1890-es és az
1900-as cenzus számai: ekkor a németek aránya 65,7, illetve 65,4 százalék volt.
Ide tartozik, hogy 1873-ban cigányösszeírást tartottak az országban. Kálmán
Elek körjegyző június 27-én azt jelentette, hogy „Bezin, Sövényházán, Fehértón, Markotabödögén cigányok nincsenek”.129
OLVASNI-ÍRNI TUDÁS
1880
660

Sövényház teljes lakosságának 60,4 százaléka tudott írni-olvasni 1880-ban.
Az arány a Tó-, sziget-, csilizközi járásban csak 56,3, Győr megyében pedig 57,7
százalékot tett ki.
A statisztikai adatok alapján egyértelmű: a mai viszonyokhoz képest óriási
különbség volt, hogy sokan éltek külterületen, az 1870-es évek elején például
a sövényházi lakosság mintegy 8 százaléka. Ezt az 1873-as egyházlátogatási
jegyzőkönyvből tudjuk, amelynek számai nagyjából megegyeznek az 1869-es
népszámláláséival. E szerint magában a faluban 968 katolikus, 19 evangélikus
és 18 izraelita, a vámházban 6 katolikus, Borjúakolon 20 katolikus és 12 evangélikus, míg Szapudon 34 katolikus és 17 evangélikus lakott, köztük (az említés
sorrendjében) 112, 3, 2 és 3 iskolással. (Ezeken kívül a Rábca melletti Hugot is
a sövényházi plébániához tartozott 55 katolikus, 8 evangélikus és 3 református
lélekkel, közte 10 iskolással, de ez a puszta közigazgatásilag – mint már említettük – Bezi része volt.)130 Az 1894-es Győr egyházmegyei sematizmus szerint
a sövényháziaknak már a 14 százaléka, az 1312 lakosból 187 élt külterületen.131
Ezek a helyek ma is ismertek. Borjúakol a későbbi Arankapusztával azonos,
amely a településtől mintegy másfél kilométerre kelet–északkeletre fekszik.
Korszakunkban a Klucky–Fricke család birtoka volt. A Borjúakol elnevezés az
anyakönyvekben először 1849. február 20-án szerepel.132 Végleges nevét feltehetőleg vagy a földbirtokos Klucky Auréliáról (akit Arankaként is emlegettek),
vagy lányáról, Klucky Arankáról kapta. A forrásokban először 1898-ban szerepel Arankapusztaként (de ekkor tévesen Felső-Szapudra vonatkoztatják133),
majd 1902-ben Arankamajorként.134 (1892-ben Balogpusztát is említenek,
amin talán Arankapusztát értették.135)
A vámház az Öreg-Rábca mellett volt (erről a Rábca-szabályozásról szóló
részben részletesebben lesz szó). A XVI. század első harmadáig önálló település
Szapud ma is ismert puszta Sövényháztól hozzávetőlegesen két kilométerre
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délre. 1886-ban külön említik Alsó- és Felső-Szapudot.136 Szapud a Purglyak
birtokrésze volt.
Más puszta tárgyalt korszakunk végéig, 1896-ig nincs a helységnévtárakban. Az 1882-es és az 1894-es Győr egyházmegyei sematizmusban szerepel 2,
illetve 5 katolikus lakossal a már említett vasúti őrház, valamint az 1894-esben
7 lakossal a Rábca-töltésnél („ad aggeres Rábcza”) lévő lakott hely, talán a későbbi Ilonamajor.137
A helységnévtárakból az is tudható, hogy Sövényház területét 4477–4478
kataszteri holdban adják meg, ami 25,8 négyzetkilométerrel egyenlő. Ez némiképp több a mostani 24,21 négyzetkilométernél. A különbség ugyanakkor nem
jelentős, a határvonal tehát érdemben nem változott az eltelt bő egy évszázadban. (Elképzelhető, hogy az eltérés a Győr–Sopron vasútvonal mellett álló vasúti őrház – és nyilván egy nagyobb határdarab – 1956-os Kónyhoz csatolásából
adódik.) Aztán: 1882-ben utolsó postaként még a lébény–szentmiklósit említik,
1886-ban azonban már működött ilyen hivatal a községben. (A posta elnevezésében tűnt fel ekkor először a Győr-Sövényháza elnevezés, nyilván, hogy
megkülönböztessék az alföldi Sövényházától, a mai Ópusztaszertől.)138 1892ben ráadásul már posta-takarékpénztár is szolgálta a településen élőket, és feltüntették, hogy az utolsó távírdahivatal Lébény–Szentmiklóson és Enesén
volt.139
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A községben lévő házak száma a népességhez hasonló hullámzáson ment
át. Míg 1869 után, két évtizeden keresztül növekedés, addig 1900-ra csökkenés
következett be. A visszaesés egyértelműen összefüggésbe hozható az 1892.
augusztus 25-én kitört tűzvésszel, amikor minden második ingatlan lángra kapott, és a Gyôri Közlöny tudósítása szerint összesen 86 épület pusztult el.141 A
kár akkora volt, hogy még az uralkodó, Ferenc József is küldött 500 forint segélyt.142 A Győri Közlöny hiába írt nem egészen egy évre rá már „a hamvaiból
fényesen kiépült” Sövényházáról,143 a statisztikai adatok arról tanúskodnak,
hogy a talpra állás még 1900-ban sem volt teljes.
A tűzesetek egyébként is igen gyakoriak voltak a községben, részben a sűrű
beépítésnek köszönhetően: az említett újság szerint 1875. június 15-én öt, 1882.
január 18-án két, 1883. augusztus 9-én öt, 1885. szeptember 22-én hét, 1890.
május 16-án pedig öt ház hamvadt el.144 Ennél valójában biztosan jóval több
ilyen káresemény történt. Ez egyrészt abból tudható, hogy a Gyôri Közlöny az
1885. szeptember 22-i tűz kapcsán megjegyezte, abban az évben az már a harmadik tűzeset volt. Másrészt az alispáni iratokban fennmaradt, hogy 1890-ben
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nemcsak május 16-án, hanem július 28-án és augusztus 4-én is felcsaptak a lángok.145 A tüzek több esetben felügyelet nélkül hagyott gyerekek óvatlansága miatt keletkeztek, ezért 1885-ben kisdedóvodát hoztak létre a faluban,146 ami valószínűleg csak nyáron működött, sajnos azonban nem tudjuk, hány évig.
A házak száma azért összességében így is nagyjából tizedével volt több tárgyalt korszakunk végén, mint 1869-ben. Bizonytalan, hogy ez mennyiben járt
együtt a falu kiterjedésének a növekedésével (az is lehet persze, hogy a pusztákon lett több otthon). Sövényház lakott területe az 1780-as években készült
első katonai felmérési térkép szerint északon, a Lébény felőli oldalon gyakorlatilag ugyanott kezdődött el, mint manapság. Bezi felé az utolsó házak akkor
a mai Sport utca vonalában lehettek. Egy 1859-es térkép szerint délen a település a mai Petőfi és a Fehértói utca találkozásáig bővült.147 Nem valószínű
ugyanakkor, hogy az alsófalu – az ettől a kereszteződéstől délre eső rész – kialakulása már a következő évtizedekben elkezdődött, két okból sem. Egyrészt
egy 1890-es iratban a kovácsműhely még a község alsó részének számított (ma
a Gárdonyi G. u. 1. szám alatt található).148 Másrészt a tét–lébényi (akkor: tét–
mosoni) út 1893-as szélesítésének egyik dokumentumából kiderül, hogy az út
25,932. kilométerétől kezdődött Sövényház belterülete: ez éppen a mai Petőfi
és Fehértói utca kereszteződésénél lehetett.149

ÁRVIZEK ÉS RÁBCA-SZABÁLYOZÁS
A XIX. századi Sövényház kétségkívül legnagyobb problémáját a gyakori árvizek jelentették, amelyek a mezőgazdaságból élő lakosságnak óriási károkat
okoztak. A fodorszerűen kanyargó Rábca kiöntései ellen ugyan igyekeztek védekezni – például eszteróknak nevezett töltéseket emeltek, valamint az utakat
is megmagasították, hogy akadályt képezzenek a víznek –, de nem sok eredménnyel. Keczkés Károly mérnök 1838-as leírása alapján a Fertő és a Rábca
magas vízállásnál az Illmic (ma: Illmitz, Ausztria), Moson, Győr, Csécsény és
Eszterháza (Fertôd) közötti részt öntötte el.150 Ez persze nem azt jelentette,
hogy az egész hatalmas – a Fertő és a Hanság kiterjedésének csaknem dupláját
kitevő – terület minden négyzetmétere víz alatt állt, hiszen a „tóból” a kisebb
halmok kiemelkedtek.
Hasonló volt a helyzet Sövényházon is. A település gorondra épült, amely
a környezeténél néhány méterrel magasabb kiemelkedést jelent. Ilyen kisebb
dombocskából nagyon sok van a falu körül, s ezek árvíz esetén sem úsztak.
A Répa-sziget és a Bika-sziget ma is őrzi nevében, hogy gyakran víz vette körül.
A község határának mintegy felét biztosan rendszeresen elöntötte a Rábca, de
például Rasz Mihály bezi körjegyző 1879. július 29-én a járási szolgabírónak írt
leveléből tudjuk, hogy az ár Sövényházon kétharmadosnál is nagyobb mérvű
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kárt okozott 160 károsultnak. A környező helységekben ezek a számok akkor
így alakultak: Bezin kétharmados kár, 139 károsult; Fehértón egyharmados kár,
102 károsult; Markotabödögén egyharmados kár, 112 károsult.151
Egy korabeli forrás szerint a Rábca mentén 30 ezer holdnyi területen fél méter mély tó volt az állandó helyzet. „A víz emlékezet óta rajtuk ült, krónikás szárazságnak kellett lenni, ha néhány hónapra felszabadultak. Sokan azt sem tudták, tulajdonképpen hol van a földjük, apáik mondása után emlékezetből mutogatták, mikor csónakon vízi vadászat céljából kalandoztak a nagy tavon, hogy
itt kellene lenni valahol az ő jussuknak.”152
Az időszak egyik legszörnyűbb árvizéről, az 1873-asról részletes leírások
maradtak fenn.153 Ezek alapján könnyebb elképzelni, milyen próbatételeket
kellett kiállni a tóközi embereknek. Egy 1873. március 9-én a főispánnak íródott
levélben ez szerepel: „A Rába és a Rábca folyók rendkívüli áradásai védgátainkat menthetetlenül áthágták, 1830 óta ily mérvű árvíz nem volt, s megfékezése
megyénk területén emberi erőt felülhalad, mi kizárólag a közlekedés fenntartására szorítkozhatunk. Csak Kóny és Lesvár között több helyen az országúton
rohan az árvíz, négy hidat a legnagyobb erőfeszítéssel lehetett máig megtartani, most intézkedünk ladikok kiszállítására, hogy a közlekedés gyalog fenntartható legyen. Ez ideig Kóny, Fehértó, Kapi, Réti, Sövényház, Bezi, Enese, Rábapatona járásombeli határainak csak dombos részei vannak szárazon, ezen felül
a sokoróaljai járásból Csécsény és a Rábán túli határok is víz alatt vannak. A
kár eddig is roppant nagy, miután a vetések is víz alatt állnak.”
A járási főszolgabíró alispánnak írt, egy héttel későbbi leveléből kiderül,
hogy a víz a közlekedési útul szolgáló töltésen a sövényházi alsó földek irányába 137 futó ölön keresztül rohant. Sopron vármegyében a Rába több helyütt
átszakította a gátakat, ami miatt úszott Enese és Kóny. A két folyó – a Rába és
a Rábca – áradata Sövényháztól keletre, a „hugoti pusztáknál” egyesült. A korábban említett csónakokat a gyalogosok és a hivatalos közegek szállítására
Révfaluból tudták beszerezni, egy forintos napszámért. Az apadás egyébként
egy nappal korábban, 1873. március 15-én megindult, ezért a járási főszolgabíró elrendelte a Hugoton felüli védgátak átmetszését, hogy a víz visszafolyhasson a mederbe.
A közelgő bajt a sövényháziak amúgy már korábban érzékelték. 1873. március 4-én Adrián Mátyás bíró, Göltl Mihály törvénybíró (más szóval: bíróhelyettes) és özv. Purgly Sámuelné az árvíz miatt vizsgálóbizottság kiküldését kérték.
Azt írták, hogy „a Rábcának folytonos áradása végett az eszterók átszakítását
minden órán várhatjuk. Sövényház község és a két tekintetes uraság minden
telhető erőt arra fordították, hogy némely helységek helyeit a Rábca eszterón,
kik [melyek] a múlt ősszel meg nem csináltattak, néműleg megjavítsák rőzsével,
ganajjal és náddal; mindazonáltal a veszély a folytonosan növekvő áradás által
folytonosan fenyeget bennünket annyira, hogy ezután magunkon segíteni ké38

KÖNY V JOBB OLDAL

39

pesek nem vagyunk, mert az eszterónak mindkét oldalán a víz annyira el van
terjedve, hogy földet se onnan kapni nem lehet, s ha a víz az eszterót átszakítja,
akkor nemcsak Sövényháza, ki legtöbbet szenved – hanem Bezi, Enese, de még
Rábapatona is tetemes kárt fog szenvedni.”
Az árhullám levonulása után összeírták azokat a sövényházi zselléreket,
akiknek vetései megsemmisültek. A névsorban Fürstenfelder József, Karpf János, Piros József, Iman Márton, Leiki Márton, Neszi József, Knoll Ferenc, Knoll
István, Pfeifer Márton, Fürstenfelder Mihály munkaképtelen, Muszpantner Mihály, Sziber Mihálynő özvegyasszony szerepel.154
Az 1873. tavaszihoz hasonló súlyos helyzet sűrűn előfordult. Már 1875-ben
újra a természet erejével küzdöttek a sövényháziak. Adrián Mátyás bíró 1875.
március 26-án levelet írt a járási szolgabíróságnak: „A Rábca folyó rendkívüli
áradása folytán az ár Sövényház község határában fekvő Lébénynek vezető töltést minden pillanatban elszakítással, illetve átlépéssel fenyegeti olyannyira,
hogy ha a víz még egy láb magasságra emelkedik”, a falu határát teljesen elborítja.155 Tudunk árvízről 1877-ből,156 1879-ből157 és 1883-ból is. Az utóbbi évben
a bezi, sövényházi és fehértói károsultak adófizetési halasztást kaptak.158
A súlyos problémát a folyók szabályozásával akarták megoldani. A XIX. század eleji próbálkozások után az 1860-as években kezdtek komolyabban foglalkozni a témával. Győr vármegye közgyűlése 1868-ban a Rábca-völgy rendezését
tervezte, mert ezt egyszerűbbnek és főleg olcsóbbnak gondolta, a vizsgálatok
során azonban kiderült, hogy a Rába-szabályozás nélkül nem érdemes semmit
tenni, mert a Rába árvizei délről bármikor hatalmas területeket önthetnek el. E
felismerés alapján a Rábaköz és a Tóköz érdekeltségei 1870-ben kimondták a
teljes és egységes szabályozás szükségességét, majd 1873-ban Ujházy János királyi főmérnök szabályozási terveinek kivitelezésére megalakították a Rábaszabályozási Társulatot.159 Elvként mondták ki, hogy ártérnek tekintenek minden
olyan területet, amely az 1853. évi árvízkor rövidebb-hosszabb ideig víz alatt
volt: ez 198 ezer hektárt, azaz 1980 négyzetkilométert tett ki, amely Győr-Moson-Sopron megye mostani területének csaknem felével egyenlő. Az érdekeltség a sürgető kényszer ellenére éveken keresztül szinte semmi eredményt nem
tudott felmutatni, egyrészt a tagok eltérő részérdekei, széthúzása miatt, másrészt azért, mert a munkálatok költségeit nem akarták vállalni.
A kezdeményezést így az állam vállalta át. Az országgyűlés 1885-ben megalkotta a Rába-törvényt, amely elrendelte a szabályozás végrehajtását és felfüggesztette a társulat önkormányzatát. A társulatnak 6,6 millió forint kényszerkölcsönt utaltak ki. Az 1886. júniusi versenytárgyaláson a Neuschloss és
Freund cég nyerte el a munkát, amelyet hat év alatt kellett befejezni. A Rábcán
a kivitelezést 1886. szeptember 20-án kezdték Győr határában. 1887. szeptemberig a győr–abdai, 1888. szeptemberig az abda–börcsi szakasz készült el. 1889.
novemberig Hugotig, 1890-ben Sövényházig, 1891-ben pedig Rétiig jutottak.
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Ezzel a vállalkozók a szerződésben meghatározott feladatot teljesítették, de
pótszerződés alapján a Réti és a bősárkányi országút közti szakaszt is szabályozták 1893-ig. A beruházás során a folyónak Győrtől Bősárkányig új, 18-20
méter széles medret ástak. A két parton végigfutó töltések 140–160 méterre kerültek egymástól. Ezeket az addigi legmagasabb árvíz szintjénél egy méterrel
magasabbra és négy méter koronaszélességűre tervezték, de később a legtöbb
részen hat méter szélességűre növelték. A kivitelezést néhány árvíz (1888, 1890)
mellett az nehezítette, hogy az új mederből kikerülő földet több helyütt nem
lehetett a töltésbe beépíteni. A töltésbe Abdánál és Sövényháznál, a Rózsáscsatorna (a későbbi Kepés–lesvári-csatorna) és a Jend–lóréti-csatorna (a későbbi Keszeg-ér) torkolatánál két nagyméretű, betonalapú, felül falazott, vaskapus zsilip került. A ma is álló sövényházi zsilipet gróf Bethlen András földművelésügyi miniszterről Bethlen-zsilipnek nevezték el 1891 júliusában.160
A védművek az első próbát 1892 júniusában állták ki, amikor a két évvel korábbinál is nagyobb ár jött, mégis csupán fakadóvizek jelentkeztek. Ennek hatására mind többen kezdtek bízni a nagy műben, s a Győri Közlöny tudósítója
az 1893. június 27-i átadás után büszkén írhatta: „Sövényházán túl Kapi, Réti
már a szabályozókat áldja, mert buja vetés, burgonya és tengeri nő ott, hol
előbb mocsarak és süppedékek tőzeges vésztőiben és mélyedéseiben szárcsákra vadászott a vadászok bátrabbja.” Az írás szerint a szabályozás révén 340 ezer
hold földet sikerült visszaadni a kultúrának, azaz a mezőgazdasági művelésnek.161 Az új meder több sövényházi gazdának ugyanakkor gondot is okozott,
mert kettévágta a falu határát, és megnehezítette földjeik megközelítését. Emiatt a bika-szigeti tulajdonosok – Göltl Márton, Schneider Mátyás, Pausz József,
Deustch Sándor, Göltl Mihály, Neuberger István – egy darabig kompot működtettek, majd miután ez sokba került, talphíd (azaz a víz színére fektetett fákból
összeállított híd) felállítását kérvényezték.162
Visszatérve a szabályozási munkálatokhoz: ezek során természetesen új fahidak is épültek – hiszen máshová került a folyómeder –, az egyik éppen Sövényháznál. Utóbb évekig húzódó vita kerekedett arról, kinek a kötelessége a
műtárgy fenntartási költségeinek fizetése, noha korábban megállapodás tisztázta a kérdést. Ez a megegyezés 1888. november 16-án született meg. A tárgyaláson megjelentek a régi híd tulajdonosai, a sövényházi és a lébényi nagybirtokosok: Purgly Mihály, Klucky Aurélia képviseletében Fricke György, valamint gróf Wenkcheim Frigyesné képviseletében Tekus Károly felügyelő. Ők
ugyan kiváltságlevelet nem tudtak felmutatni, de állították, hogy emberemlékezetet meghaladó idő óta vámjoggal bírnak annak fejében, hogy fenntartják
a hidat. Ezért épült vámház a régi Rábca-híd sövényházi oldalán (az ingatlan
a két sövényházi birtokosé volt), ahol az áthaladóknak vámot kellett fizetni. A
sövényháziak és a lébényiek viszont vámmentességet élveztek, cserébe azért,
hogy jó karban tartják az utat a hídig.
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A tulajdonosok a tárgyaláson felajánlották, hogy kártalanítás nélkül lemondanak a hídról és a vámházról. Józan számításból tették ezt, ugyanis rendre
többet kellett a műtárgyra költeniük, mint amennyi bevételük a csekély forgalomból származott. Az egyezség a javaslatuk alapján köttetett meg. A vámjog
és a vámház kártalanítás nélkül a Rábaszabályozó Társulaté lett, a vámmentesség pedig a volt tulajdonosokra is kiterjedt.163 A társulat ennek ellenére a következő években igyekezett elérni, hogy Győr vármegye vegye át a hidat a költségekkel együtt, sikertelenül.164
A keményfából készült, ötnyílású új híd egyébként 1889. augusztus 20. és
1889. december 13. között épült meg. A feljárókat a távoli anyaglelőhelyek miatt csak 1890. január 13-án fejezték be, míg a feljárók oldallejtői kőburkolatának elkészítését május végére halasztották. A hídpróbát 1890. április 10-én tartották, a forgalom pedig másnap indulhatott meg.165 A híd miatt kissé megváltoztatták a Sövényház és Lébény közti út nyomvonalát, a régi vonalvezetést ma
is fák, bokrok jelzik a két hídfőtől nyugatra tekintve.
A híddal már az első években akadtak gondok. Fábián János kereskedelemügyi minisztériumi tanácsos 1891 októberében helyszíni vizsgálat alapján azt
írta: két övgerenda cserére szorul, mert annyira repedezettek.166 Bő három évvel később, 1895 januárjában azért kellett egy hétre lezárni a hidat, hogy egy
megsérült talpövgerendát kicseréljenek. A forgalom ekkor egy, a folyón 10001200 méterrel lejjebb lévő talphídon bonyolódott.167

HIT ÉS OKTATÁS
A korban az egyház sokkal nagyobb szerepet töltött be, mint manapság, köszönhetően egyrészt annak, hogy privilégiumai közé tartozott a közoktatás, másrészt, hogy az emberek sokkal vallásosabbak voltak. A németek 1710-es évekbeli
beköltözése óta katolikus többségű Sövényházon, mint korábban már volt szó
róla, minden 20 lakosból 19 ehhez a felekezethez tartozónak vallotta magát.
A község plébánosai egytől egyig ismertek. Időszakunk elején, 1838-tól 1845
elejéig Deáky Henrik volt a lelkipásztor, aki innen Gyarmatra került, ahol 1878ig szolgált.168 Komárom megyei családból származott, amely a XVIII. század
vége felé telepedett le Győr vármegyében. Tagjai közül Deáky József 1773-ban
kapott címerbővítő nemeslevelet Mária Terézia királynőtől, az 1872-ben elhunyt Zsigmond pedig a győri székesegyház nagyprépostja volt.169
Deáky Henriket Raibel Ferenc követte a sövényházi plébánián, egészen
1860 nyaráig. Róla az anyakönyvbe bejegyezték: „1845. május 14-én a sövényházi plébániába Isteni gondviselésből lépett Raibel Ferenc ugyanazon év április
hava 25-én Őméltósága Sztankovits János megyés püspök úr által mint valódi
plébános megerősítve és feljogosítva, minek utána mint segédpap 8 holnapot
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Lébényben, 9 évet Oroszvárott a lelkészsegédségben töltött volna.”170 Raibel
Ferenc 1888 februárjában, 76. életévében hunyt el Győrött.171 (Érdekesség, hogy
az 1850-es évek elején pert indított elődje, Deáky Henrik ellen, mondván, hogy
a Purgly család által 1843-ban a templom apróbb költségei fedezésére hagyott
120 ezüstforintot és kamatait rendellenesen használta fel. A téti járásbíróság
1853. szeptember 7-én elutasította a keresetet, sőt a felperest még 10 forint
ügyvédi díj megfizetésére is kötelezte.172)
1860-tól 1863-ig négy plébános váltotta egymást: Minibeck József 1860
őszétől 1861 februárjáig, Tuboly József 1862 januárjáig, Thüringer Bertalan
1863 augusztusáig szolgált.173 Minibeckről tudjuk, hogy később a ma Burgenlandban lévő Szárazvámra (ma: Müllendorf, Ausztria) került, majd 1872-ben
elhagyta a győri egyházmegyét.174 Tuboly József később rábatamási, Thüringer
Bertalan pedig győrszemerei plébános lett.175
Őket Kuncze Mihály követte, aki 13 évig, 1876 szeptemberéig maradt az itteni plébánosi székben.176 Méhészkedéssel is foglalkozott.177 Innen Rajkára helyezték, ahol 1899-ig hirdette az igét, s 1910-ben halt meg, 80 évesen.178 1876
őszén két hónapig az a Módly József tevékenykedett helyettesítő plébánosként
a faluban,179 aki aztán 1884-től 1923-as haláláig Fertőszentmiklóson lett plébános.180 Utána Szabó József következett, akinek csaknem 19 év adatott Sövényházon: 1895 nyarán távozott Abdára, ahol 1904-ig vezette a híveket.181
Csizmadia Vilmos még hosszabb időn át, 1936-ig volt sövényházi plébános. Ő
korábban az akkor Sopron vármegyéhez, ma Ausztria Burgenland tartományához tartozó Nagymartonban (ma: Mattersburg, Ausztria) volt segédlelkész.182
Ahogy minden településen, Sövényházon is egyházi fenntartásban működött az elemi népiskola ebben az időben. A költségek fedezésére az egyházközség iskola- és kántorpénzt szedett a faluban, amit házaspáronként – azaz nem
fejenként vagy gyerekenként – kellett fizetni.183 A régi épület helyett 1864-ben
emeltek egy újat a templomutcában 4000 forintos költségtervvel, minden bizonnyal a mai közösségi ház helyén. Ennek fala tégla volt, alapzata padlós, tetőzete fazsindely. Egyetlen hat öl három láb hosszú, hat öl széles, kilenc láb
magas – azaz 12,3 méterszer 11,4 méteres, 2 méter 85 centiméter magas – tanterem volt benne.184
Az iskola kétszer is megrongálódott. Az 1885. szeptember 22-i tűzvész Szabó József plébános beszámolója szerint kis híján elhamvasztotta az épületet,
alig tudták megmenteni. A kárt a biztosító állta.185 Nem volt ilyen szerencséje
a falunak 1892 augusztusában, amikor – mint arról korábban már volt szó –
szinte fél Sövényház leégett. Az iskola és a tanítói lakás is úgy megrongálódott,
hogy használhatatlanná, illetve lakhatatlanná vált. Az iskolaszék Zalka János
megyés püspöktől kért anyagi segítséget a helyreállításra.186 Az ingatlan rendbetétele időt vett igénybe, így a tanítás a szokásos október 1. helyett később
kezdődött abban a tanévben.187
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Magyarországon először az 1868-as népiskolai törvény írt elő tankötelezettséget a 6 és 12 év közötti gyerekek számára, míg a 12–15 éveseknek ismétlő iskolába kellett járniuk. Azok a szülők, akik nem járatták gyermeküket iskolába,
büntetésre számíthattak, amit a bíró volt köteles végrehajtani.188 Ennek ellenére
a 151 itteni tankötelesből még 1874 tavaszán is 21, a 64 ismétlőkötelesből pedig
22 nem járt iskolába. Vasszigorról azonban nem beszélhetünk, mert 1877 végéig
a mulasztók szüleit még egy ízben sem büntették meg, ami miatt Szabó Kálmán
főispán neheztelését fejezte ki.189 Egy évvel később ugyanakkor már arról értesülünk, hogy az 1877–1878-as tanévben a vármegyében 120.968 félnapi mulasztás után ugyan csupán 123 forint 86 krajcár büntetéspénz folyt be, de azon
elöljárók között, akik az ügyben tettek valamit, a sövényházit is felsorolták.190
Akadtak más problémák is a törvény betartásával. Vargyas Endre, Győr, Komárom és Esztergom megyék tanfelügyelője 1874. pünkösd napján, azaz május
24-én levelet írt a sövényházi iskolaszéknek, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy a jogszabály szerint egy tanító 80 növendéknél többet rendesen nem
taníthat, ezzel szemben a községben a szapudiakkal és a hugotiakkal együtt
140–150 között van a 6–12 évesek száma. Ezért sürgette őszre még egy tanterem
kialakítását és még egy tanító felvételét, hogy a fiúk és a lányok elkülönítve tanulhassanak.191
Az iskolaszék – amelyet az egyházközség öt választott képviselője, valamint
a tanító és a plébános alkotott – az 1874. augusztus 23-i ülésen döntött arról,
hogy segédtanítót vesznek fel évi 150 forintos fizetéssel, ami mellé bútorozott
szobát, fát, fűtést, a tanítónál egész ellátást (azaz reggelit, ebédet, vacsorát és
fehérruha-mosást) ajánlanak számára. Emellett írásban kértek tanácsot a tanfelügyelőtől, hogy milyen könnyen nélkülözhető tárgyak helyett tanítsanak
magyar nyelvet. Az 1874. szeptember 27-i ülésen határoztak az egyetlen tanterem kettéosztásáról, valamint kisebb asztalosmunkák elvégeztetéséről (új ajtó és asztal készítéséről, a régi ajtó, dobogók és padok kijavításáról).192 Decemberben arról döntött az iskolaszék, hogy a meglévő felszerelésből az első osztály (azaz az első, a második és a harmadik évfolyam) 24 magyar és tíz német
falitáblát, egy-egy földgömböt, fekete iskolatáblát, számológépet, Magyarország-térképet és métermértékeket ábrázoló színezett papírtáblát kap. A másodikba (vagyis a negyedik, ötödik és hatodik évfolyamosokhoz) egy-egy nagyobb
és kisebb fekete iskolatábla, Európa-térkép, Magyarország-térkép, földgömb,
16 természetrajzi tábla, magyar és német utasítási könyv, illetve a métermértékeket szemléltető eszközök kerültek.193
Segédtanítót már az 1874–1875-ös tanévre sikerült felvenni. Előtte csupán
egy tanító tanította a gyerekeket. Őt Málik Károlynak hívták. 1874-ben azt írták
róla, hogy 27 éve működik a pályán, fizetése pedig 166 forint, amiből 31-et az
ismétlők oktatásáért kap.194 1892-es nyugdíjazásakor – amit aggkorára és szellemi hanyatlására hivatkozva kért – az szerepel, hogy a faluban a fél századot
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meghaladta a működése,195 tehát valamikor az 1840-es években került ide. 1848
decemberében már itt született gyermeke, Károly.196 1876 elején 56 évesnek
vallotta magát,197 tehát 1819-ben vagy 1820-ban született. Érdekesség, hogy
Kálmán fia 1884-ben Fehértón volt tanító.198
Az első sövényházi segédtanító neve nem ismert, a következőké viszont
igen: Horváth György (1875–1877), Vibogen Ferenc (Csanakról jött, 1877–1879,
majd 1880–1882), Lehner Mihály (kismartoni – ma: Eisenstadt, Ausztria – születésű, 1879. október–december), Mrazek Ferenc (soproni születésű, 1879. december–1880), Fröhlich József (1882–1886), Veininger Ferenc (1886–1889), majd
Berger Ferenc (1889–1892). Málik Károly nyugdíjazása után, 1892-ben utóbbi
lett – évtizedekre – az iskolatanító. Berger Ferenc mellett segédtanító volt Zistler Ferenc (1892–1893), Thullner Pál (mosonszolnoki, 1893–1894), Wehofsits
Gusztáv (1894–1895), majd Schradt Pál (1895–1897).
Málik Károly 1893-ban hunyt el. Egy esztendővel korábban a község évi 180
forintos nyugdíjat szavazott meg neki, érdemeire és a községben eltöltött hoszszú időre tekintettel. A döntés hosszas vita után született, mert kiderült, hogy
míg az egyházközség fizetett utána az országos tanítói nyugdíjintézetnek, ő
maga nem, így onnét semmire sem számíthatott.199
Az oktatás színvonalát 1875 novemberében komoly kifogás érte. A kónyi
alesperesi római katolikus tanfelügyelői kerület hivatala levelet írt észrevételeiről. Eszerint az ismétlő iskolások nem vagy alig tudtak írni-olvasni. Málik
Károlyt figyelmeztették, hogy a törvény nem vasárnapi, hanem ismétlő iskolát
ír elő, s télen heti öt, nyáron pedig két órát kell tartania a 12–15 éves korosztálynak.200 Nem tudni, hogy a tanító ezen sértődött-e meg, mindenesetre a következő hetekben kis híján kenyértörésig jutott a dolog. Az 1875. december 31-i
iskolaszéki ülésen Kuncze Mihály plébános azt panaszolta, hogy az iskolamester az adventi idő óta sem keresztelésen, sem a Szent János-napi borszentelésen, sem az egyházkelőknél201 nem vett részt, és nem vezeti rendesen a jegyzőkönyveket sem. Málik Károly erre egy levélben betegeskedésével magyarázta
hiányzásait, és közölte: a plébános szerinte le akarja váltani, mert meg merte
mondani neki, hogy őt a törvény egyházfiszolgálatra nem kötelezi. Utalt a segédtanító pénze miatti súrlódásokra is.202
Az ügyet az 1876. január 16-i iskolaszéki ülésen simították el úgy, hogy a tanító kénytelen volt visszakozni. Kijelentette: visszavonja a lelkipásztor ellen írtakat és megelégszik a segédtanító ellátására kapott évi 12 forint 50 krajcárral.
Más esetben is előfordult feszültség az iskola körül. Vargyas Endre megyei
tanfelügyelő 1874-ben rosszallással írta, hogy az iskola összes növendékét németnek tüntették fel, s még az iskolaszéki jegyzőkönyveket is németül vezették.
„Iskolalátogatásom alkalmával egy kis magyar olvasáson kívül a magyar nyelvet
háttérbe szorítva találtam” – fogalmazott. Mindez persze teljesen rendjén való
lehetett volna egy német többségű faluban, csakhogy szembement a kor ma44
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gyarosítási törekvéseivel. A tanfelügyelő nem véletlenül sürgette, hogy „a magyar nyelv tanítása kellő tért nyerjen jövőre”, „rendszeresen taníttassék, s fokozatosan egyes tantárgyak magyar nyelven adandók elő”.203
Az iskolaszék értett a szóból: 1874 augusztusában szótöbbséggel – azaz nem
egyhangúlag! – döntött arról, hogy magyarul vezetik a jegyzőkönyveket, emellett írásban kértek tanácsot Vargyas Endre megyei tanfelügyelôtôl, hogy milyen
könnyebben nélkülözhető tárgyak helyett tanítsanak magyar nyelvet. A magyar
nyelv oktatása ugyanakkor nem ment könnyen, s nyilván ellenkezés is fogadta
erőltetését. Az iskolaszék 1875 szeptemberében még úgy foglalt állást, hogy a
második osztályos diákok nem haladtak annyira a magyar nyelvben, hogy reáltárgyat oktassanak nekik magyarul.
Német volta miatt számos bírálat érte a falut és az iskolát. Csak így értelmezhető az 1876. márciusi iskolaszéki ülés, amelyen Kuncze Mihály plébános
bizonygatja, nem rajta múlik a magyarosodás. A jegyzőkönyvből kiderül, hogy
bô 30 évvel korábban Deáky Henrik plébános magyarul prédikált, ami a népnek nem tetszett, s Kuncze plébánosnak a volt bíró meg is mondta, hogy nekik
magyar prédikáció nem kell. Az atya a maga védelmében még azt is szóba hozta, hogy 1866-ban a büntetési pénzekből ő vett magyar falitáblákat az iskolába,
ő vetette fel a magyar jegyzőkönyvvezetést az iskolaszéki üléseken, valamint
az iskolaszéki tagok ellenkezése dacára ő rendelte el, hogy két tantárgyat magyarul oktassanak.204 Mindenesetre egy 1879-es cikkben Sövényházról úgy írnak, mint amely az előző lelkész – azaz Kuncze Mihály – csökönyössége miatt
nem magyarosodhatott a kívánt mértékben.205
Lehet, hogy ezzel is összefüggött a plébános távozása: 1876 végén már Szabó Józsefet találjuk a helyén. Erősíti a gyanút, hogy az 1876. decemberi iskolaszéki ülésen az egyik téma Zalka János megyés püspök rendelete volt, amely
arról szólt, hogy minden harmadik szentmisén magyar prédikációnak kell elhangozni. A tagok megegyeztek, hogy ezeken az alkalmakon a mise előtt a „Jöjj
el, szentlélek úristen” kezdetű éneket éneklik, valamint hogy a fél misén magyarul szól az ének. Egy 1896-ös cikkből azonban kiderül, hogy Szabó József
„az akkor még sült német lakossággal évek hosszú során át folytatott küzdelem
árán kieszközölte, hogy minden harmadik vasárnap teljesen magyar istentisztelet legyen. Ez üdvös újítást erős kézzel fönn is tartotta, bár néhány német
atyafi erősen izgágáskodott s nem egy ízben okozott kellemetlenséget a magyar
érzelmű papnak. S mikor nyílt kenyértörésre került a dolog, Szabó inkább eltávozott a községből, mintsem a már elért vívmányból egy tapodtat is engedett
volna. Az új sövényházi plébános [Csizmadia Vilmos] azonban (…) azzal kezdte
működését, hogy elődjének fáradságos vívmányait föladta. Valószínűleg gyöngeségből, hogy híveinek kedvezzen, a harmadik vasárnapi mise felét is elvette
a magyaroktól és visszaadta a németeknek.”206 A lakosság egy része egyébként
már 1894-ben kezdeményezte a püspöknél a magyar misék eltörlését.207
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Ezek az ügyek azért lehettek már-már életbe vágóan fontosak, mert az emberek sokkal vallásosabbak voltak, mint manapság. Erre bizonyságot jelent számos egyházi célra készült alapítványi oklevél. Özvegy Klucky Aurélia volt földbirtokosnő például 1885. január 12-én kelt pótvégrendeletében 300 forintot
hagyott a templomra, hogy kamataiból halála évfordulóján évenként egy csendes szentmisét mondjanak. A községből az 1840-es évek elején távozott Neuholdok is adtak pénzt a plébániának, mert Zalka János püspök 1895 júniusában
megengedte Szabó József plébánosnak, hogy ebből az alapból 250 forintot a
templom belső díszítésére fordítson.208
A legmaradandóbb Leiner János alapítványa lett. Ő „áthatva az Isten iránti
szeretet- és a boldogságos Szűz Mária iránti tisztelettől” elhatározta, hogy a
község alsó részén, a kovácsműhely előtt lévő üres téren, ahol azelőtt egy téglából épült s elhagyott emlékszobor állt, 300 osztrák értékű forinton egy új „ízlésteljes és a keresztény művészetnek teljesen megfelelő, ájtatosságra buzdító”
kőből faragott Mária-szobrot állíttat. Ennek fenntartására a helyi plébániahivatalnál további 50 forintot tett le, hogy a kamatokból később el lehessen végezni a javításokat. Az alkotást 1890. június 22-én szentelte fel dr. Giesswein
Sándor győri püspöki szentszéki jegyző.209 A mű az 1970-es évek első feléig állt
eredeti helyén: a Petőfi utcai ABC építésekor bevitték a templomkertbe, ahol
ma is látható.

EPILÓGUS
A XX. századi magyar történelem nem kis részben a nemzetiségi ellentétekről
és azok következményeiről szólt: a trianoni békediktátumról, a revíziós politikáról, a második világháború utáni üldözésekről, így például németek (köztük
sok győrsövényházi) kitelepítéséről. E feszültségek csírái – ahogy az előző részből kitűnik – már a XIX. század második felében fellelhetők voltak. De Sövényház németjei ekkor egyszerre akartak jó svábok maradni és jó állampolgárai
lenni a magyar hazának – ebben az időszakban e kettő szerencsére még nem
volt lehetetlen. Erre bizonyíték az iskolaszék 1896. április 12-i ülése, amelynek
résztvevői elhatározták, hogy méltóképpen ünneplik meg a honfoglalás ezeréves jubileumát, a millenniumot.
„Főtisztelendő elnök úr lelkes beszéddel a gyűlést megnyitván mindenekelőtt felolvassa a N[agy]m[éltósá]g[o]s megyei püspök úr leiratát, mely szerint
az ezredéves ünnepély az összes kat. népiskolában f[olyó] é[v] május hó 17-én
tartatik meg. Ennél fogva a mai gyűlésnek egyedüli tárgya az ünnepély tárgysorozatát megállapítani.
Az iskolaszék a jelen gyűlés folyamán az ünnepély megtartására a következő
sorrendet állapított meg.
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I. Délelőtt 9 órakor ünnepélyes nagymise, melyen az iskolás gyermekek
nemzeti színű szalagokkal feldíszítve és tanítóik vezetése mellett jelennek meg.
Mise után visszatérnek az iskolába. Az iskolában a sorrend a következő.
1. Szózat. Éneklik a gyerekek.
2. Elnöki beszéd. Tartja Csizmadia Vilmos plébános úr.
3. Hazám. Szavalja: Leimpek József.
4. A honfoglalás s a magyar nemzet ezeréves élete. Felolvassa: Berger Ferenc
főtanító.
5. Ki volt nagyobb? Szavalja: Nagy Gizella.
6. Árpád s a honfoglalás. Szavalja: Bertalan Imre.
7. Ki volt jobb? Szavalja: Pollák Juli.
8. A látnok. Szavalja: Hüttner Teréz.
9. Társaihoz buzdító beszédet mond: Adrián György.
10. Hymnus: éneklik a gyermekek.
Délután 3 órakor kivonulás nemzeti színű zászlók mellett nagys[ágos] Fricke Emil úr erdejébe, ki a jelen gyűlés alatt oly szíves volt erdejét e célra átengedni, ahol versenyekkel egybekötött mulatság tartatik.
II. A mulatság költségeinek fedezése végett az iskolaszék átír a községi képviselő-testülethez, hogy a községi pénztárból bizonyos összeget megszavazni
szíveskedjék.
III. A múlt gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván aláíratott.
IV. Végül főtisztelendő elnök úr a gyűlésen jelenlevő nagys[ágos] Fricke
Emil úrnak az erdő átengedéséért köszönetet mondván, a gyűlést befejezettnek
nyilvánítja.
Csizmadia Vilmos, isk[ola]széki elnök
Berger Ferenc, isk[ola]sz[éki] jegyző
Pausz Mátyás
Rigler János”210
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Győri Egyházmegyei Levéltár. Győrsövényházi vegyes anyakönyvek. III. kötet. 1827–
1870. Születési anyakönyvek. 101. p. A keresztszülőként szereplő Szellő János béres volt
Balogh úrnál.
85
Győri Egyházmegyei Levéltár. Mikrofilmtár III/117. tekercs. Győrsövényházi halotti
anyakönyvek. IV. kötet. 1871-tôl. 1891/34. sz. bejegyzés. 106. p.
86
de.wikipedia.org/wiki/Josef_Klucky és de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Ehrenb%C3%
BCrger_von_Wien (letöltés ideje: 2014. augusztus 24.).
87
Győri Egyházmegyei Levéltár. Győrsövényházi vegyes anyakönyvek. III. kötet. 1827–
1870. Halotti anyakönyvek. 126. p.
88
Fricke Vilmos születési anyakönyvi bejegyzése. In: Bezi anyakönyvi kerület születési
anyakönyve 1895. október 1-től 1900. márciusig. 1896/11.
89
Győri Egyházmegyei Levéltár. Mikrofilmtár III/117. tekercs. Győrsövényházi születési
anyakönyvek. IV. kötet. 1871–1928. 1871/44.
90
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. XXXIII. 1. 171.b.
Bezi halotti anyakönyvi másodpéldánya, 1903–1906. 1904/36. számú bejegyzés; valamint Győr vármegye. Szerk.: Borovszky Samu. Bp., 1910. 432. p.
91
The Royal Military Chronicle; or British Officer’s Monthly Register and Mentor. London, 1812. július. 246. p.
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North Ludlow Beamish: King’s German Legion. II. kötet. London, 1837. 360. és 543. p.
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. XXXIII. 1. 171.b.
Bezi halotti anyakönyvi másodpéldánya, 1903–1906. 1904/36. számú bejegyzés, valamint Győr vármegye. Szerk.: Borovszky Samu. Bp., 1910. 432. p.
94
Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Fricke György ükunokájának közlése. A 2. század sövényházi állomásozása a tulajdonában lévő Geschichte des 6. Dragoner Regimentes Albrecht
Prinz von Hessen c. könyvben szerepel.
95
Kitüntetés. In: Győri Közlöny XXIII. évf. 97. sz., 1879. december 4., 4. p.
96
Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Fricke György ükunokájának közlése.
97
Győri Közlöny XXVI. évf. 43. sz., 1882. május 28. 3. p.
98
Szép ünnepély. In: Győri Közlöny XXVIII. évf. 58. sz., 1884. július 17., 3. p.
99
Jálics Izabella: Csodálatos fonal. Kecskemét, 2005. 13. p.
100
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. XXXIII. 1.
171.b. Bezi halotti anyakönyvi másodpéldánya 1903–1906. 1904/36. számú bejegyzés.
101
Győri Közlöny XXXIII. évf., 31. sz. 1889. március 12., 3. p.; Mulatság Sövényházán. In:
Győri Közlöny XXXI. évf. 45. sz., 1887. június 5., 5. p.
102
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. XXXIII. 1.
171.b. Bezi halotti anyakönyvi másodpéldánya 1903–1906. 1904/36. számú bejegyzés.
103
Győri Egyházmegyei Levéltár. Mikrofilmtár III/117. tekercs. Győrsövényházi halotti
anyakönyvek. IV. kötet. 1871-tôl. 106. p. 1891/34. sz. bejegyzés.
104
Győri Egyházmegyei Levéltár. Mikrofilmtár III/117. tekercs. Győrsövényházi házassági
anyakönyvek. IV. kötet. 1871-től. 53. p. 1893/4. számú bejegyzés.
105
Többek között Fricke Györgyné született Klucky Aranka 1911-es halotti értesítőjén
szerepel a neve.
106
Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Fricke György ükunokájának közlése.
107
Gróf Batthyány Lajos főispán beiktatása. In: Győri Közlöny XXVIII. évf. 9. sz., 1884.
január 30., 3. p.
108
Például Lili ott volt az 1887-es jogászbálon (Jogászbál. In: Győri Közlöny XXXI. évf. 3.
sz., 1887. január 9., 4. p.) és az 1888-as kaszinóbálon (Győri Közlöny XXXII. évf. 10. sz.,
1888. február 2., 4. p.), a Fricke házaspár az 1887-es kaszinóbálon (A kaszinóbál. In: Győri
Közlöny XXXI. évf. 14. sz., 1887. február 17., 3. p.), a Fricke nővérek az 1890-es kaszinóbálon
(Kaszinó bál. In: Győri Közlöny XXXIV. évf. 19. sz., 1890. február 16., 4–5. p.), Ilona a kaszinó
1890. őszi táncestélyén (Győri Közlöny XXXIV. évf. 128. sz., 1890. november 23., 5. p.).
109
Például az 1885. december 28-i vadászaton többek között Gyapay Dénes országgyűlési képviselő vett részt (Győri Közlöny XXX. évf. 1. sz., 1886. január 3., 2. p.).
110
Fehér Ipoly: Győr megye és város egyetemes leírása. Bp., 1874. 13. p.
111
Győri Közlöny XIX. évf. 82. sz., 1875. október 14., 4. p. és Győri Közlöny XIX. évf. 82.
sz., 1875. október 17., 4. p.
112
Győr vármegye. Szerk.: Borovszky Samu. Bp., 1910. 56. p.
113
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. A Tó-, sziget-,
csilizközi járás főszolgabírójának iratai. IV. B 464/b. 1879/1440.
114
Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. Sorozatszerkesztő: Kovacsics József. 19. kötet. Győr-Moson-Sopron megye. Bp., 2002. 39. p.
115
Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. Sorozatszerkesztő: Kovacsics József. 19. kötet. Győr-Moson-Sopron megye. Bp., 2002. 40. p.
93
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1871. évi XVIII. törvénycikk a községek rendezéséről. www.1000ev.hu/index.php?a
=3&param=5484 (letöltés ideje: 2014. augusztus 26.).
117
Dr. Kulcsár István: Önkormányzatok működése a gyakorlatban. Debrecen, 2009. 8. p.
118
Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. Sorozatszerkesztő: Kovacsics József. 19. kötet. Győr-Moson-Sopron megye. Bp., 2002. 40. p.
119
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. A Tó-, sziget-,
csilizközi járás főszolgabírójának iratai. IV. B 464/b. 1872/1810. A levél Czeth János és
Muszpantner János sövényházi csőszök felesketéséről szól. A csőszöknek esküjük szerint
a következőkre kellett vigyázniuk a határban: árkokra, kerítésekre, garádokra, gazdasági
épületekre, kutakra, edényekre, szerszámokra, erdőkre, ültetvényekre, veteményekre és
ezekből gyűjtött csomókra, keresztekre, boglyákra, közönséges utakra, azokon épült hidakra, karfákra, várfalakra, tilalom- és útmutató oszlopokra.
120
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. A Tó-, sziget-,
csilizközi járás főszolgabírájának iratai. IV. B 464/b. 1873/1274.
121
Németh Ferenc: Kimutatás a sopron–mosonmegyei tankerületek 1872. évi népiskolai
állapotáról s a hivatalban lévő néptanitók és tanhatósági személyek névtára. Sopron,
1872. 68. p. és Gyôri Közlöny XIX. évf. 49. sz., 1875. június 20., 2. p.
122
Magyarország községeinek és városainak népessége az 1850., 1857. és 1870. években.
A kötetet összeállította: dr. Pálházy László. Bp., 1984. 5. p.
123
1869. évi III. törvénycikk. www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5383 (letöltés ideje: 2014. augusztus 25.). A statisztikai adatokhoz a következő forrásokat is felhasználtam:
Az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei a hasznos házi állatok kimutatásával együtt. Pest, 1871; A Magyar Korona országaiban az 1881. év elején végrehajtott
népszámlálás főbb eredményei megyék és községek szerint részletezve. I–II. kötet. Bp.,
1882; A Magyar Korona országaiban az 1891. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei. Bp., 1893; A Magyar Korona országainak 1900. évi népszámlálása. I–II. kötet.
Bp., 1902.
124
A népmozgalom főbb adatai községenként 1828–1900. I. kötet. Bp., 1972. 76–77., 90–91.
és 104–105. p.
125
Az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei megyék és községek szerint
részletezve. II. kötet. Bp., 1882. 104. p.; A népmozgalom főbb adatai községenként 1828–
1900. I. kötet. Bp., 1972. 70. p.
126
Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis Jaurinensis. Győr, 1841. 34. p.; Schematismus venerabilis cleri dioecesis Jaurinensis. Győr, 1847. 75–76. p.; Schematismus
venerabilis cleri dioecesis Jaurinensis. Győr, 1882. 32. p.
127
Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. Sorozatszerkesztő: Kovacsics József. 19. kötet. Győr-Moson-Sopron megye. Bp., 2002. 110. p.
128
A népmozgalom főbb adatai községenként 1828–1900. I. kötet. Bp., 1972. 70. p.
129
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. A Tó-, sziget-,
csilizközi járás főszolgabírájának iratai. IV. B 464/b. 1873/1631.
130
Győri Egyházmegyei Levéltár. Gyôrsövényház I. Acta Visitationis Generalis dioecesis
Jaurinensis. Anno 1873. Indictae Parochia: Sövényháza.
131
Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis Jaurinensis. Győr, 1894. 35. p.
132
Győri Egyházmegyei Levéltár. Győrsövényházi vegyes anyakönyvek. III. kötet. 1827–
1870. Születési anyakönyvek. 99. p.
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133
A Magyar Korona országainak helységnévtára 1898. Szerk.: dr. Jekelfalussy József. Bp.,
1898. 641. p.
134
A Magyar Korona országainak helységnévtára 1902. Bp., 1902. 1266. p.
135
A Magyar Korona országainak helységnévtára. Szerk.: dr. Jekelfalussy József. Bp., 1892.
1593. p.
136
A Magyar Korona országainak helységnévtára. Szerk.: dr. Jekelfalussy J. Bp., 1886. 629. p.
137
Schematismus venerabilis cleri dioecesis Jaurinensis. Győr, 1882. 32. p.; Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis Jaurinensis. Győr, 1894. 35. p.
138
A Magyar Korona országainak helységnévtára. Szerk.: Kollerffy Mihály és dr. Jekelfalussy József. Bp., 1882. 756. p.; A Magyar Korona országainak helységnévtára. Szerk.: dr.
Jekelfalussy József. Bp., 1886. 629. p.
139
A Magyar Korona országainak helységnévtára. Szerk.: dr. Jekelfalussy József. Bp., 1892.
1593. p.
140
A Magyar Korona országainak helységnévtára. Bp., 1873. 1173. p.; A Magyar Korona
országainak helységnévtára. Szerk.: Kollerffy Mihály és dr. Jekelfalussy József. Bp., 1882.
756. p.; A Magyar Korona országainak helységnévtára. Szerk.: dr. Jekelfalussy József. Bp.,
1892. 1593. p.; A Magyar Korona országainak helységnévtára 1902. Bp., 1902. 1266. p.
141
Sövényháza romokban. In: Győri Közlöny XXXVI. évf. 75. sz., 1892. augusztus 28., 3–4. p.
142
Sövényháziaknak a király. In: Győri Közlöny XXXVI. évf. 87. sz., 1892. október 6., 3. p.
143
A Rábca-szabályozás befejezése. In: Győri Közlöny XXXVII. évf. 56. sz., 1893. június
29., 1. p.
144
Lásd a II. fejezet Tûzesetek című részét.
145
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. Győr vármegye
alispánjának iratai. IV. B. 404/a. 1890. XIV. 1.
146
Kisdedóvoda – Sövényházán. In: Győri Közlöny XXIX. évf. 54. sz., 1885. július 5., 3. p.
147
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. GyMU 300. Az
1859-es térkép szerint a Bezi felé vezető út a fehértói úti kereszteződéstől nem a mostani
nyomvonalán, hanem a temetőkerítés mellett haladt. Egyébiránt a falu utcahálózata
megegyezett a mostanival, azzal a különbséggel, hogy a mai alsófaluban még nem álltak
házak, illetve hogy a mai – akkor feltehetőleg még nem létező – kőfalon lévő kisajtótól
még út vezetett a mai allé felé, a kastéllyal párhuzamosan, az alléval – amiről nem tudjuk, akkor létezett-e – merőlegesen.
148
Győri Egyházmegyei Levéltár. Sövényház I. Leiner János alapítványi oklevele, 1890.
június 15.
149
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. Győr vármegye
alispánjának iratai. IV. B 404/a VII. 893/44. A tét–mosoni törvényhatósági út 24,3–26,5
km szakaszának kiépítése (Sövényházi szakasz).
150
A magyar vízszabályozás története. Szerk.: Ihrig Dénes. Bp., 1973. 131. p.
151
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. A Tó-, sziget-,
csilizközi járás főszolgabírájának iratai. IV. B 464/b. 1879/2390.
152
Rumy Sándor: A Rábaszabályozás története. Győr, 1893. 11. p.
153
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. A Tó-, sziget-,
csilizközi járás főszolgabírájának iratai. IV. B 464/b. 1873/583 és 1873/638.
154
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. A Tó-, sziget-,
csilizközi járás főszolgabírájának iratai. IV. B 464/b. 1873/767.
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155
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. A Tó-, sziget-,
csilizközi járás főszolgabírájának iratai. IV. B 464/b. 1875/837.
156
Jajkiáltás. In: Győri Közlöny XXI. évf. 39. sz., 1877. május 13., 1. p.
157
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. A Tó-, sziget-,
csilizközi járás főszolgabírájának iratai. IV. B 464/b. 1879/1904.
158
Győri Közlöny XXVII. évf. 66. sz., 1883. augusztus 16., 2. p.
159
A Rábaszabályozási Társulat neve ma már furcsának tűnhet, hiszen a szervezet nemcsak a Rába, hanem a Rábca szabályozását is célul tűzte ki. Ennek magyarázata, hogy a
Rábca akkor a Rába mellékfolyója volt.
160
Győri Közlöny XXXV. évf. 57. sz., 1891. július 16., 3. p. Gróf Bethlen András volt az, aki
1892-ben rokonáról, a Borsod vármegyei főispán egyik lányáról Lillafürednek nevezte
el a ma is kedvelt üdülőtelepet, visszautasítva, hogy azt róla Bethlenfürednek kereszteljék el. A hámori villatelep elnevezése. In: Szabadság, 1892. július 6.
161
A Rábca-szabályozás befejezése. In: Győri Közlöny XXXVII. évf. 56. sz., 1893. június
29., 1. p. A szabályozás történetére: A magyar vízszabályozás története. Szerk.: Ihrig Dénes. Bp., 1973. 188–193. p. és Rumy Sándor: A Rábaszabályozás története. Győr, 1893.
162
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. Győr vármegye
alispánjának iratai. IV. B 404/a. VII. 895/8.
163
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. Győr vármegye
alispánjának iratai. IV. B 404/a. 1889.VII.63.; Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. A Tó-, sziget-, csilizközi járás főszolgabírájának iratai. IV. B
464/b. 1876/3088.
164
Vitás Rábca-hidak. In: Győri Közlöny XXXVII. évf. 82. sz., 1893. szeptember 21., 4. p.;
Közigazgatási ülések. In: Győri Közlöny XXXIX. évf. 13. sz., 1895. február 14., 5. p.; Megyei
élet. In: Győri Közlöny XXXIX. évf. 81. sz., 1895. október 3., 1. p.; Győr megye a földmívelésügyi miniszter előtt. In: Győri Közlöny XL. évf. 11. sz., 1896. január 26., 4. p.; A sövényházi híd. In: Győri Közlöny XL. évf. 35. sz., 1896. március 19., 2. p.
165
Mentes Zoltán–Galgóczi József: Győr-Moson-Sopron megyei hidak története. Győr,
1993. 65. p.
166
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. Győr vármegye
alispánjának iratai. IV. B 404/a. VII. 891/107.
167
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. Győr vármegye
alispánjának iratai. IV. B 404/a. 1889.VII.63.
168
Magyar katolikus lexikon. IV. kötet. Bp., 1998. 268. p. Deáky Henrik 1813. január 14én született és 1836. május 8-án szentelték pappá (Schematismus venerabilis cleri dioecesis Jaurinensis. Győr, 1882. 229. p.).
169
Győr vármegye. Szerk.: Borovszky Samu. Bp., 1910. 431. p.
170
Győri Egyházmegyei Levéltár. Győrsövényházi vegyes anyakönyvek. III. kötet. 1827–
1870. Születési anyakönyvek. 87. p.
171
Győri Közlöny XXXII. évf. 17. sz., 1888. február 26., 3. p. Raibel Ferenc 1812. május 30án született és 1835. július 13-án szentelték pappá (Schematismus venerabilis cleri dioecesis Jaurinensis. Győr, 1882. 239. p.).
172
Győri Egyházmegyei Levéltár. Győrsövényház I.
173
Győri Egyházmegyei Levéltár. Győrsövényházi vegyes anyakönyvek. III. kötet. 1827–
1870. Születési anyakönyvek. 135–145. p.
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174

Dr. Bedy Vince: A győregyházmegyei papnevelés története. Győr, 1937. 332. p.
Schematismus venerabilis cleri dioecesis Jaurinensis. Győr, 1882. 192. p. Ugyaninnen
tudjuk azt is, hogy Tuboly József 1825. május 11-én született és 1848. december 4-én
szentelték pappá, míg Thüringer Bertalan 1817. december 24-én született és 1843.
augusztus 8-án szentelték pappá (Schematismus venerabilis cleri dioecesis Jaurinensis.
Győr, 1882. 191–192. p.).
176
Győri Egyházmegyei Levéltár. Mikrofilmtár III/117. tekercs. Győrsövényházi születési
anyakönyvek. IV. kötet. 1871–1928. 42. p.
177
Győri Közlöny XIV. évf. 86. sz., 1870. október 27., 360. p.
178
Magyar katolikus lexikon. XI. kötet. Bp., 2006. 439. p.; dr. Bedy Vince: A győregyházmegyei papnevelés története. Győr, 1937. 330. p. Kuncze Mihály az 1873-as egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint 1830-ban született (Győri Egyházmegyei Levéltár. Gyôrsövényház I. Acta Visitationis Generalis dioecesis Jaurinensis. Anno 1873. Indictae Parochia: Sövényháza). Az 1882-es Győr egyházmegyei sematizmusban ennél pontosabb
dátum szerepel: 1830. március 19-én született és 1854. július 26-án szentelték pappá
(Schematismus venerabilis cleri dioecesis Jaurinensis. Győr, 1882. 183. p.).
179
Győri Egyházmegyei Levéltár. Mikrofilmtár III/117. tekercs. Győrsövényházi születési
anyakönyvek. IV. kötet. 1871–1928. 42. p.
180
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II. FEJEZET

GYÔRSÖVÉNYHÁZ
A KORABELI SAJTÓBAN
Győr vármegyében az első sajtótermék a Vaterland című lap volt, amelyet nevéhez híven németül adtak ki, 1844-től. Először hetente, majd 1846 januárjától
heti háromszor jelent meg. Az újság 1847. január 2-án magyar nyelvre váltott
és a címét is magyarították Hazánkra. A kiadvány magát kereskedelmi és szépirodalmi lapként határozta meg egészen 1848. augusztus 10-i megszűnéséig.1
Ebben Győrsövényház – vagy ahogy akkor nevezték: Sövényház vagy Sövényháza – egy ízben sem szerepelt. Nem így a Győri Közlönyben, amely az
1848–49-es szabadságharc bukása után a második újság volt a vármegyében.
Az újrakezdés a Raaber Geschäftsanzeiger nevéhez fűződött 1857-ben, amely
németül jelent meg, de „nem bírt megélni”,2 így az év őszétől magyarul, Győri
Közlöny néven folytatta tovább.3 Ebben először 1859. március 6-án írták le a
község nevét, igaz, még csak történelmi összefüggésben a lébényi apátság egy
XIV. század végi oklevelét idézve.4 Az újság aztán 1861-től egészen 1896-os
megszűnéséig egyre sűrűbben – mintegy 300 lapszámban! – adott hírt Sövényház történéseiről.
Ebben a fejezetben ezekből a Győri Közlöny-cikkekből válogattam több alfejezetbe csoportosítva olyanokat, amelyek fontosak vagy egyszerűen csak érdekesek a település története szempontjából, egyúttal kiegészítik, árnyalják az
előző fejezetben leírtakat. Azért erre a sajtótermékre esett a választásom, mert
ez megtalálható a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér digitális archívumában. A korszakban néhány további lapot is kiadtak: a Szabad Polgárban (1872–1875) nem jelent meg olyan írás, amely a Győri Közlönynél többet
adott volna hozzá Sövényház történetéhez, a Győri Figyelő (1873–1874), a Hazánk (1880–1889) és a Győri Hirlap (1886–1939)5 mikrofilmjeinek vagy eredeti
példányainak tüzetes átnézése pedig meghaladta volna e munka kereteit.
Az írások közlésénél nem törekedtem a teljes szöveghűségre. A tulajdonneveket kevés kivételtől eltekintve – például a korban a Rábca folyó gyakran
Rápczaként, Győr megye Győrmegyeként, Bősárkány Beö-Sárkányként, BőSárkányként vagy Bő Sárkányként szerepelt, ami a mai szemnek már zavaró
volna – nem módosítottam, egyebekben pedig a következő esetekben hajtottam végre változtatásokat: 1. a cikkekben a ma ú-val és í-vel használt szavakat
jellemzően u-val és i-vel írták, ezeket a jelenlegi helyesírásnak megfelelően
módosítottam. 2. Az eé, aá, cz, th helyett a vezetékneveket kivéve é-t, á-t, c-t
és t-t használtam. 3. A nyilvánvaló elírásokat és központozási hibákat javítottam. 4. Az i végű településnevek melléknévi alakját a mai helyesírásnak meg59
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felelően módosítottam (például bezii helyett bezi). 5. A rövidítéseket [ ] jelek
közé szúrva oldottam fel, de a ma is közkeletűek esetében ezt nem tettem meg.
A könnyebb olvashatóság végett a feloldásoknál nem használtam pontot (pl.
a teljesen szabályos „t[ekintetes].” helyett „t[ekintetes]”-t írtam. 6. Ha nem a
teljes cikket közöltem, a hiányzó részeket (…) jellel jelöltem.

MÉLTÓSÁGOK SÖVÉNYHÁZON
Ma, azaz október hó 17-én kezdé meg Győr megye főispánja, méltóságos gróf
Zichy-Ferraris Bódog körútját megyéjében. (…) Holnap, azaz október hó 18án délelőtt Rábapatona, hol az ikrényiek és a csécsényiek jönnek össze, és Kóny
látogattatik meg. Ebéd Péterházán, t[ekintetes] Szabó Kálmán első alispán úrnál. Délután Bezi, hol Fehértó és sövényháziak, és Markota, hol Bödöge, Réti,
Kapi meg Cakóháza helységek fogják őméltóságát fogadni. Hálás Péterházán
vagy Győrött. (Győri Közlöny, 1861. október 17.)
Főispán úr6 őméltósága körútját folytatva f[olyó] hó 13-án meglátogatta:
Sövényház, Fehértó, Markota, Bödöge és Réti, Kapi községeket.
Sövényházán méltó kitüntetéssel és dísszel fogadtatott, tíz derék jól öltözött
lovas legény már Bezire elébe jött s ezek kíséretében érkezett a községbe, melynek utcái zöld gallyakkal, virágokkal, selyemkendőkkel és nemzeti lobogókkal
voltak díszítve, a nép sorfalat képezett s a templomnál gyűlt össze buzgó lelkésze vezetése alatt, kit a két ifjú Purgly testvér7 és Dill Károly tiszttartó az elöljárósággal együtt környeztek. A lelkész jeles magyar beszéddel fogadta őméltóságát, elmondá, hogy a nép nyelvére nézve német ugyan, de érzelmére magyar – buzog az alkotmányosságért.
Őméltósága, hogy a nép által megértessék, német nyelven szólott, buzdította a népet hűségre a király és alkotmány, bizalomra a kormány és engedelmességre a törvény eránt – figyelmeztette a honvédelmi törvényre és közelgető
képviselő-választásra, hangsúlyozván, hogy ámítókra ne hallgasson, olyannak,
ki sokat ígér, ne higgyen, hanem szavazatát ismert jellemű, a múltban kipróbált
hazafira adja. Ezután ő maga szentmisét hallgatott, melynek végeztével özv.
Purgly Sámuelné úrhölgy által kíséretével és a helybéli urakkal együtt kitűnő
villásreggelivel fogadtatott, melyet a háziasszonynak magyar szívessége és szép
házikisasszonyok nyájas társalgása fűszerezett. (…) (Győri Közlöny, 1868. szeptember 17.)
Krisztinkovich Ede most járja be a tóközi járást mint követjelölt. Tegnap Sövényházán volt, ahol magyarul kezdett beszélni, de a lakosság követelte tőle,
hogy németül beszéljen, amit Etzi bátyánk meg is tett. Midőn bevégezte prog60
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rambeszédét, egy atyafi a község nevében következőleg felelt: „Ja strenger Herr
Advocat, wir wollen unabhängig sein, und keine Steuer zahlen, aber unsern
Kaiser Mächt’ mer auch nichts Lád’s than”.8 Tableaux!9 (Győri Közlöny, 1881. június 9.)
Levelezés. Sövényháza, jún. 12. 1881.
Tek[intetes] szerkesztő úr! Becses lapjának 46-dik számában Krisztinkovich
Ede és Sövényháza községre vonatkozó cikkecskéjét kérjük az igazság érdekében kijavítani. A fogadtatásával felsült képviselőjelölt úr szeretné községünket
felsütöttnek híresztelni, de nem oda Buda.
Ha nem is nyergelték fel a sövényháziak azokat a szürkéket, mint más falvakban azokat a tarka lovakat, ha nem is mentek elébe bandériumokkal és
egetverő szónoklatokkal, azért mégsem illik, de nem is engedik magukat céltáblául kitűzetni, különben ha már annyira célozgatni való kedve van, tessék
a Rába és Rábca partjainak irányítani sűrűn jövő mérges nyilait, talán majd
megakasztják ezek az árvizeket szabályozás nélkül is, mert amúgy úgyse igen
számíthatunk, az eddigi előzményeket tekintve, valami kedvező sikerre.
De hogy a dologra térjek, azt mondja a t[ekintetes] képviselőjelölt úr, hogy
„magyarul kezdett beszélni, de a lakosság követelte tőle, hogy németül beszéljen” – nem a t[ekintetes] képv[iselő]j[elölt] úr tette-e fel a kérdést mindjárt a
bíró lakásába történt belépte alkalmával, hol még 10–12 községi képviselő a
megejtett helyettes törvénybíró választása után együtt volt, vajon magyarul
vagy németül beszéljen-e?
Emlékszik-e még a feleletre? „Nekünk majdnem mindegy, magyarul vagy
németül, de kérjük, tessék németül, hogy mégis jobban megértsük.”
Úgy hiszem, a követelés és a kérés között nagy a különbség. Hogy ős szittya
vére erre felforrván nekifanyarodott a germán nyelv vontatott és töredékes
hangoztatásának, értjük, igenis értjük, mert 40–45 szavazat mégis csak nyom
valamit a mai szavazatszűk világban.
Továbbá a milliókkal sokat dobálódzott; vierzig und fünfzig millionen után
igenis voltak többen a jelenvolt 10–12 egyén között, kik oda nyilatkoztak, hogy
sok, nagyon sok az adó, s hogy maholnap nem győzzük fizetni, de hogy valaki
azt mondta volna, hogy adót nem fizetünk s a császárt sem akarjuk megbántani, ily önmagában ellentmondó nyilatkozatot senki nem tett, azt tehát kereken visszautasítjuk, vagy ha talán nem jól tetszett érteni a tett nyilatkozatokat,
akkor csak sajnálni tudjuk a t[ekintetes] képv[iselő]j[elölt] urat, s ajánljuk, a
legközelebbi alkalomra méltóztassék a Ballagi zsebszótárt otthon nem felejteni, mert ha német tudománya is úgy cserben találja hagyni, mint a Rába-szabályozási terve, akkor az ilyformán szegény Győr vármegyének győrszigeti választókerületében Önnek véletlenül követté történt megválasztatásától sem
sokat várhatunk.
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Több igazságot s a tényálladékok nagyobb hűséggeli előadását kérjük, mert
az annyira fennen hangoztatott honszeretet tudtunkkal az igazságszeretettel
karöltve jár. (Győri Közlöny, 1881. június 16.)
A gondos honatya. Markotabödögéről a következő tudósítást vettük, melyet
szóról szóra közlünk: F[olyó] hó 27-én érkezett a győrszigeti választókerület
orsz[ággyűlési] képviselője, Földváry Elemér úr őnagysága Öttevényről – az árvíz miatt Lébényen át nem lévén közlekedés Sövényházra – nagyot kerülve Abda felé Fehértón keresztül Markotabödögére, hol helyszíni szemlét tartván, sőt
a toronyból is a Barbacstól Bősárkányra, innen Kapin s Rétin át Bödöge felé elterülő víztengert megtekintvén, meggyőződést szerezhetett magának arról, miszerint alulról a Rába, felülről a Rábcának zajlással rohanó vize, melynek zavaros sárga színe ekkor már apadásra engedett következtetni – eltekintve, hogy
1500 hold legelőt, vetést sem zárva ki, elborított –, Bödögén a kisutcát, mely a
múlt árvízkor úszott, Markotán pedig az uradalom majorjait fenyegette elöntéssel, mely veszélyt a legnagyobb erőfeszítéssel és folytonos munkával sikerült
elhárítani. Innen őnagysága Kapira rándult, hol csupán a község és dombos
helyen levő szántóföldek vízmentesek, a legelők pedig mind vízzel borítvák –
honnan a nagy szél dacára Rétit érintve Sövényházra csónakázott. Fogadja
Őnagysága nagybecsű figyelméért, érdeklődéséért – és áldozatkész útjáért a
jelzett községek leghálásabb köszönetét! (Győri Közlöny, 1888. március 29.)

ÜNNEPSÉGEK, TÁRSASÁGI ÉLET, CSALÁDI ESEMÉNYEK
Szerdán jan. 20. vezette oltárhoz ifj. Peregi Mihály szende szép menyasszonyát,
Purgly Irmát. Az esketési szertartást a közel Bezi község evang[élikus] templomában f[ő]t[isztelendő] Haubner Máté dunántúli ev[angélikus] superintendens úr személyesen teljesíté. A fényes nászfogatoknak Sövényházára, a menyasszony családjának birtok- és lakhelyére lett visszaérkezése után, itt a lakodalom nagy és díszes vendégkoszorú jelenlétében kitűnő kedv és kedélyes
mulatság között ünnepeltetett meg. A tánc és zene kivilágos kivirradtig tartott,
s a kedélyes néző nem győzött eléggé csodálkozni, a sorsnak ama kedves szeszélyén, mely ezen helyre és időben oly annyi ragyogó szépséget vezetett egybe! – A kedv és kedély kifogyhatatlan volt, de nem is csoda, mert Farkas Miskának jeles zenekara oly bódítólag, s oly fáradhatatlanul húzta láb alá, hogy a
hidegebb vérűeket is képes lett volna pezsgésbe hozni. (Győri Közlöny, 1864.
január 24.)
Szép ünnepély. Múlt vasárnap, mint lapunknak írják, szép ünnepély folyt
le Sövényházán. Ezen napon tartá ugyanis Hóbor Ferenc újonnan felszentelt
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áldozár, nagyszámú helybeli és vidéki nép jelenlétében, új miséjét. Az új misés
„maunduktor”-a Szabó József sövényházi plébános volt. Az ünnepélyességek
befejezése után a hivatalos vendégek a plébániai lakásban gyűltek össze a vendégszerető házigazda asztalánál. A díszes vendégkoszorú közt látható volt sövényházi Fricke ny[ugalmazott] tábornok Őméltósága s Takácsi János rábapatonai esperes, több plébános és uraság a környékről. Az ebéd fölött több lelkes
felköszöntés hangzott, köztük Győr egyházmegye n[agy]méltóságú püspökére
is. A ritka szép ünnepély a nép előtt sokáig kellemes emlékezetben leend. (Győri Közlöny, 1884. július 17.)
Ugyancsak múlt hó 28-dikán Sövényházán Sövényházi Fricke tábornok tartott sikerült körvadászatot.
Részt vettek: sövényházi Fricke tábornok és fia, Fricke Emil, Sziklósi Szabó
Lajos cs. kir. kamarás, Gyapay Dénes kir. tanácsos országgyűlési képviselő, Gyapay Miklós, Szalacsy Ferenc, Halászy József, Enessey László, Benke és Bugly
urak. Összesen 103 nyúl esett el. Délután 5 órakor fényes ebéd volt özv. Kluckyné vendégszerető házánál. (Győri Közlöny, 1886. január 3.)
A markotabödögei ö[nkéntes] tűzoltó egylet működő tagjai, egyleti szerelvények beszerzésére f[olyó] hó 6-án az ottani vendéglőben sikerült táncvigalmat rendeztek. Ez alkalommal az egylet céljaira a következők adakoztak: (...)
Dr. Singer Mór körorvos, Sövényháza 2 frt. (...) Egyszersmind kedves kötelességet teljesítek, midőn dr. Singer Mór körorvos úr abbeli ajánlatát, hogy egyletünknek tűzvész alkalmával esetleg megsebesült tagjait díjtalanul gyógykezelni, s orvosszerekkel ellátni fogja, nyilvánosságra hozom. Fogadják a nemeskeblű adományozók, úgy az igen tisztelt körorvos úr az egylet nevében őszinte
köszönetemet. Markotabödögén, 1886. február hó 11-én, Dömötör Ferenc főparancsnok. (Győri Közlöny, 1886. február 14.)
Mulatság Sövényházán. Kedves házi mulatság volt pünkösd hétfőjén Fricke
György ny[ugalmazott] vezérőrnagy vendégszerető sövényházai lakában. Az
egész napot kellemesen töltötték el s befejezése a kedélyes napnak legemlékezetesebb marad. Estefelé ugyanis Vörös Jancsi hegedűinek hangjai mellett
táncra perdültek s járták tűzzel, kedvvel hajnali 5 óráig. A kedves körben a háziúr bájos és kedves leányain, Lilin és Helénen kívül jelen voltak még Gyapay
Pálné, Botthmer Olga bárónő, Lázár Mariska és Latinovits Leonie. A férfivilágot
a kaszinói piknikeket rendező bizottság tagjai képviselték. (Győri Közlöny, 1887.
június 5.)
Sövényházi juniális. Sövényházán – mint lapunkat értesítik – Purgly Mihály
földbirtokos, zárt körben igen sikerült kis juniálist rendezett, melyen a kör63
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nyékbeli intelligencia szép számban volt jelen. A hölgyek közül gróf Laszberg
Rezsőné, hegyeshalmi Fischer Kálmánné és Sándorné, Szabadhegyi Kálmánné,
Halászyné, Barcza Gézáné; a leányok közül hegyeshalmi Fischer Stefánia, Ilma,
Sata és Olga, Illés Irén, Purgly Gyöngyike, Szabadhegyi Gizike és a kis Laszberg
grófkisasszonyok. A jókedvű mulatóknak Vörös Jancsi bandája húzta a talpalávalót reggel hat óráig. (Győri Közlöny, 1892. június 29.)
Esküvő. Behmam Ferenc markotai káptalani urod[almi] gazdatiszt e hó 15én vezette oltárhoz Kismartonban Blaschek Mariska kisasszonyt, Blaschek Ede
hercegi erdőtanácsos bájos leányát. Az esketési szertartást a vőlegény barátja,
Szabó József sövényházi plébános végezte. (Győri Közlöny, 1894. május 17.)
Kettős keresztelő. Szép családi ünnepély volt főispánunk, Laszberg Rudolf
gróf családjában, mikor a főispán kisfia és kisleánya kapta meg a keresztség
szentségét. A keresztelő Purgly Mihály sövényházi nagybirtokos vendégszerető
házában volt. A keresztelést Pálmay Lajos ev[angélikus] lelkész végezte, díszes
közönség jelenlétében. A kisfiú keresztszülei Purgly Mihály és neje, szül[etett]
Nádasy Erzsi úrnő, míg a kislányé Purgly Gyuri és Purgly Györgyike voltak. A
kisfiú a keresztségben Andor, a kisleány Erzsike nevet kapott. (Győri Közlöny,
1894. szeptember 6.)

ÁRVIZEK ÉS RÁBCA-SZABÁLYOZÁS
Jajkiáltás. Egy vidék jajkiáltása hangzik hozzánk. Felső-Tóközt és a Csornai járás felső részét egy egész víztenger borítja. Árvíz nincsen, de a múlt árvíz maradványa, egyesülve a tavaszi vizekkel, úgy elborítva tartja a vidéket, hogy a
gazda könnyes arccal nézi földje pusztulását. Bősárkánynál a falu végén kötnek
ki ladikkal; Réti határa úszik. Mintegy 30 ezer hold fekszik víz alatt. (…) Volt is
tanácskozás, hogy miként lehetne segíteni a bajon. A vízsújtott érdekek azt kívánták: vágassék el a sövényházi töltés ott, ahol a község felső részén a híd áll.
Több mint két méternyi magas víz áll itt. A töltés pedig nem engedi a felső-tóközi víz lefolyását. (Győri Közlöny, 1877. május 13.)
A Rába-szabályozási küldöttség Tisza Kálmánnál. Győr, jan. 22. Budapestről jó hírrel jött meg azon küldöttség, mely a Győr-vidéki ártérbirtokosság feliratát átnyújtotta a kormánynak.
A küldöttség gr. Laszberg Rezső alispán vezetése mellett, január 20-án járt
el megbízatásában. A küldöttségben részt vettek: Szemennyei János, Krisztinkovich Ede s Matkovich János országgyűlési képviselők, továbbá sövényházi
Fricke György, Bély József, a győri káptalan részéről, Okolicsányi Dénes, Beze64
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rédj István, Milkovich Imre, Mocsáry Jenő, ifj. Szalacsy Lajos, Gyapay Miklós,
Kolonics János, Lenzsér András s Radics Bertalan.
Először is Tisza Kálmán miniszterelnök úrnál járt a küldöttség, aki megígérte,
hogy mind a soproni, mind pedig a győri feliratot szigorú vizsgálat és bírálat alá
veszi s az ügyet a jog és méltányosság szerint fogja eldönteni. A miniszterelnök
úr azt is megjegyezte, hogy ismeri teljesen Győr megye bajait, viszonyait és az
egyenetlenség okát is. Azután a küldöttség báró Kemény Gábor közmunka- és
közlekedésügyi miniszter úrnál járt el az ügyben. A miniszter úr igen szívélyesen
fogadta a küldöttséget s kijelentette, hogy mindazt magáévá tette s azon álláspontra helyezkedett ő is, aminőt a felirat hangsúlyoz. Kijelentette, hogy Győr és
Győr-Sziget árvédelme ügyében a törvényjavaslatot még a jelen ülésszak alatt
beterjesztendi. Szándéka ugyanezt tenni a szabályozásra nézve is, de határozottan most ezt még nem ígérheti meg, mert az interkaláris10 kamatoknak mely
időponttól való számítása és a szabályozási ügynek minő állami kedvezményekben leendő részeltetése iránt tárgyalások vannak folyamatban.
Reflektált a Duna-szabályozásra is. Megvizsgáltatta, úgymond, műszaki
egyénekkel az ügyet, akiknek véleménye szerint a Rába-szabályozás semmi
technikai összefüggésben nincsen a Duna-szabályozással. Tehát egyik a másiknak nem esik rovására s így a Rába-szabályozás szépen megtörténhetik anélkül, hogy előbb be kellene várni a Duna-szabályozást. Baross Gábor miniszteri
államtitkár úrnál is járt a küldöttség, aki a szabályozás ügyét szintén előmozdítani ígérkezett. Ennyi biztató szó után most már teljes bizalommal nézünk
igazságos ügyünk sikere elé. (Győri Közlöny, 1884. január 24.)
Közigazgatási bejárás a Rábcán. A Rábca mentén Hugottól Rétiig eszközlendő szabályozás vonalait e hó 19-én járták be. Ott voltak Radó Kálmán kormánybiztos, Fekete Zsigmond műszaki tanácsos, gr. Laszberg és Pataky alispánok, Hajas és Gyapay főszolgabírák, Csupor szolgabíró, Varga Károly főügyész, Krisztinkovich igazgató, Meiszner, Kern és Hanák főmérnökök,
Kovácsfy kir. mérnök, Horovitz és Dorner társulati mérnökök, Szalacsy ügyész,
Király titkár, továbbá Deszkássy Boldizsár és Pap Károly jogtanácsosok, Szilágyi
Gáspár, Földváry Elemér orsz[ággyűlési] képviselő, Fricke György tábornok,
Purgly Mihály, Halászy József, Hegedűs János, Takács Ferenc, Barcza Géza, Tekus jószágigazgató és számos érdekelt birtokos úgy Győr, mint Moson megyéből. A bejárást kocsin, gyalog és ladikon Lébény-Sz[en]tmiklóson, Sövényházán, Lébényen és Rétin foganatosították, nagy munkát végezve egy nap alatt.
Közben Sövényházán, Fricke tábornok úr kastélyában volt a pihenő. A vendégszerető tábornok és bájos leánya a legszívélyesebb fogadtatásban részesítették a bizottságot, mely ebéd után azonnal folytatta működését és azt estig
be is fejezte. Az új munkálatok főleg Sövényháza kiterjedt határában idéznek
elő számos helyi változást, melyek következtében a közlekedési utak fenntar65
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tásáról és átalakításáról kellett gondoskodni. A felmerült kérdések legnagyobb
része minden nehézség nélkül meg volt oldható. Fő nehézség a roppant meleg
volt, melynek tikkasztó hevétől a bizottság tagjai sokat szenvedtek. Szerencse,
hogy a feladatot egy nap alatt befejezték s hálát is adtak minden részről a kormánybiztosnak, mert elsősorban az ő kitartása s fáradhatatlan természete tette
lehetővé a két napra szabott munkának félannyi idő alatt való sikeres elvégzését. A Rábaszabályozó Társulat építésvonalainak közigazgatási bejárása ez évre
tehát már be van fejezve. (Győri Közlöny, 1887. július 24.)
Rába-szabályozás! 1885-ik évig sokszor felvetette magát ez a tengeri kígyó!
A történelem szerint 150 évi vajúdás után 1874-ik évben megalakult a Rábaszabályozó Társulat. A megalakulás után jó 10 évig folyt a harc pro et contra!11
Az érdekeltség óriási többsége megelégedett azzal a fatalisztikus művelettel,
mely szerint a Rába-malmokat kisajátították a Rába-mellékiek, azaz csak a felső-Rába-mellékiek javára, nekünk pedig, Sopron és Győr megyék alantabb levő
érdekeltségének valóban kiszámíthatatlan kárára! Kiszámíthatatlan kárára!
Igen! Mert egy évtizeden keresztül annyi kárt vallott a Rábca-érdekeltség, hogy
azon az áron ármentesíthette volna magát, természetesen nem Neuschlosz és
Freund hírneves kubikolóinak kapái és ásói által.
A malmok kisajátítása következtében végpusztulásra szánt alsóbb érdekeltség nem akarván gyáván, nyomorultul a víz áradások martaléka lenni, élethalálharcot vívott a szabályozás eszméjének megvalósulása mellett. Élethalálharc
volt ez a nagy többséggel szemben. De mert a többség a Rába-malmok kisajátításával kimondta az „A”-t, tehát ki kellett mondani a „B”-t. Ha belement a szabályozásba – folytatni is kellett azt.
Az országos kormány igazat adott nekünk, kik a Rába-malmok kisajátítása
s így a szabályozás tényleges megkezdése következtében: a folytonos árvizek
alig képzelhető hosszas csapásainak lettünk zsákmányaivá!
Megalkottatott az 1885. évi XV. törvénycikk! Mi, akik évtizeden keresztül
szóval, tollal harcoltunk a Rába-szabályozás eszméjének megvalósulásáért; mi,
kiknek a különben várva várt tavasz mindég az árvíz rémeit hozta meg, mi a
remény osztatlan örömével üdvözöltük az 1885-ik évi XV. törvénycikket, mely
360.000 katasztrális hold területet megszerez a kultúrának, biztosítja a munkát,
megdicsőíti a tudományt és forrást nyit az anyagi jólét mellett a szellemi igények gazdagságának, vagy legalább megszünteti azt a nyomorteljes küzdelmet,
melyet p[éldának] o[káért] Felső-Tóköz érdekeltsége vív a létfenntartásért!
A boldog, édes remény csak némileg is valósult-e? 1886-ik év május 12-én
történt az első politikai bejárás a Rába-vonalon. Azóta teljes 3 év folyt le a keserves várakozások tengerébe.
Mi eredményt mutathat fel ez óta a Rába-szabályozás? Egy csepp enyhületet produkált-e? Egy lépést a cél felé – a Rábca-vonalon tett-e?
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A rideg valóság iszonyú keserű „nemmel” felel! De hát kit illessünk a bűnnek súlyos vádjával? Nohát elsősorban a vállalatot, név szerint a híres Neuschlosz és Freund vállalkozókat! Csúf hanyagsággal, kiszámított bűnös önzéssel
kezdték s folytatják a Rábca-vonal szabályozását.
Három évig bíbelődtek a hugoti vonal kiépítésével, mely a terv szerint egy
évre bevégzendő vala. Ma sincsenek vele készen! Pedig ezen a vonalon sokkal
sürgősebb a szabályozás, mint a Rábánál. Hiszen ott ma nincs víz a Rába medrében s a Rábca mentén pedig Hugottól egész Kapuvárig 50–60 ezer hold hervad éveken át víz alatt emésztve embert, állatot, vegetációt.
Mit mond erre a híres hidrotechnika? Azt mondja: nyugodjatok meg, hiszen
a vállalat úgy is többet kubikoltatott a Rábca-vonalon, mint kellett volna!! Keserűen szegény vigasz! Hátha az a kubikolás in infinitum12 tart, anélkül, hogy
hasznát látnók a szabályozásnak: quid – tunc??13
No de a szentesített törvény – törvény, melyre nézve áll az egykori komáromi alispán mondása: liquidum est debitum, solvas ebadta, punctum.14
De a vállalat nem fogja solválni,15 nem fogja teljesíteni kötelességét! Nem,
mert az egyiptomi csudákat nem adatott neki, csak egy jottával is megtoldani!
Ha 3 évig bíbelődött a könnyebb munkával járó hugoti vonal kiépítésével,
mely egy évre vala tervezve; gyarló pásztorésszel is felállítható azon igazság,
melynél fogva teljes lehetetlenség a hátralevő 3 év alatt kiépíteni Hugottól Bősárkányig terjedő vonalat, mely 5 évre vala tervezgetve, s amely vonalon sokkal
több nehézséggel kell küzdeni az ásónak és kapának!
De hiszen éppen ez a baj! Ez a circulus vitiosus,16 melyben a vállalat szédelg,
mint az ördög a tömjén körül.
Az 1888. évnek augusztus havában a vállalat mérnökei színt vallottak! A „keresztszelvények” felvételét megtagadták – a réti határban! A munkaprogramból
tehát a sövényház–réti vonalat kitörülték az 1889-ik évre; holott már ma a réti
határban kellene lobogni a szabályozás és szabadulás zászlajának!
De ily réven alig érnek ide! Mert így szól a vállalat: „vízben, víz alatt nem
dolgozom”. Hát a szerződésben szó sincs arról, hogy vízben dolgozzék; mert
hiszen ki vizet szabályozni vállalkozik, az el van készülve arra, hogy vízzel is
lesz dolga! Hanem az nyilvánvaló, hogy 6 év alatt a Rábca-vonalat is elkészíti,
mert elkészítenie kell.
Mindennek dacára odasodródott a szabályozás ügye, miszerint a vállalat –
mert a Rábca-vonalon vízben is kell dolgoznia s mert a helyzet itt jó geschäftre17 kilátást nem nyújtand – új szerződésre akar lépni a társulattal! Be is adta
keresetét a kormánybiztossághoz. Hogy a kormánybiztosság referádája18 jól
arcul csapta, az örömmel töltheti el az érdekeltséget; de szomorú az a tényleges
valóság, mely szerint az illetékes minisztérium a vállalat fellebbezését elfogadta
s azt elbírálás és ítélethozatal végett – ahelyett, hogy maga döntött volna –
olyan fórumhoz tétette át, amelynél ügyünk aligha elveszve nem lesz!
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Ezzel egyetemben vajon nem vész-e el a törvény is? Vagy ez ruganyos, nyújtható, mint a gumielasztikum? A kormánybiztosság, még kevésbé a véleményező bizottság alig képes feltartóztatni a lavinát, mely a vállalat szédelgéseinek
magaslatáról lezuhanó félben van, hogy a Rábca-érdekeltség szép reményeit,
melyet a szabályozáshoz fűzött, romjai alá temesse. Úgy-e, mégiscsak tegyük
össze kezeinket és várjuk míg lefoly a 6 év; aztán beszéljünk! De miután a 6 évből már hármat a többi nyomorult évekhez hozzászámítottunk, s miután a szabályozásnak csak terheit, de a sikernek még halvány vonását se láthattuk, s miután a reménynek messze fellobbanó tüze is kialvó félben van, miután a törvényben szentesített 6, azaz hat év alatt a szabályozás semmiképp se érheti el
Bősárkányt: azért az önfenntartási ösztön szólásra és tettre készteti az érdekeltséget. Minél fogva amondók vagyunk, hogy: ha sem a kormánybiztosság,
sem a véleményező bizottság nem képes a vállalatot kötelezettségének teljesítésére szorítani: emelje fel szavát az érdekeltség és hasson oda, hogy a magas
kormány mint a törvénynek legfőbb őre tartsa meg és tartassa meg a Rábaszabályozási törvényt. (Győri Közlöny, 1889. július 23.)
A Rába-szabályozás köréből. Mint értesülünk, a Rábaszabályozási Társulat
múlt hétfőn19 Sövényházán a Rábca régi medrét, a gyakori áradások ellensúlyozására átmetszette, miáltal a vízállás 179 cm-rel szállott alább, mi nagy megnyugtatására lesz az érdekelt gazdaközönségnek. (Győri Közlöny, 1890. június 22.)
Rába-szabályozás. A Rábaszabályozó Társulat igazgatóságához beérkezett
november havi jelentések igen kedvező eredményt tüntetnek fel. A Rábca-melléken eszközölt munkálatok ugyanis jelentékenyen előbbre haladtak, ugyanynyira, hogy ha az időjárás e hóban rosszabbra nem fordul, esetleg valami erősebb fagyok nem lesznek, akkor a Rábca mellékének szabályozása egészen Sövényházáig, a Rábca ómedrének átmetszéséig elkészülhet. Ez mindenesetre
nagy nyereség leend a Sövényház körüli vidékre, melyet az árvíz legjobban szokott sújtani, mert ez esetben a tavaszi vizek már az új mederben folyhatnak le.
S éppen ezért bír nagy fontossággal az, hogy ezen Rábca-szakasz szabályozása
elkészüljön, ami a beérkezett jelentések szerint az időjárás kedvezése esetén,
kétségkívül meg is valósul. (Győri Közlöny, 1890. december 4.)
Bethlen András gr. földmívelési miniszter tegnap hajnalban városunkba érkezett s innen a Rába-szabályozás területére indult. (...) Bethlen András gr. miniszter jövetele előtt azon határozott óhajának adott kifejezést, hogy minden
fogadtatás mellőztessék, mert útja hivatalos s kizárólag a szabályozás területét
kívánja megismerni és tanulmányozni.
Mindazáltal a vidék lakossága, amerre csak járt a miniszter, a rokonszenv
leglelkesebb jeleivel fogadja és útjában mindenütt kikerülhetetlen ünnepléssel
68

KÖNY V JOBB OLDAL

69

találkozik. Miután a társaság Győrben a szemlét befejezvén, az abdai zsilipet
tüzetes szemle alá vette, Sövényházára hajtatott, hol Szodfriedt József főszolgabíró élén a vidék intelligenciája fogadta.
Az üdvözlések után a miniszter alaposan megszemlélte a sövényházi munkálatokat. A társaság itt tartott pihenőt, mialatt a vállalat zászlókkal és lombokkal díszített sátorban gazdag reggelit szolgáltatott föl Mojzer győri konyhájával
és pincéjével.
A reggeli alatt Radó Kálmán kormánybiztos felkérte a minisztert, hogy az
épülő sövényházi zsilipet engedje Bethlen-zsilipre keresztelni. Bethlen András
gr. miniszter szívesen megengedte a keresztelést, mire az aktus egy palack
pezsgő segélyével nyomban végbe is ment. A keresztelés után Bethlen gr. miniszter lelkesedéssel fogadott beszédben kívánta, hogy a zsilip éppen úgy álljon
ellent az áradatnak, mint ahogy a Bethlen név viselői, ha kellett, súlyos körülmények közt is, mindig ellent tudtak állani.
Az egybegyűlt nagy közönség lelkes éljenzése közt távozott a miniszter Sövényházáról, folytatva útját Réti és Kapi községekbe. (...) (Győri Közlöny, 1891.
július 16.)
A Rába-vidék. A Rába-szabályozás hídjai három napon át alapos vizsgálatnak
lettek alávetve. Bethlen András gr. földmívelési miniszter rendeletéből szakértői
vizsgálat tartatott s a vizsgálat az összes hidakra kiterjedt. A vizsgálatot Fábián
János földmívelési min[isztériumi] osztálytanácsos vezette. Vele jöttek Czekelius
Aurél és Fekete Zsigmond műszaki tanácsosok. A helyszíni szemlékben részt vettek: a Rábaszabályozó Társulattól Szalacsy Lajos dr. igazgató, Meiszner Ernő műszaki tanácsos, Győr megyétől Laszberg Rudolf gr. alispán, Goda Béla orsz[ággyűlési] képviselő, Milkovich Imre és Lerner Márton megyebiz[ottsági] tagok, Fischer
Sándor dr. főszolgabíró, Sopron megyéből Tóth Antal orsz[ággyűlési] képviselő,
Blum Gyula főmérnök, Hajas főszolgabíró, Vas megyéből Nagy Jenő dr. főügyész,
Jancsovics főmérnök, a vállalat képviseletében Wein Aurél főmérnök. A helyszíni
szemlében azonkívül az illető szakaszok mérnökei is részt vettek. A szemle szombaton20 Sövényházán kezdődött az ottani hídnál. Hétfőn a rábapatonai, mérgesi
és csécsényi hidakat, kedden a vági és árpási hidakat szemlélték meg. A vizsgálat
úgy a szerkezet, mint a felhasznált anyag minőségére és tartósságára kiterjedt,
nevezetesen arra is, hogy melyik hídra esetleg minő pótlások szükségesek. A bizottság hétfőn Csécsényben Szalacsy Lajosnál, kedden a várkeszői csárdában
ebédelt és tegnap este Győrbe érkezett, hogy véleményét a szemle adatai alapján
megállapítsa. (Győri Közlöny, 1891. július 30.)
A magyar mérnök és építész egylet kirándulása. Lapunk múlt számában
az éj késő órájában csak futólag számoltunk be azon impresszióról, melyet
bennünk a Rábca-szabályozás művének megtekintése keltett.
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Nem volna teljes a kép, ha vissza nem térnénk az érdekes kirándulásra, s az
azon szerzett tapasztalatokra.
A szabályozás, miként különben lapunkban több ízben említők, a Meiszner
tervezete szerint, a lehető legnagyobb körültekintéssel megszabott turnusban
történik. Az első szakasz a bősárkány–mosoni úttól Sövényházig, a második
Sövényházától Börcsig és a harmadik Börcstől Győrig terjed.
A hatalmas töltések fel egész Kapiig készek, s a kotrógépek teljes erővel dolgoznak ez idő szerint a csatorna kiemelésén. Ezen töltésszakaszon vannak a
főzsilipek közül a sövényházai (Bethlen-) zsilip és az abdai, mindkettő kétkamarájú, faragott kövekből épített pillérekből; a belvizek, illetve a hugoti csatorna levezetésére szolgáló zsilipek beton alapon állanak. A záró kapukat hatalmas vasszerkezetű gépezet nyitja és zárja. Vannak kisebb zsilipek is, melyeknek nemcsak tervezése, de kivitele is a Rábaszabályozó Társulat műszaki
emberének kezei alól került.
A most bejárt útszakasz jobb oldalán eső térség teljesen biztosított árterület
számába vehető. Tóköz: északról Rétitől le dél felé Barbacsig, Kapi, Réti, Cakóháza, Bödöge, Markota, Fehértó, Sövényháza, Bezi, Hugotpuszta határa máris érzi a szabályozás áldását. A szegény földhöz ragadt nép alig győzte fülünk
hallatára a dicsérő szóval. A nád és sáserdő, a Hany gubarcai eltűntek, és ahol
csak pár évvel ezelőtt víztengert látott a szem, ott most gazdag gabonaföldek
terülnek el.
A rétséget elöntötte volt az áradat, a lakosoknak nem volt kaszálója, szarvasmarhát nem tarthatott; falvak, melyeknek marhaállománya 3–4 marhából
állott, most már teljes marhaállománnyal rendelkeznek, s ebben bírja az áradattól megmentett szántóföldekre az okszerű gazdaság első alapföltételét.
Egyik-másik helyen, mint egy prehisztorikus korból, most is látja az ember
a fűzfához kötött csónakot, mellyel a tóközi ember mint az Alföld pákásza járta
a vizét – de most már szüksége nincsen rá.
Helyesen hangsúlyozta a Rábca-szabályozás kormánybiztosa, hogy ő nem
barátja a reklámnak; azon öntudat, hogy 340–343.000 holdnyi földterületet ad
vissza a kultúrának a szabályozás, ez lesz a műnek legszebb dicsérete. Mi nem
a reklám fegyvereit forgatjuk, de büszkeséggel írjuk ide, hogy a magyar műszaki
férfiak munkáját, terveit a poroszok és franciák kérték el mintául.
Ha elkészül ez a háromszáz évig vajúdott és az 1885. évi XV. törvénycikkel
a biztos révbe jutott mű, a Rába és mellékfolyóinak szabályozása, édes megnyugvást kelthet az emberi erőt meghaladó munka mindazokban, kik azt megkoncipiálták és megvalósították.
Ha pedig a Fertő-csatorna a pomogyi hídig és a Moson, illetve a Sopron megyei belvízcsatornával, a Rábcává egyesülő Kis-Rába és Répce segélyével a Fertő lecsapolása is ténnyé válik, akkor évszázadokra kiható művet teremt meg a
Rába-szabályozás. Az az impozáns hullámtér alkalmas arra, hogy a Fertő vizét
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levigye a Dunához, a biztosított régi ártér pedig arra, hogy boldoggá, gazdaggá
tegye a széles nagy vidéket. (...) (Győri Közlöny, 1892. július 3.)
A Rábca-szabályozás befejezése. Mint lapunkban már több ízben jeleztük,
kedden, e hó 27-én lesz az új Rábca-meder megnyílása Bősárkány mellett, illetve a Rábca vizének átterelése az új mederbe.
Ez alkalomból szűkebb körű ünnepély lesz, melyre meghívták Miklós Ödön
államtitkárt és Kvassay Jenő miniszteri tanácsost is, kiknek részvétele azonban
az ünnepélyen kétségessé vált. Részt vesznek az ünnepélyen a földmívelési minisztérium jogügyi osztályának s a fővárosi sajtónak tagjai – szám szerint tizenketten –, kikhez a Sopron, Vas és Moson megyei vendégek, a helyi sajtó képviselői, s más győri, valamint Győr-vidéki meghívottak csatlakoznak.
A vendégeket a győri pályaudvarban villásreggeli várja, melynek elköltése
után vonaton Enesére utaznak.
Innen kocsin Sövényházára rándul ki a társaság a Bethlen-zsilip megtekintésére, innen pedig Bősárkányra, hol a Rábca vizét a régi mederből áteresztik
az új mederbe. Megtekintik még az úgynevezett Fekete-csatornát, vagyis a
Hanság-csatornát is. Másnapra van tervezve a Rába-torok megtekintése s
ugyanakkor ebéd Répcelakon.
Az ünnepély nagyfontosságú tényt, a Rábca-szabályozás befejezésének tényét jelenti. Ez alkalomból alkalomszerűnek tartjuk egy kis visszapillantást vetni a Rába-szabályozás eddig végzett munkálataira s különösen az immár befejezett Rábca-szabályozásra.
Az eddig végzett munkálatok eredménye nagyszerű s bátran nevezhető a
modern mérnöki tudomány diadalának. 30–40.000 holdnyi, eddig teljesen
hasznavehetetlen területet adtak át a kultúrának. Az 1886. év szeptemberétől
a mai napig a Belvíz-csatorna, Marcal, Rába, Rábca, Lórét-csatorna és Kis-Duna mentén összesen 8.967.547 köbméter munkát teljesített a vállalkozó Neuschloss és Freund cég, mely munkáért eddig kapott a társulattól 4.292.634 frtot. Készült az ármentesítési munkálatokon kívül a különböző folyókon még 16
közlekedési s egy gazdasági híd, valamint 6 nagy zsilip.
A szabályozási munkálatok a Rábcán teljesen be vannak fejezve. Az összes
teljesített munkálatok e folyónál 2.673.571 köbmétert tesznek ki. A mérnök és
építész egylet tavali kirándulása óta, melyről lapunkban annak idején kimerítően referáltunk, ismertetvén egyszersmind az eddig végzett munkálatokat is
– 4 kilométernyit haladtak fölfelé és kiépítették a Rábca széles ágyát. Így az
utolsó évben 732.118 köbméternyi munkával szabályozták az utolsó Rábcaszakaszt, mely Rétitől Bősárkányig terjed és ármentesítették annak környékét.
Az új Rábca-meder június 27-iki megnyitásával az 1885. XV. t[örvény]c[ikk]
által rendelt munka – a Duna menti töltés kivételével – teljesen be van fejezve.
Ahol a mocsarak nádasai és a zsombékok között száz meg száz futó érben buj71
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dostak a Rábcának megannyi mellékerei, ott most az eke vasa rója a buja szántóföldet, vagy a legkitűnőbb rétek vannak. Ezt jelenti a – Rábca-szabályozás
befejezése! (Győri Közlöny, 1893. június 25.)
A Rábca-szabályozás befejezése. A Rábca-szabályozás befejezéséről lapunk
múlt számában részletesen megemlékeztünk, vázolva azon nagyszabású munkálatokat, melyek a Rábcán Bősárkánytól Győrig – ez volt a programba ölelve
– végeztettek.
A régi Rábca-meder végső szakaszából Bősárkány mellett, hol az országút
rozoga hídja – mely helyett a soproni államépítészeti hivatal most építi az újat,
veretve a cölöpöket – vezet át a vízen, ott döfték át a régi töltést, hogy a víz az
új ágyba vezettessék.
A győri pályaház éttermében volt a dezsöné,21 majd Enesére indult a társaság, hol Vas, Galandauer mérnökök vártak az ünnepségre rándulókra.
Húsz hintó vitte a kirándulókat, kik Neuschloss és Freund Rába-szabályozási vállalkozóknak vendégei voltak; az ünnep rendezésében sokat fáradozott
Wein Aurél főmérnök. A hamvaiból fényesen kiépült Sövényházán végig a
Bethlen-zsiliphez tértek, hol a Jend-lóréti-csatorna szakad az anyafolyóba. Itt
Meiszner műszaki tanácsos, Galandauer, Vas, Hufnagel mérnökök és legelöl
Radó Kálmán kormánybiztos voltak a ciceronék.
Sövényházától Rétin, Kapin keresztül Bősárkány volt az útirány. A faluból
kivezető egyenes országútról már messziről feltűnt a hatalmas baggerező22 gép
árboca, rajta pompás lobogódísszel, odább a nádból, sásból készült rögtönzött
sátor, teletűzdelve a mosolygó szirontákkal, nefelejcsekkel és tavirózsákkal, a
Hanság kedves gyermekeivel, melyek ott virítanak a hullámzó nádtenger kellő
középében. Sövényházán túl Kapi, Réti már a szabályozókat áldja, mert buja
vetés, burgonya és tengeri nő ott, hol előbb mocsarak és süppedékek tőzeges
vésztőiben és mélyedéseiben szárcsákra vadászott a vadászok bátrabbja.
Ilyen a Hanság most Bősárkányon felül Pomogyig a rengeteg nagy térségen,
és ennek ereit majd a 15 méter széles Hanság-csatorna gyűjti, szikkasztja, szárítja és adja át ezt a nagy territóriumot az eke vasának: főuraknak, uradalmaknak és a munkás gazdaembernek.
Az új meder fejénél az „Isten Hozott” mosolygott feléje a vidéki gazdaembereknek, kik tarka rajokban, ünnepi gúnyában várták az urakat, kik az ő kenyerüket adó földjüket visszaadták nekik!
A nagy bagger, kotró művét e helyütt befejezendő, áttörte hatalmas ásóival
a választó töltést, s a víz búgva, zúgva rohant a széles, nagy ágyába. Riadó éljen
és taps zúgott fel a tömött sorokból és Brodszky fotografozó apparátusára reácsapta a kupakot; megörökítette az emlékezetes aktust. Szép és díszes társaság
volt együtt. Ott voltak: Laszberg Rudolf gróf főispán, Lippay Géza alispán, Tóth
Imre Moson megyei alispán, főispánhelyettes, Zechmeister Károly kir. tanácsos,
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polgármester, Sugár Sándor, Deszkássy Boldizsár, Esterházy herceg urod[almi]
igazgatója, Szalacsy Lajos dr., Rohrer, Albrecht főhercegi direktor, Szöts Árpád,
Wottitz Károly, Gyulassy Gyula, Baditz kir. közjegyző, Braun Adolf szentjánosi
apátkanonok, Wehly Károly a szigetközi ármentesítő társulat főmérnöke, Fricke
tábornok, a véleményező bizottság tagjai közül: Vidos Márton, Barcza Géza,
Okolicsányi Dénes, Milkovich Imre. A sajtó képviselői Sipulusz (Budapesti Hirlap), Diner József (Pester Lloyd) Gerö Ödön (Pesti Napló), Kálnoki Henrik
(Egyetértés), Márkus Miksa (Magyar Hirlap), Kőváry Kaffehr Béla (Vasvármegye), Gaár Vilmos dr. (Soproni Hirlap), Szávay Gyula, Rumy Sándor (Győri Hirlap), Lasz Samu (Győri Közlöny és Pesti Hirlapot képviselve) voltak jelen.
A víz átbocsájtása után a sátor fehér asztalához ült a nagy társaság.
Az első fölköszöntőt Radó Kálmán főispán mondotta. Visszapillantást vetve
a Rába-szabályozás előzményeire a legutóbbi évtizedek munkáját vázolta, elismeréssel adózva a magyar műszaki férfiak dicséretes munkájáért, mely
340.000 hold földet adott vissza a kultúrának. Köszönti Meiszner Ernő műszaki
tanácsos vezérmérnököt, ki a Rába-szabályozás terveit oly szerencsés kézzel
megkoncipiálta. A mai napon – úgymond Radó – feledi szívesen mindazon kellemetlenségeket, melyekkel meg kellett küzdenie, mert látja, hogy öt vármegyének tett hasznos, kiszámíthatatlan szolgálatokat a szabályozás. Poharát
emeli Szalacsy dr. igazgatóra, a társulat műszaki férfiaira és végül a hetedik
nagyhatalom képviselőire – a sajtóra. (Lelkes éljenzés.)
Lippay Géza, vármegyénk alispánja hangsúlyozta, hogy állami létünket a
földbirtokos osztály tartotta fenn, épp ezért azt a férfiút köszönti, ki vasenergiával teremtette meg azt, ami az ő kitartása, erélye nélkül csak tervezés, tanácskozás maradt volna. Vas vármegye főispánjáért ürít pohárt.
Zechmeister Károly kir. tanácsos, polgármester, Győr város és Győrsziget
kormánybiztosa ugyancsak Radót köszönti. Szellemesen és fölötte humorosan
szólott Sipulusz a hetedik nagyhatalom nevében, Meiszner Ernő a Rába-szabályozás összes műveleteinek sikeréért, Barcza Géza a véleményező bizottság
nevében köszöntött.
Asztalbontás után Brodszky fényképészünk az egész díszes társaságot lekapta a nagy baggergéppel együtt. A társaság egy része Radó főispánnal a Hanság-csatorna megkezdett munkáinak megtekintésére indult, hol Galandauer
szakaszmérnök vezérlete alatt folyik a munka, míg a felső szakaszon a pomogyi
hídnál Vass szakaszmérnök tegnapelőtt kezdte meg a munkát. A Hanság-csatorna kiásásával 40.000 hold föld szabadul föl a piszkos ár alól. Míg ha az egész
Fertő csapoltatik le, akkor 80.000 holdnyi síkvízterület lesz a kultúráé!
A személyvonat Bősárkánytól Csornára vitte a kirándulókat, honnan a vendégek egyik része Győrbe, Mosonba, a másik része pedig Radó Kálmán fénnyel
és pompával fölszerelt répcelaki kastélyába rándult különvonattal, hol mindannyian a kormánybiztosnak szívesen látott vendégei voltak.
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Ma délelőtt a Kis-Rába-torok megszemlélésére rándult ki a társaság, hogy
lássa a szabályozás azon részét, mely fölött három vármegyének birtokosai
pörlekednek, s a soproni malombirtokosok harminchat keretű malmaiért vívja
a harcot.
A malomcsatorna ügyében most Moson megye alispánját, illetve főispáni
helyettesét, Tóth Imrét delegálta a miniszter, hogy igazságot szolgáltasson és
hogy ne veszélyeztesse a malomcsatorna, illetve a duzzasztógát és rozoga zsilip
a milliók árán létesített hatalmas árvédelmi védőműveket.
A kocsik ezután Nicken keresztül Lakra23 hajtottak vissza, hol Radó főispán
asztalánál volt az ebéd. A kormánybiztos üdvözölte a vendégeket és köszönte
megjelenésüket, mire lapunk főmunkatársa, Lasz emelt szót és reflektálva a Sipulusz szavaira: Radót, a főispánt, kormánybiztost és egyházkerületi felügyelőt
köszönti. Nyáry a főispán leánygyermekeit, a szép Kata és Margit kisasszonyokat, Lasz a kis Lajost üdvözli, s kívánja mint professzor a jeles sikerű osztályvizsgálat után Lajoskának, hogy nemes emlékezetű nagybátyjának, Lajosnak,
a kiváló képzettségű ifjúnak nyomain haladjon.
Márkus, a Magyar Hirlap képviselője a fővárosi sajtó nevében köszöni a Radó család szíves vendéglátását!
Szívélyes búcsúzással a délutáni vonathoz indultak a fővárosi, soproni és
győri vendégek, hogy az első magyar sikeres vízszabályozás végső aktusának
kedves emlékét sokáig megőrizzék! (Győri Közlöny, 1893. június 29.)
Vitás Rábca-hidak. Vármegyénknek a múlt csütörtökön tartott állandó választmányi ülésén szóba került a sövényházi két Rábca-hídnak ügye. A Rábaszabályozás kormánybiztosa, szentmártoni Radó Kálmán, a sövényházi hidak
vámszedési jogáról ugyanis lemondott s fölszólította a vármegyét, hogy a törvény értelmében a hidak kezelését és fönntartását vegye át. Az állandó választmány határozata e tárgyban az, hogy mivel a két híd nemcsak a közlekedés
közvetítésének, hanem a Rábaszabályozó Társulat érdekeinek is megfelelőleg
a régi hidaktól eltérőleg sokkal nagyobb méretekben és komplikáltabb szerkezettel létesíttetett, ez esetben az 1890. évi I. t[örvény] c[ikk] 96. §-a e hidakra
nem alkalmazható. Erről a Rábaszabályozási Társulatot értesíteni fogják. (Győri
Közlöny, 1893. szeptember 21.)
Közigazgatási ülések. Közigazgatásunk faktorai e héten tartották meg üléseiket a vármegye- és a városháza tanácskozó termeiben. (…)
A sövényházi törv[ény]hat[ósági] közút tét–mosoni szakaszán, a Rábca folyón át a Rábaszabályozó Társulat által gyakorolt vámszedési jog a vármegye
részére lévén átengedendő, a közigazgatási bizottság azon álláspontra helyezkedett, hogy a vámjog igazolásánál tévesen lett az újonnan épített Rábca-híd
is vámtárgynak kimutatva, minél fogva a vámszedési joggal szemben a régi
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műtárgy fenntartása és gondozása vált kívánatossá, s a bizottság ez érdemben
tette meg feljelentését a kereskedelemügyi miniszterhez. (Győri Közlöny, 1895.
február 14.)
Megyei élet. Állandó választmányi ülés a vármegyeházán. (...) Tárgyalták ezután az alispán előterjesztését a sövényházi útszakasznak Rábca-hídjain a Rábaszabályozó Társulat által gyakorolt vámszedési jogátvétele tárgyában. A társulat ugyanis azt akarja, hogy a vármegye a régi híddal együtt vegye át az új Rábca-átmetszésen épített hidat, mert szerinte az is vámtárgy. A kereskedelemügyi
miniszter, kinél az ügy már megfordult, a társulat álláspontjára helyezkedett s
szintén vámtárgynak mondta ki a hidat. Mivel a Rábaszabályozó Társulat lemondott a vámszedési jogról, a megye a törvény értelmében most a vámszedési
joggal a hidat és ennek fönntartási költségeit is tartoznék elvállalni. Az állandó
választmány azt javasolja a közgyűlésnek, hogy írjon föl a kereskedelemügyi
miniszterhez előbbi határozatának megváltoztatása iránt, s e föliratot támogassa egy küldöttség kiküldésével. (...) (Győri Közlöny, 1895. október 3.)
Győr megye a földmívelési miniszter előtt. Győr megye tudvalevőleg nem
hajlandó a Rábaszabályozó Társulattól a sövényházi hidat átvenni, legutóbbi
közgyűléséből küldöttséget menesztett a földmívelési miniszterhez az átvételt
elrendelő határozat visszavonása érdekében. E küldöttséget Darányi Ignác
földmívelési miniszter a héten fogadta a képviselőházban. A küldöttséget Laszberg Rudolf gr. főispán vezette a miniszter elé, hol Goda Béla alispán fejtette
ki a vármegye kérelmét és indokait. Darányi miniszter megígérte, hogy megvizsgálja az ügyet és végleges határozatát eszerint állapítja meg. (Győri Közlöny,
1896. január 26.)
A sövényházi híd. A sövényházi új Rábca-híd már hosszabb idő óta az Ériszalma24 szerepét játssza Győr vármegye és a Rábaszabályozó Társulat közt,
azonban negatív értelemben, amennyiben ezek nem a híd birtokáért versenyeznek, sőt ellenkezőleg, mindegyik a másiknak nyakába akarja varrni. A
hosszú küzdelem most nyert végre befejezést a kereskedelemügyi miniszternek a vármegyéhez intézett leiratában. Tudvalevő dolog, hogy annak idején a
kereskedelemügyi miniszter a sövényházi vámjog igazolási eljárása során nemcsak a régi hidat mint a tulajdonképpeni vámtárgyat jelentette ki ilyennek, hanem az új Rábca-átmetszésen a Rábaszabályozó Társulat által épített új 22.000
frt-os hidat is. Midőn aztán a Rábaszabályozó Társulat a vámszedés jogáról lemondott, a vármegyének mint a hídon átvezető út fenntartójának kellett volna
a két vámtárgyat kezelésre és fenntartásra átvenni.
A miniszter tévedését az átvételi tárgyalások alkalmával vették észre, de ekkor már a társulat makacsul ragaszkodott a kérdésnek ilynemű megoldásához,
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mely neki ilynemű előnyöket biztosított. A vármegye közigazgatási bizottsága
felírt a miniszterhez a tévedés kiigazítása végett, de kérelmével elutasíttatott.
Ekkor az alispán terjedelmes és az egész tényállást minden irányban kimerítő előterjesztésére a vármegye közgyűlése írt föl a kereskedelmi miniszterhez,
s ezen föliratot nagy küldöttség útján terjesztette a miniszter elé. A küldöttség
föladata volt élő szóval is megvilágosítani a tényállást.
Ez eljárásnak meg is volt a maga eredménye, amennyiben a miniszter a törvényhatósági bizottsághoz, a közigazgatási bizottsághoz és az alispánhoz intézett három rendbeli leiratában megsemmisítette az első igazolási határozatnak kifogásolt részeit.
Ennek következtében most már újból fölvehető a vámjog átvétele iránti tárgyalások fonala. (Győri Közlöny, 1896. március 19.)

TŰZESETEK
Megyénkben keblezett Fehértó községben f[olyó] hó 7-én tűz ütvén ki, s bár
a kigyúlt házhoz a közel levő épületek délrôl és északról nem voltak messzebb
2–3 ölnyi távolságnál, az mégis elfojtatván tovább nem terjedhetett, mit egyedül
a sövényházi birtokos uraknak, a Purgly testvéreknek25 lehet tulajdonítani, kik
látva a romboló elem dúlását, csakhamar ott termettek tűzoltó fecskendőjükkel,
s meg lett mentve ez úgyis sújtott, s az újabbi csapástól rettegett község a végpusztulástól. Fogadják tőlünk a megmentett község nevében a derék honfiak a
hálát; fáradságukért az ég leszen jutalmas. (Győri Közlöny, 1865. július 27.)
(…) Sövényháza, jún. 16. Tekintetes szerkesztő úr! Nagy szerencsétlenség
történt tegnap községünkben. Az eset ismét egy szomorú adat arra nézve, hogy
a gondozás nélküli gyermekek által okoztatik a legtöbb tűzveszélyi szerencsétlenség. Ugyanis a falu alvégén a második ház istállójában kisgyermekek gyufával játszván, az istálló egyszer csak lángba borult. Iszonyú szél dühöngvén
csakhamar a falu alvége lángba borult, s ha kellő segítség nem jön, talán az
egész falu hamuvá ég. Fél óra alatt összesen öt ház égett le. A szerencsétlenség
éppen a nép legszegényebb részét érte, a „kis ház”-úakat, kiknek mindenét egy
kis ház s egy darab föld képezi.
Midőn a tűz támadt, a falu népe mind künn volt a mezőn s ha a Purgly család nem siet a veszély színhelyére, iszonyú lehetett volna a pusztítás. A nevezett
család rögtön sietett saját fecskendőjét rendelkezésre bocsájtani. Az oltásnál
Peregi János ispán és gépész működött kitartó buzgalommal. Átalán kiváló dicséret illeti a Purgly családot minden ilyen alkalommal. Bárhol van a veszély,
a család kész saját fecskendőjét saját lovain, saját embereivel a veszély helyére
vitetni. Csakhamar megjelent fecskendővel a Bezi község is. Innen Nagy János
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és a bezi bíró, Nagy Mihály, Mészáros István esperes, Elek Kálmán26 körjegyző
s Haitzinger György tanító urak fáradoztak az oltásban; megjelentek a fehértóiak is fecskendőjükkel.
Mindezeknek különösen és átalán mindazoknak, kik községünk megmentése ügyében szívesek voltak emberbarátilag segítségünkre sietni, ezennel a
község nevében nyilvánosan forró köszönetet mondok.
Végül két tanulságot vehetünk ezen szerencsétlenségből. Először azt, hogy
a kisgyermekek gondozására több figyelem volna fordítandó és pedig olyaténképpen, hogy a gondozás nélküli gyermekek részére, ha éppen máskor nem is
lehetne, de munkaidőben célszerű lenne nyári óvodát létesíteni, olyaténképpen, hogy a tanító a négyhavi szünidő alatt az iskolát saját vezetése alatt óvodává alakíthatná, természetes bizonyos díjazás mellett. A másik pedig az, hogy
bizony jó volna, ha a tekintetes vármegye Sövényházára is kiterjesztené becses
figyelmét, hogy legalább Sövényháza is nyerne egy fecskendőt. Tudtunkkal a
vadászati jövedelem (150 frt) erre a célra lett már felajánlva. És vajon mi az oka,
hogy fecskendőnk még nincs? Kalap levéve kérjük erre az eredményes feleletet.
Kuncze Mihály plébános. (Győri Közlöny, 1875. június 20.)
Lébény községben (Moson megye) – mint onnan lapunkat értesítik – folyó
hó 28-án reggeli 7 órakor az egyetlen sütőmester házának padlásán tűz gyulladt
ki, és minthogy a legtöbb nép akkor már a földön munkálkodott, csak akkor
vétetett észre, midőn már úgy elharapódzott, hogy a viszonyokhoz képest
ugyan még elég gyorsan megérkezett községi, br. Sina uradalmi, Sz[ent]miklós
és Sövényház községbeli tűzi fecskendők már csak az egyszerre égő második,
harmadik ház oltásához kezdhettek és dacára a valóban kitartó, szorgos és folytonos fecskendezésnek, másfél óra alatt 8 ház lett a lángok martalékává. A tűz
mikénti kigyulladása nem tudatik, a kár még nincs konstatálva. Szerencsére
még az elégett házak 2/3-a az első ált[alános] biztosító társulatnál biztosítva
van. A br. Sina uradalom felügyelőségének és a szomszéd Sövényház és Sz[ent]miklós községek lakosainak részvétteljes közbenjárása valóban megérdemelte,
hogy nekik a község köszönetét fejezte ki. (Győri Közlöny, 1877. július 1.)
Adakozás. A július 27-én Bezi községben kiütött tűzvész által mindenétől
megfosztott dr. Singer Mór bezi körorvosnak némi felsegélyezésére tek[intetes]
Purgly Mihály és Glatz József urak által 152 frt 40 kr gyűjtetett, mely összeghez
a következő nemeslelkű adakozók járultak: özv. Purgly Sámuelné 50 frt, Purgly
Zsigmond 5 frt, N. N. 5 frt, Purgly Ödön 10 frt, Kluky 10 frt, Fricke 10 frt, B. K.
10 frt, Peregi János 5 frt, Szabó József 3 frt, Purgly Mihály 10 frt, Glatz József 1
frt, Heuffl János 3 frt, Deutsch Sándor 5 frt, Krausz János 2 frt, Pethő Lajos 40
kr[ajcár], Göltl Lőrinc 1 frt, Leiner János 2 frt, Weisz Jakab 1 frt, Glatz Pál 1 frt,
Adrián Mátyás 40 kr[ajcár], Weisz Mihály 10 kr[ajcár], Deutsch Ignác 1 frt 50
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kr[ajcár], Boros Adolf 2 frt, Győry János 1 frt, Enessey Sándor 2 frt, Enessey
László 1 frt, Kovács Lénárd 1 frt, N. N. 1 frt, Németh Péter 3 frt, Deutsch Sándor
3 frt, Reichenfeld Ignác 1 frt. Összesen 152 frt 40 kr[ajcár]. (Győri Közlöny, 1880.
augusztus 15.)
Sövényházán f[olyó] hó 18-án virradóra tűz ütött ki, mely a roppant szél
által csakhamar óriási szörnyeteggé nőtte magát, hogy annak lokalizálására
még csak gondolni sem igen lehetett. A tűz a falu felső részében támadván,
az alsó falubeliek is annak oltására siettek. De egyszerre a rémkiáltás: „az alsó
falurész ég”, oly zavart okozott, hogy a veszély még nagyobb lett. Ki-ki sietett
holmiját megmenteni. De végre a vidékiek és lakosaink lankadatlan tevékenységének sikerült a tüzet reggel felé elnyomni. Két nagy takarmánnyal telt pajta,
több széna- és szalmakazal, a falu alsó részében két ház és nagy mennyiségű
fűtőanyag lettek a tűz martalékává. A helybeli két uraság, valamint a szomszéd
Bezi, Fehértó, sőt még a már távolabb eső Markotabödöge és Enese községek
is a legnagyobb készséggel siettek az égő sövényháziak segítségére. De a határos lébényi rokonok, úgy látszik, mivel náluk a tűzoltó egylet már-már életbe
lép, alkalmasint fecskendőiket reparáltatják, vagy pedig az egylet alapszabályairól tanácskoztak, különben ők is eljöttek volna. (Győri Közlöny, 1882. január 22.)
Győr megye Sövényház községében, mely már oly sokat szenvedett a gyakori tûzesetek által, múlt csütörtökön27 éjjeli 1–2 óra között ismét tűz ütött ki,
de szerencsére, mivel nem fújt nagy szél s egyesek buzgó működése mellett a
vész csak 5 házat hamvasztott el. Tudósítónk különösen kiemeli a lébényi derék
tűzoltó egyletet, melynek egyes tagjai a vész éjjelén igazán férfiasan viselték
magukat. (Győri Közlöny, 1883. augusztus 12.)
Sövényháza, szept. 23. Tekintetes szerkesztő úr!
E hó 22-én, azaz kedden du. 3 órakor Sövényháza községben borzasztó tűz
dühöngött. A tűz a falu közepén ütött ki, s ott 5 házat elhamvasztva, erős délkeleti szél mellett, a sziporkázó nád a magas iskolaházon átcsapott, s a templom utcában még két ház lett a lángok martaléka. Az iskolaház, paplak s templom is a legnagyobb veszélyben forgott; csak a legnagyobb erőfeszítéssel lehetett a tüzet lokalizálni, s a fent nevezett épületeket megmenteni. Mind a 7 ház
biztosítva volt. A környékbeli tűzoltók, ú[gy]m[int] bezi, fehértói, réti, enesei,
markotai, lébényi és kónyi: a legnagyobb erőfeszítéssel dolgoztak a szerencsétlenség színhelyén; miért is fogadják forró köszönetünket, s kívánom, hogy soha
se legyen alkalom szívességüket hasonlóval visszafizetni.
Végül pedig sajnosan kell megjegyezni, hogy az idén ez már a harmadik
tûzeset a faluban. Egy jelenvolt. (Győri Közlöny, 1885. szeptember 27.)
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Tűzesetek. Sövényházán f[olyó] hó 16-án éjjeli egy óra tájban Müller Sándor lakháza végében összerakva levő nád eddig fel nem derített okokból kigyulladt s a tűz olyan gyorsan hódított tért magának, hogy rövid háromnegyed
óra alatt 5 ház lett a romboló elem martalékává. A kár hozzávetőleg 2500 frt-ra
rúg. (...) (Győri Közlöny, 1890. május 20.)
Sövényháza romokban. Győr megye egyik virágzó, gazdag népű községe:
Sövényháza csak volt. Ma romokban hever a falu háromnegyede, füstös, kormos kőhalmok, még izzó, megszenesedett épületrészek hevernek a csinos utcasorok helyén. Tegnap, tegnapelőtt megette a nagy részét a tűz, mely vad erővel a hatalmába vette a szerencsétlen községet. Három utcája közül csak a főút
negyedrésze ép, a könyökközben28 maradt meg néhány ház, a többi törmelék,
hamu. Hajléktalan koldus lett 134 család; akiknek nincs betevő falatjuk. A legtöbb csak a testén levő ruhát mentette meg a vagyonából. A két nap előtt még
jómódú, gazdag emberek a szomszédba mennek koldulni egy kis életet. A pénzes Sövényháza, ahogy ezt a kis nábob német falut nevezték, már nem tud nekik kenyeret adni. Huszonkét óráig lángolt a falu, a piros fénye még Győr városának is beizente, hogy haldoklik. Csütörtök este sárgás színű volt a város
északnyugati részén az ég alja. Azt hitték, hogy valami közeli major ég, pedig a
Győrtől 7[sic!] kilométerre fekvő Sövényházát temette el a tűz. Nyolcvanhat
ház pusztult el, harmincnégy pajta, töméntelen vagyon, gabona, háziállat. Ma
reggel 7 órakor a becslőbiztosok 97.000 frt-ra mérték csak a megégett gabona
árát. A kár – szerintük – hozzávetőleg számítva meg fogja haladni a negyedmilliót. A hely színére küldött tudósítónk a részletekről a következőket írja:
A tűz keletkezése. Csütörtökön [aug. 25-én] délután 1 és 1/2 órakor húzták
meg legelőször a vészharangot. Akkor már a falu körös-körül be volt kerítve az
izzó, sebesen ömlő lángfolyótól. A munkabíró emberek a mezőn dolgoztak,
asszony, férfi vegyest. Csak az apraja maradt otthon házőrzőnek. Musbandner
Mihály gazdaember szérűskertjében támadt a veszedelem csírája. Itt futott fel
legelőször a láng. A szomszédok gyerekei katonásdit játszottak a kazalok mögött. Tüzet raktak, s az elhányt pár csomó rőzse szikrát fogott. Mikor a legelső
tüzes oszlop a magasra csapott, mikor már jól belefogódzott a kazal oldalába,
az apró gyújtogatók sikongatva futottak szét. A nagy jajveszéklésre egy otthon
maradt öregasszony a kerítés falához ment s nagy kínnal felmászott az eleven
sövényen. A gyerekek akkorára már átdobták magukat a túlsó alacsony kőfalon
és elbújtak; máig sem találtak rá valamennyire. A tűz pedig rémületes gyorsasággal szaladta be a falut. Az erős szélvihar a kazalból a lakóházra csapta át a
lángot. A ház közvetlen a templom mellett áll, a főutca kellős közepén. A szél
nem engedte balra menni a tüzet, hanem jobbra előre terelte. A főutca jobbik
fele az utolsó házig elégett. Mikor öt ház már roskadozott az izzó teher alatt,
elkapott egy lángnyelvet a szomszédos Paár János háza is. Most már a túlsó ol79

KÖNY V BAL OLDAL

80

dalon is versenyt futott a tűz, de mindig csak egyenesen, jobbra, előre, míg az
utcának baloldali házsorai teljesen érintetlenül maradtak. A templom, amelynek jobb sarkához támaszkodik a legelőször kigyúlt ház, szintén egész sértetlenül áll ma is. A főutca után, ahol hatvan ház a földig égett, a mellső részébe
nyíló templom utca borult lángba. Itt huszonegy ház porladt el, a könyökközben öt. A házakkal természetesen valamennyi gazdasági melléképület, a gabonával megtölt granáriumok is mind hamuvá lettek.
Az oltás. Rövid fél óra múltán már az egész falut körülvették a lángok. Az izzó hőségtől, e maró, erős füstfelhőtől lehetetlen volt megközelíteni az égő utcákat. Három órakor a szomszédbeli tűzoltók mind kivonultak a vész helyére.
A bezi, lébényi, fehértói tűzoltók elsőknek érkeztek, ötfelé osztott csapatban
támadták meg a tüzet, míg egy részük a főutcának még ép bal részét védelmezték. Öt óra felé beállott a veszedelem. A kutak is meggyúltak s a mélyét betemették az összeégett deszkadarabok, beomlott törmelékrakások. Rettentő pillanat volt az. Körül mindig szorosabbra kapcsolódott az izzó öv a falu köré s
nem volt egy csepp víz oltásra, mentésre. Asszonyok, gyerekek sírva, jajgatva
futkostak, a férfiak tehetetlen kétségbeeséssel nézték a pusztítást. Mentették,
ami még menthető volt. Az értékesebb holmikat kihordták a mezőre, de a bútorokat, házi szereket már nem tudták kivinni. Valaki hirtelen elkiáltotta, a postáskisasszony bennégett. Az emberek nem mozdultak még a magukét sem
menteni. Valami kétségbeesett borulat tompította el az agyukat. Höllisch János,
a kónyi csendőrőrs derék vezetője, aki elejétől fogva izmos erővel tartotta fenn
csendőreivel a rendet, segített, mentett, ahol lehetett, mindjárt a postaházhoz
futott. Mikor odaért, már bezúzódtak az erős tölgygerendák a szobába. A tűz
belefogódzott a könnyebb tárgyakba. A postakezelőnőnek ebben a borzasztó
percben is megmaradt az önuralma. Kendőbe seperte az értékesebb postapapírokat, a pénzt s kiugrott a már izzó ablakon. Höllisch ekkor a szobába ugrott,
vele Látesz Jakab enesei földbirtokos, s a vasszekrénybe zárta a postaértékeket.
Alighogy kijött, összerogyott a szalmafedeles postaház egészen. A főutcán tompa dördülés rázta meg a levegőt. A zsindelyes tetejű iskola összedűlt. A tűz nem
fogta, hanem az olvadó melegtől meglazult tízméteres tűzfal, összedűlt s bevágta a zsindelytetőt. Mindjárt utána a lángok is becsúsztak a résen. A tűzoltók,
miután víz nem volt a közelben, őrzőt hagytak vissza s hazamentek. A kárvallottak magukra maradtak. Csak akkor jutott eszébe az egyiknek, hogy a Rábcából kellene vizet hozni. A folyó jó fél órányira van a falutól. Puttonnyal, kocsin, gyalog, lóháton rohantak a vízhez. Később egész láncot csináltak s az őrszemek kézről kézre adták a puttonyokat, úgy hogy Sövényházától a Rábcáig
élő vízvonó gép állott. A megpróbáltatás nehéz perceiben a kegyurak, Fricke
nyugalmazott tábornok és Purgly Mihály maguk vezették a cselédjeiket a munkára s keményen szorították őket a dologra. Alkonyatra már csendesült a tűz,
táplálékot sem kaptak a lángok, mert a szél nem vitte visszafelé a szikrakévéket.
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Éjfélre csak füstölgő, üszkös romok hevertek szerteszét. Itt-ott még fölcsapott
a láng, de már elernyedt az ereje. A fojtó füstgomolyt is megritkította a kettőzött
erővel kitört vihar. Tegnap az iskola megint kigyulladt. Az izzó hamu tüzet rakott a tanulószobában. Megint kiütött a veszedelem, de már kisebb mérvben.
Néhány házba belekaptak a lángok, de a résen álló őrök hamar elfogták az erejét. Az iskola azonban porig égett.
A katasztrófa áldozatai. Tegnap, mikor a vész csillapultával a piszkos, szenes
utcatorlaszok eltávolításán dolgoztak, egy szegény öregasszony testét találták
meg az összedőlt tűzfal kőrakása mellett. A szerencsétlennek mind a két lábát
összezúzta a nehéz tégla, a fején, mellkasán is nagy sebet ejtett. Könyörületes
szomszédok, akiknek maguknak is segélyre volt szükségük, magukhoz vették,
ápolták a szerencsétlent, de ma reggel – mint Kónyban tudósítónknak hírül
adták – kiszenvedett. A nevét még nem tudják, mert nem falubeli lehet, hanem
más faluból hozta oda a kíváncsiság. A másik áldozatnak özv. Baumgarten Anna a neve. Az égő lakásából az ezüstpénzes ládáját akarta csak megmenteni.
Ahogy utána kapott a már olvadó fémnek, a ruhája lángot vetett, rohamosan
letépdelték az égő szövetet a testéről, de mégis súlyos égési sebeket szenvedett.29
A kár. A nagy tűzkatasztrófa szegény emberekké tette a gazdag sövényháziakat. Igaz, hogy 8 ház kivételével a többi biztosítva volt, de a százezreket érő gabonának, házaknak, melléképületeknek, odaégett állatoknak csak nagyon kis
mértékben kerül meg az értéke, mert a sövényháziak nem sokat adtak a tűzbiztosításra. Az ő falujoknak nem volt még nagy ellensége soha: csak most. A
kárvallottak között vannak olyanok is – különben a legtöbbje vagyonos –, hogy
még jómódú birtokos számába is jöhet. Ezeknek a nagy része is szegénységre
jutott. Az uraságok kastélyaihoz, pajtáihoz nem fért hozzá a tűz. A nagy kárt
szenvedett, ezelőtt gazdag földmíves emberek sorába vannak: Grundl József,
Wolfinger István, Hakh István, Adrián János, Grundl Mihály, Arbeiter Mihály,
Szabó Sándor, Imon János, Kriegler Mátyás, Paár János, Vály István, Arbeiter
Lőrinc, Husz János. Ezek mind kis nábobok voltak; most semmijök sem maradt.
Sövényháza. Németek lakják, de magyar szívvel a vidámképű, jólétről, békességről tanúskodó falut, amelyre immár elért a pusztulás keze. A 26 négyzetkilométernyi területen 58 ház maradt meg. Jó része erősen rongálva. Csak
alig pár van, amelyen nem látszik a rombolás foga. A falut lakó 1116 ember
nagy részének a szomorúság lett kísérője. De reméljük, csak rövid ideig. Ha ránehezült Sövényházára a sors balkeze, vigasztalják meg őket a könyörületes
emberek!
A segély. A szomszédos falukból kocsiszámra hordják a kárvallottaknak az
élelmiszert. A lébényiek voltak az elsők, akik megajándékozták faluszomszédjaikat. Fricke tábornok megkezdte a gyűjtést 100 frt-tal. A megye földesurai má81
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ris szép segélyt ígértek. A gyűjtés országos lesz, de elsősorban is a mienk a kötelesség gondja. Rakjuk össze a fölös filléreinket. Az ilyen pénz nyomán áldás
fakad. Emberek vagyunk: hodie mihi, cras tibi!30 Szerkesztőségünkben is kitettük a gyűjtőívet. Az adományokat készségesen rendeltetési helyére juttatjuk.
(...) (Győri Közlöny, 1892. augusztus 28.)
A sövényháziaknak. A sövényházi tűzkárosultak részére Argay István drtól, ki híven követi mindég a bis dat, qui cito dat31 elvét, vasárnap 5 frt-ot kaptunk. Az összeget azonnal Sövényház bírájának küldtük el azzal az utasítással,
hogy juttassa azt a tűzkárosultak – legszegényebbikének! (Győri Közlöny, 1892.
szeptember 1.)
Sövényház kárvallott lakosai részére egyre érkezik mindenfelől a segély. A
belügyminisztérium 550 frt-ot küldött a tűzkárosultaknak. Kóny község 11 frt 15
kr[ajcár]t gyűjtött, Fehértó 3 frt-ot és néhány kocsi gabonát. Lébényszentmiklós
élelmiszert ajándékozott a szerencsétlen községnek, Purgly Mihály földesúr szintén bőkezűen juttat a szegényeknek. Így majd csak felsegíti őket ismét valahogy,
időmúltán a könyörületesség keze. (Győri Közlöny, 1892. szeptember 4.)
Sövényháziaknak a király. A tűzkárosult sövényháziaknak Őfelsége tegnap
500 frt segélyt küldött. (Győri Közlöny, 1892. október 6.)
Tűz. Tegnap délben nagy tűz volt a Sövényházához tartozó alsószapudi
pusztán. Az etetőkamra padlásán ütött ki a tűz, amely fölégette az összes istállókat és cselédházat. Az utóbbiakban együtt volt minden eleség. Purgly Mihály
birtokos és cselédjei szenvedtek a tűz által kárt, melynek keletkezési okát vizsgálja már a hatóság. (Győri Közlöny, 1896. április 14.)

BŰNCSELEKMÉNYEK ÉS TRAGÉDIÁK
Folyó hó 3-kán az újvárosi „Arany bárány” vendéglőből egy sövényházi embernek lovai a házi szolgától amint a jeget tördelte, megbokrosodtak és sebes vágtatva rohantak a kapun keresztül a szemben fekvő „Nádor vendéglő” felé. Szerencsétlenségre a tulajdonosnak fia éppen a lovak előtt állván, a nyaklón fönnakadt, s egy ideig lova hurcoltatott: míg a Nádor vendéglő kapujánál levő
kőoszlopban a rúd összetörött, s a szegény fiú is oly erővel csapódott az oszlophoz, hogy tetemes sérülései következtében eszmélet nélkül esett a kövekre.
A lovak kocsival együtt a szerencsétlennek testén keresztül az udvarba szaladtak, s ott levők által föltarlóztattak; a sebesült pedig a Bárány vendéglőbe viszszavitetett. (Győri Közlöny, 1862. január 12.)
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Sövényházán múlt napokban egy ember felakasztotta magát. Mint az orvosi
vizsgálatból kitűnt, elmeháborodásában követte el.32 (Győri Közlöny, 1864. június 16.)
Pestis a megyében! Sövényházán egy parasztcsaládban ismeretlen betegség
ütött ki, mely a család minden tagját elragadta. A baj lázzal kezdődött, később
delírium állott be s a beteg 3 nap alatt meghalt. A ház körül kordont húztak, s a
baj szerencsére tovább nem is harapódzott el. (Győri Közlöny, 1879. február 16.)
Helyreigazítás. Lapunk múlt számában „Pestis a megyében” című újdonsági közleményünkre t[ekintetes] Buzinkay Gyula megyei főorvos úrtól a következő felvilágosító sorokat vettük: „Sövényháza községben sem pestis, sem
ismeretlen kór nem ütött ki, hanem egy házban 4 és ezen kívül egy-egy házban
még 2, tehát összesen 6 agy- és gerincagyhártyalob-eset fordult elő. A hat beteg
közül meghalt 3, a többi 3 pedig további gyógykezelés alatt maradt. A halálesetek mind első eljöveteleinek színhelyén ugyanazon egy házban fordultak
elő, hol is a négy beteg közül egy gyermek maradt további ápolás alatt.” Mi részünkről örömmel fogadjuk e felvilágosítást, hogy ezáltal t[isztelt] olvasóközönségünk a valódi tényállás felderítése után megnyugodhassék. Egyébiránt a
sövényházi betegségi esetekről a megyei alispáni hivatal útján a minisztériumhoz felterjesztés tétetett.33 (Győri Közlöny, 1879. február 20.)
Botrány a templomban. Sövényházán múlt vasárnap reggel mise előtt
egyik parasztlegény a kórusról le akarta kergetni a felgyülekezett legényeket s
emiatt közte és a legények közt szóváltás keletkezett, sőt pofozkodásig is mentek. A sekrestyés közbelépett, de nem sikerült neki a civakodókat szétválasztani. Emiatt kénytelen volt a plébános szertartásos ruhájában közbelépni. A botrányokozókat, név szerint Knopfl Lőrincet, Hech Istvánt és Grudel Jánost másnap a csendőrség a szolgabírósághoz kísérte. Gyapay Pál segédszolgabíró úr
áttette őket az ügyészséghez. (Győri Közlöny, 1884. március 16.)
Lopás. Folyó hó 11-én éjjel 11–12 óra közt Sövényházán Kiss András hajdú
és Buzsics Gáspár kanász közös kamrájukból előttük ismeretlen tettes húsneműt lopott. A kár mintegy 30 frt. A csendőrök egy legényt, kire gyanú van, hogy
a lopást ő követte el, letartóztattak. (Győri Közlöny, 1884. április 17.)
Szerencsétlenség. A múlt héten, írják nekünk, S. István sövényházai kőmíves, a szomszéd Lébény n[agy]község r. kat. iskola kéményének javítása alkalmával a háztetőről lecsúszott s oly szerencsétlenül esett, hogy agyvelőrázkódást kapott és mindkét kezét eltörte. Életéhez kevés a remény.34 (Győri Közlöny,
1885. május 14.)
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Vízbe fúlás. Paus Anna sövényházi lakos Rozi nevű 3 éves leánya a ház mögött levő vízzel telt gödörbe belefúlt. A gondatlan anya mindenesetre megérdemli, hogy felelősségre vonassák.35 (Győri Közlöny, 1886. június 13.)
Gyilkosság Sövényházán. A megyében ismét gyilkosság zavarja a községek
lakosságának csendes nyugalmát. Ezen újabb eset éppen az új esztendő első
napján történt, annál nagyobb izgalmat keltve a babonás következtetésekre
hajlandó népben. Sövényházán Huber Mátyás ottani fiatal legényt újév napján
este Makkos György saját lakásán agyonszúrta. A gyilkosság elkövetésénél jelen
volt Karpf Lőrinc is. A szúrás a vállperec alatt hatolt Huber testébe és rögtöni
halált okozott. A gyilkosság indoka még nem volt kideríthető. Vasárnap a hely
színére utazott Fabinyi Gusztáv vizsgálóbíró, kihez másnap csatlakozott Kovács
Sebestyén Lajos kir. alügyész és Sikor József kir. törvényszéki orvos. Fabinyi és
Kovács kedden este tértek vissza Győrbe, előbb azonban a bűnügyben szigorú
és körülményes vizsgálatot tartottak. A gyilkos és társa fogva vannak.36 (Győri
Közlöny, 1887. január 6.)
A sövényházi gyilkosság tettese, Makkos György odavaló parasztlegény el
van fogva s már bevallotta bűnös tettét. A vizsgálat szerint részeg fővel egy leány miatt vesztek össze, s Makkos ingerültségében szúrta a keze ügyében volt
hosszú pengéjű kést Huber Mátyásba. Karpf Lőrincz szintén le van tartóztatva,
mert állítólag ő ingerelte még jobban fel a gyilkost. A vizsgálat jóformán már
be is van fejezve. (Győri Közlöny, 1887. január 9.)
A sövényházai gyilkosság ügyében a vizsgálat már be van fejezve. A kir. törvényszék Makkos Györgyöt, ki társát újév napján agyonszúrta, szándékos emberölés bűntettéért helyezte vád alá, vele volt társát pedig ugyanezen bűnben
való részességért. A végtárgyalás legközelebbre már valószínűleg ki lesz tűzve.
Makkos védőjéül a kir. törvényszék Reichenfeld Zsigmond dr. ügyvédet rendelte ki. (Győri Közlöny, 1887. február 3.)
A sövényházi gyilkosság ügyében a végtárgyalást a győri kir. törvényszék
f[olyó] hó 18-ra tűzte ki. A vádlottak védői Reichenfeld Zsigmond dr. és Erdős
Kálmán dr. ügyvédek. (Győri Közlöny, 1887. február 17.)
A sövényházi gyilkosság ügyében a győri kir. törvényszék a napokban tartotta meg a végtárgyalást. Karpf Lőrinc sövényházai legény beleszeretett Huber
Mátyás testvérhúgába, s a lány viszonozni is látszott érzelmét. Karpf távolléte
alatt a lány vonzalmával mást ajándékozott meg, s midőn Karpf ennek dacára
is lakásukon a lányt felkereste, Huber Mátyás őt kiutasította. Emiatt a két legény közt ellenségeskedés fejlődött ki. Folyó év január elsején a falubeli legé84
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nyek együtt mulattak. Jó borosak voltak már, midőn Huber rosszat sejtve társaságukat otthagyta. Később Karpf Lőrinc is eltávozott Makkos György társaságában. Útközben előbbinek az a gondolata támadt, hogy látogassák meg Huber Mátyás húgát. Nyomban lakására mentek, de a bortól felizgatott Huber
ezen vakmerőségükért erősen megrótta őket. Tanúk állítása szerint Karpf ekkor
Makkost ingerelte, hogy a mondottakat ne tűrje el s Makkos részben ezen ingerlésre, részben a bor hatása alatt kését előrántotta s Huber Mátyásba döfte.
Huber néhány perc múlva meghalt. Makkos másnap reggel önként jelentkezett. A végtárgyaláson Szüts István dr. kir. alügyész a vádlottakat szándékos
emberölésért kérte büntettetni. Makkos védője, Reichenfeld Zsigmond dr. védence bűnében a halált okozott súlyos testi sértés tényálladékát látta fennforogni s ebben vélte elmarasztalhatónak, a b[üntető]t[örvény]k[önyv] 92. §-ának
alkalmazásával. Erdős Kálmán dr., Karpf védője teljes felmentést kért. A kir.
törvényszék (Pázmány Kálmán elnök, Eremits György és Stúr János bírák, Kafka
Vilmos jegyző) Makkos Györgyöt a szándékos emberölésben mondta ki bűnösnek s a 92. §. alkalmazásával 8 évi fegyházra, Karpf Lőrincet mint bűnsegédet 3 évi börtönre ítélte. Az ítélet ellen mindkét részről fellebbezés történt.
(Győri Közlöny, 1887. március 3.)
A sövényházi gyilkosság. A f[olyó] évi jan. hó 1-jén Sövényháza községben
elkövetett gyilkosság tetteseit a győri kir. törv[ény]szék tudvalevőleg elítélte,
mégpedig Makkos Györgyöt 7 [sic!], Karpf Lőrinczet 3 évi fegyházra. Az ügy fellebbezés folytán a kir. tábla elé került, mely azt átvizsgálván, az ítéletet minősítés tekintetében, nemkülönben Makkos György büntetésének kiszabott mérvére vonatkozólag helybenhagyta, ellenben Karpf Lőrinc büntetését 5 évre fölemelte. A kir. táblai ítélet ellen Makkos György fellebbezett, Karpf Lőrinc pedig
az ítélet kihirdetésére nem jelent meg. Kovács-Sebestény Lajos kir. alügyész
szintén fellebbezett, egyszersmind Karpf Lőrinc elővezettetésének elrendelését
kérte. (Győri Közlöny, 1887. június 23.)
Az adójukon segített. Közokirat-hamisítás bűntettének vádja alatt került
pénteken Bock Sándor volt bezi jegyzősegéd a vádlottak padjára.
Bock Sándor 1884. évi augusztus havában több bezi, sövényházai és fehértói lakost fölkeresett és megígérte nekik, hogy segít azon, hogy ne szerepeljenek
az összeírásnál az adóhátralékosok sorában. Az illetők megbíztak a „segéd úr”ban, átadták könyvecskéjükét, miben Bock a megtörtént befizetést bizonyító
helyes összeget nagyobb számra kijavította, s így adta vissza tulajdonosaiknak,
kiktől ezért pénzbeli és fuvarbeli jutalmat kért.
Káldy László adóján is így akart segíteni, de K[áldy] átlátott hálóján és följelentette. Ennek alapján indítottak vizsgálatot, mely kiderítette, hogy Bock 28
adófizető adóját 34 tételben korrigálta 365 frt 46 kr[ajcár]ról 951 frt 68
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kr[ajcár]ra. A kir. törvényszék ennek folytán Bock Sándort a b[üntető]t[örvény]k[önyv] 391. §-ába ütköző és a 394. §. szerint minősülő közokirat-hamisítás bűntette, Schneider Lőrincet, Arbeiter Lőrincnét, Arbeiter Ferencet, Volkersdorfer Mártont, Höck Mihályt, Weisz Adolfot, Pause Józsefet, sövényházai
lakosokat, és Szalai György bezi lakost a b[üntető]t[örvény]k[önyv] 400. §-ba
ütköző közokirat-hamisítás bűntette miatt helyezte vád alá.
Ellenben Schneider Mátyás, Geigl István, Riegler János, Neszi József, Pinka
Mátyás, ifjú Haller Mátyás, Huber József, id. Arbeiter Lőrinc, Arbeiter Mátyás
és Arbeiter Mihály sövényházi lakosok, továbbá Kohn Ábrahámné, Konya János, Tüske Jánosné, id. Horváth Jánosné, Raab Lipót, Pere István, Pere János,
Bősze János, Erdős Mihály bezi lakosok, végre Tóth István és Rózsa Mihály fehértói lakosok ellen közokirat-hamisítás bűntette miatt megindított további
fenyítő eljárás beszüntettetett.
Bock beismerte a hamisítást, melyekért jutalom fejében részint készpénzben, részint fuvarban mintegy 136 frt-ot kapott az érdekelt felektől, de a védőügyvéd kérdésére kijelentette, hogy az illetőknek csak azt mondta, hogy segít
rajtuk, a segítés módjáról azonban nem szólt. A kir. adófelügyelőség jelentése
szerint ezen visszaélésből a kincstárt kár nem érte.
Szüts István dr. kir. alügyész a végtárgyalásban kifejtettek alapján indítványát módosította s Bock bűntettét a b[üntető]t[örvény]k[önyv] 292. §-a szerint
kérte minősíteni, a többire nézve pedig ugyanezen minősítés szerint mint bűnsegédekre kért ítéletet.
Rapoch Frigyes dr. ügyvéd mint a sövényháziak védője rövid, tartalmas beszédben utalva arra, hogy faluhelyen a községi jegyző a lakosságnak tanácsadója, köz- és magánügyeiknek elintézője, eszerint tehát védencei Bock Sándorban jóhiszeműleg megbíztak, adókönyveiket odaadták, mert illetékügyi fellebbezéseknél az adókönyv szükséges, díjat pedig ily eljárásért, működésért
szokás fizetni: védenceinek teljes felmentését kérte.
A kir. törvényszék (elnök Pázmány Kálmán, bírák Stur János és Eremics
György; jegyző Vaday József dr.) Bock Sándort a b[ünető]t[örvény]k[önyv] 391.
§-ába ütköző és a 392. §. szerint minősülő közokirat-hamisítás bűntettében
bűnösnek mondta ki s ezért 2 és 1/2 évi fegyházra és 5 évi hivatalvesztésre ítélte. Schneider Lőrinc, Arbeiter Lőrincné, Arbeiter Ferenc, Höck Mihály, Weisz
Adolf, Pause József és Szalai György vádlottakat pedig fölmentette. Volkersdorfer Mártonra nézve, ki Amerikába távozott, a határozathozatalt visszatértéig
függőben hagyta. Bock Sándor az ítéletet fellebbezte; a vádelem Bockra nézve
megnyugodott, a többi vádlottra nézve azonban fellebbezett. (Győri Közlöny,
1887. november 13.)
Uzsorapör. A legundokabb bűnpörök egyik faja szolgáltatott a mai végtárgyalásnak anyagot, melyben dönteni a győri kir. törvényszék bölcsessége, igaz86
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ságossága hivatva volt. A lapok nyílt téri rovatából is ismeretes azon ügy, mely
Pick Adolf volt győri lakos kereskedőt az uzsoravétség vádjába keverte. (...)
Mindenekelőtt felolvastatott a törvényszék vádhatározata, mely szerint Pick
Adolf és Fleischmann Izidor uzsoravétség miatt vád alá helyeztetnek. Fellebbezésük folytán a kir. tábla átvizsgálván az ügyet, a vádhatározatot helybenhagyta. Ezután vádlottak és károsultak, valamint a tanúk kihallgatása következett.
Pick Adolf 44 éves, izr[aelita], nős, két gyermek atyja, volt győri kereskedő,
jelenleg bécsi lakos, tagadja a terhére rótt uzsoravétséget s kijelenti, hogy csupán 8–12%-ra adott kölcsönt.
Az ügy úgy került a bűnvádi útra, hogy Pick Adolf meghallotta, hogy Stefanits Mátyás sz[en]tiváni lakos, ki neki tartozott, birtokát felesége nevére íratta,
mire ellene csalásért bűnfeljelentést tett. Mikor Stefanits adósságát megfizette,
a feljelentést visszavonta, de ekkor meg Stefanits jelentette fel uzsoravétségért.
(...)
Boros Antal sövényházai lakos több száz frt-tal tartozott Picknek, 100 frt
után 1/4 évre 5–5 frt-ot fizetett, 1883. aug. 23-án Pap Istvánnal 100 frt-ot, 1884.
jún. 12-én szintén 100 frt-ot, e hó 30-án saját részére 100 frt-ot vett fel. A 20%os kamatot mindaddig fizette, míg pörre nem került a sor.
A védő kérdéseire kijelenti, hogy az adósság fejében földjét eladták. Kárt
felszámítani nem tud. (...) Nagy Sándor sövényházai lakos 1880-tól adósa volt
Picknek. 200, 150 és 300 frt-ot kért tőle, s 20%-ot fizetett. (...)
A törvényszék ezután visszavonult tanácskozásra. Mintegy fél órai tanácskozás után elnök kihirdette a határozatot, mely szerint vádlottakat a törvényszék felmentette. (Győri Közlöny, 1887. december 11.)
A sövényházi gyilkosságban immár végérvényes ítélet van hozva. Olvasóink
bizonyára emlékeznek arra, hogy 1887. évi újév napján Sövényházán egy fiatal
legényt Makkos György leszúrt. A tanúk szerint Makkost Karpf Lőrinc ingerelte.
A kir. törvényszék Makkost 7 évi, Karpfot 3 évi fegyházra ítélte. A kir. tábla Makkosra nézve az ítéletet helybenhagyta, Karpfra nézve pedig a büntetést 5 évre
felemelte. A kir. kúria ezen ítéletet hagyta helyben. (Győri Közlöny, 1887. december 15.)
Sövényházi csendélet. Sövényházáról a következőket írják lapunknak: Úgy
látszik, a sövényháziak az enyém-tied közti különbséget nem ismerik, mert oly
gyakori a lopás, hogy az ember nem tudja, hová s mily zár alá helyezze vagyonát. Elzárta az ottani körorvos is kamrájában élelmiszereit, de hiába, a napokban – most már 3-szor – törtek be hozzá és kamráját jól megvámolva távoztak,
hátrahagyván a kertben a lábnyomokat, melyet felismert a csendőrség. (Győri
Közlöny, 1893. augusztus 23.)
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GYÁSZJELENTÉSEK
A következő gyászjelentést vettük: Sövényházi Neuhold Ernőné született rottenthurmi és greifensteini Aichelburg Sarolta grófnő, sövényházi Neuhold Emil
cs. kir. főhadnagy és neje, sárosfalvi Bittó Ilka, sövényházi Neuhold Alexandra
és férje, waltheimi Walter Henrik és sövényházi Neuhold Béla szomorodott szívvel tudatják szeretett férjének, illetőleg édesatyjuknak és ipának, sövényházi
Neuhold Ernőnek a halottak szentségének ájtatos felvétele után, éltének 61-ik
évében, f[olyó] hó 4-én reggeli 3 1/2 órakor végfeloszlásban történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei szerdán, f[olyó] hó 6-án délutáni 5 órakor
fognak a belvárosi sírkertben a földnek átadatni, az engesztelő sz[ent]miseáldozat pedig folyó hó 9-én de. 10 órakor fog a székesegyházban az Úrnak bemutattatni. Áldás poraira! (Győri Közlöny, 1870. április 7.)
Gyászjelentés. Özv. Purgly Györgyné szül[etett] Nádosy Erzsébet saját, úgy
kiskorú György fia, valamint özv. Purgly Sámuelné szül[etett] Nagy Terézia, továbbá Purgly Ödön, Irma férjezett ifj. Peregi Mihályné, Teréz férjezett Barcza
Gézáné, Zsigmond és Mihály szomorodott szívvel jelentik szeretett férje, atyja,
illetve fia és testvérük jószási Purgly Györgynek folyó évi január hó 11-én délutáni 2 1/2 órakor, élte 37-ik, boldog házasságának második évében történt
gyászos elhunytát. A boldogult hűlt tetemei hétfőn, f[olyó] hó 14-én délután 3
órakor az ágost[ai] evang[élikus] hitvallás szertartása szerint Győrött a belvárosi temető halotti szobájából a családi sírboltba örök nyugalomra tétetnek.
Béke hamvaira! (Győri Közlöny, 1878. január 13.)
Beke Kálmán ny[ugalmazott] m. kir. udvari alkancellár, a Szent István-rend
lovagja f[olyó] hó 5-én elhunyt Sövényházán. Az általánosan ismert férfiú temetése nagy részvét mellett ment végbe. A családi gyászjelentés így szól: „Özv.
Krzisch szül[etett] szabad-szentkirályi Beke Amália alezredesné, saját maga és
fia, Krzisch Kálmán lovag, valamint testvérei, szabadszentkirályi Beke Lajos és
Gyula nevében szomorodott szívvel jelenti felejthetetlen testvérének, illetőleg
nagybátyjának, méltóságos szabadszentkirályi Beke Kálmán ny[ugalmazott]
m. kir. udvari alkancellárnak, a Szent István-rend lovagjának, több sz[abad]
k[irályi] város díszpolgárának stb. folyó évi január 5-én déli 12 órakor a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után, hosszas szenvedés következtében,
élete 72-ik évében történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei
f[olyó] hó 7-én délután 2 órakor fognak a sövényházi sírkertbe örök nyugalomra tétetni, az engesztelő szentmiseáldozat pedig f[olyó] hó 8-án délelőtti 10
órakor fog érte a sövényházi plébániatemplomban a Mindenhatónak bemutattatni. Sövényháza, 1885. január 5-én. Áldás és béke hamvaira!37 (Győri Közlöny, 1885. január 8.)
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Megyénk egyik legtiszteltebb családját ismét súlyos csapás érte, mely rövid
idő alatt a közszeretetben álló családban már a harmadik.38 Özv. Purgly Sámuelné született Nagy Terézia f[olyó] hó 13-án éjjel, hosszas szenvedés után meghalt. Az elhunyt temetésén tegnap délután nagy közönség adott részvétének
megjelenésével kifejezést. A megyei tisztikar és birtokosság, a városi és megyei
intelligencia tekintélyes számmal volt képviselve. A család a következő gyászjelentést adta ki: Alulírottak fájdalomtól megtört szívvel jelentik özv. jószási
Purgly Sámuelné szül[etett] öttevényi Nagy Teréziának f[olyó] hó 13-án éjjeli
12 és egynegyed órakor, életének 68. évében hosszas szenvedés után Sövényházán történt gyászos elhunytát. A boldogult földi maradványa f[olyó] hó 14én de. 11 órakor fog a családi házban megtartandó ima után Győrbe szállíttatni,
és ugyanott f[olyó] hó 15-én du. 2 órakor a győr-belvárosi sírkert halottas szobájából az ág[ostai] hitv[allású] evang[élikus] szertartás szerint a családi sírboltba örök nyugalomra tétetni. Sövényház, 1887. jan. hó 13-án. Áldás a szeretett elhunyt emlékének! Purgly Ödön, Purgly Irma férj[ezett] Peregi Mihályné,
Purgly Zsigmond, Purgly Mihály, az elhunyt gyermekei. Peregi Mihály, Barcza
Géza, Pályi Gyula, az elhunyt vői. Purgly György, Purgly Teréz, Purgly Katalin,
Purgly Samu, Purgly Ödön, Purgly Györgyike, Purgly Emil, Barcza Jolán, Barcza
Dezső, az elhunyt unokái. Nagy Róza férj[ezett] Ihász Jánosné, Nagy Sándor,
az elhunyt testvérei; Nádosy Erzsébet, Purgly Erzsébet, az elhunyt menyei.
(Győri Közlöny, 1887. január 16.)
A régmúlt időben széles körben volt kedves ismerős Raibel Ferenc, kinek
halálát jelentik a következő sorok: A győri egyházmegyei nyugalmazott papok
intézetének elöljárósága résztvevő szívvel jelenti nagyon tisztelendő Raibel Ferenc nyug[almazott] sövényházi plébánosnak és aranymisés áldozárnak hoszszas betegség és a halotti szentségek ájtatos felvétele után, életének 76-ik, áldozárságának pedig 53-ik évében, folyó hó 23-án reggeli 5 órakor bekövetkezett
csendes kimúltát. A boldogultnak hűlt teteme folyó hó 24-én délután 3 1/2 órakor fog az intézet helyiségében (Papnevelde utca 2. sz.) beszenteltetni és eltakarítás végett a győr-belvárosi köztemetőbe vitetni. Az engesztelő szentmiseáldozat f[olyó] hó 27-én délelőtt 8 órakor fog a székesegyházban a Mindenhatónak bemutattatni. Győr, 1888. február 23-án. Az örök világosság fényeskedjék
neki! (Győri Közlöny, 1888. február 26.)

NÉMET–MAGYAR EGYÜTTÉLÉS
Győr megye magyarsága. (…) A megyének, mi tűrés-tagadás, mégis van
egy községe, amelyben a magyar nyelv csak lassan-lassan tud magának fészket,
édes otthont lelni. Ez a község Sövényháza. Bocsásson meg neki a magyarok
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Istene, hogy ő még nyelvben mindig német! No de ami halad, nem marad el
itt sem. A dolog már annyira meg is van, hogy az iskolában a magyar nyelv kezd
szájra kapni. A nyelvet jól alig érti ugyan több mint csak néhány, de a legnagyobb rész már mégis kezd valamit sejteni hozzá. Hanem bizony azért ez a
nemzedék, mely napjainkban a sövényházi iskolából kikerül, a magyar nyelvet
alig fogja az életben használni. Az eddigi új nemzedék bizony csak német nyelven fogja keresztülbeszélni az életet.
No, talán egy legközelebbi ifjabb sarj kipótolja, amit elmulasztott a múlt és
jelen. Bár mielőbb elmondhatnók itt is, hogy: hála a papnak! (…) (Győri Közlöny, 1875. május 30.)
Köszönetnyilvánítás. Méltóságos Szabó Kálmán megyei és városi főispán
úr jelentékeny összeget bocsátott n[agy]t[iszteletű] isk[ola]széki elnökünk kezéhez, hogy német–magyar tannyelvű iskolánk tanoncainak magyar tankönyvek vásároltassanak. Fogadja őméltósága hazafias és a közmagyarosodás érdekében tett áldozatkészségéért forró köszönetünket. Sövényháza, 1875. okt.
29-én. A község nevében Málik Károly és Horváth György tanítók. (Győri Közlöny, 1875. november 7.)
Példának okáért. (…) Történt pedig ez 1873-ban. Ezóta Csanak község szívben, nyelvben teljesen magyar. Adjuk pedig ezt tudtára a késő ivadéknak, valamint azt is, hogy kinek köszöni Csanak, hogy manap már teljesen magyar.
Hejh Sövényház, Sövényház! Mikor írhatja Clió39 rólad is ezt az eseményt?
(…) (Győri Közlöny, 1875. december 19.)
Népoktatásügyünk. (...) A megyében csupán egyetlen német–magyar tannyelvű iskola van, a sövényházi. De a magyarosodás az új lelkész buzgalma
folytán itt is szépen halad s néhány év múlva ez is magyar lesz teljesen, s Győr
megye ott fog állani a teljesen tiszta magyar megyék vezér helyén. (Győri Közlöny, 1877. november 4.)
Az új tanév s a magyar nyelv. (…) Dicséretéül legyen felemlítve Győr megyének, hogy nálunk a magyar nyelv oktatása tárgyában alkotott törvény nem
involvál semmi intézkedni valót.
Oly népiskolánk, amelyben a tanítási nyelv nem magyar volna, nincsen.
Még Sövényháza községe is, amely az előbbi lelkész csökönössége folytán
nem magyarosodhatott kívánt mérvben, az új lelkész tapintatos eljárása s hazafias buzgalma folytán manap már ott van, hogy nemcsak a magyar nyelv
adatik elő rendes tantárgyként, hanem egyes tantárgyak is már teljesen magyar
nyelven adatnak elő, s az ifjúság magyarosodik szépen, annak rendje-módja
szerint. (…) (Győri Közlöny, 1879. augusztus 31.)
90

KÖNY V JOBB OLDAL

91

Sövényháza községben, írja levelezőnk, ezelőtt 9–10 évvel oly idegen volt a
magyar szó, hogy csak imitt-amott lehetett egy-egy elárvult magyar hangot
hallani. S most, mióta Sövényháza község igazán magyar érzelmű, s lelkes fiatal
plébánosa a sz[en]tszékről magyar nyelven osztja híveinek a sz[en]tbeszédeket,
azóta magyarosodunk. Magyar köszöntés, dal hangzik az utcákon, a gyermekek
szépen s jól tanulnak magyarul, s magyar egyházi énekeket zengedeznek a
templomban azon ajkak, melyek pár évvel ezelőtt, még falujok nevét sem tudták magyarul kimondani. Örömmel jelezzük Sövényház ezen magyarosodását!
(Győri Közlöny, 1885. október 18.)
Vármegyénk és városunk elemi iskolai tanügye. (...) Oly község pedig,
melyben a más ajkú lakosság túlnyomó számban volna a magyar lakosság fölött, egy van csak, Sövényháza, ahol magyar és német ajkúak vegyesen laknak.
De személyes meggyőződés alapján mondhatja, hogy ezen község róm. kat. iskolájában a magyar nyelv nemcsak hogy a köteles tantárgyak közé felvéve van,
s mint ilyen nyelvtanilag taníttatik, hanem az legnagyobb részben – a felsőbb
osztályok kivételével, amelyekben a tanulók a vallástani tárgyakat anyanyelvükön tanulják – kizárólag a magyar az oktatás nyelve.
Azonban a plébános és tanítók elismerésre méltó buzgóságától már a közeljövőben várható, hogy a tannyelv az egész iskolában tisztán magyar lesz.
Ezeknél fogva tehát az 1879. évi XVIII. t[örvény]c[ikk] s annak végrehajtása
tárgyában az 1885. évi 20.311 sz. a[latt] kiadatott körrendelet értelmében való
intézkedésnek szüksége valamint általában nem, úgy a sövényházi iskolára
nézve sem forog fenn. (...)
A közigazgatási bizottság ezen jelentés alapján (…) külön átiratban felkérte
a győri püspököt, hogy ámbár teljes elismeréssel adózik a plébános és tanítók
hazafias buzgósága iránt, mellyel a sövényházi róm. kat. iskolában a magyar
nyelv terjesztésének előmozdításán olyan szép sikerrel fáradoztak, mégis ama
meggyőződéstől áthatva, miként a magyar nyelvnek teljes érvényre juttatása
az államnak fontos és nélkülözhetetlen érdekében áll, méltóztassék hathatós
befolyásának tapintatos érvényesítésével odahatni, hogy a sövényházi iskolában a vallásoktatás megmagyarosítása folytán a tanítási nyelv mielőbb teljesen
magyar legyen. (Győri Közlöny, 1893. november 30.)
Le a magyar nyelvvel. Megírtuk lapunkban, hogy a sövényháziak kérvényt
adtak be Zalka János megyés püspökhöz, hogy a minden harmadik vasárnapon
tartani szokott magyar istentisztelet helyett is németet rendeljen el. Erre vonatkozólag Sövényházáról a következőket írják lapunknak: Sövényház község
újonnan választott elöljárói elhatározták, hogy a templomból egészen kiszorítják a magyar nyelvet, amelyet jól értenek és beszélnek, mert ők ezen, a kocsisok és béreseknek való barbár nyelven még 3-ik vasárnap sem akarják az Is91
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ten igéjét hallgatni, s egyik este gyűlést tartva azonnal megválasztottak a bíró
vezetése alatt egy küldöttséget, hogy az terjessze elő kérelmüket a megyéspüspöknek. A küldöttség nehány kanonok közbenjárását kérve ki, kihallgatásra jelentkezett a megyés püspöknél, hol szóbeli kérelmük írásban való benyújtására
utasítottak. Az írásbeli kérelem nagy gondot okozott a sövényháziaknak, mert
az egész községben nem akadt senki, aki a német kérvényt meg tudta volna fogalmazni. Végre kénytelenek voltak a szomszéd vármegyében keresni egy embert, aki német kérvényüket megszerkesztette. Ezzel a kérvénnyel most házról
házra járva és hivatalos hatalommal kényszerítnek sok embert az aláírásra. Ez
emberekre, kik 18 évi fáradságos munkát tönkre akarnak tenni, felhívjuk Győr
vármegye törvényhatóságának figyelmét. Különben a kegyuraságok, tekintve
családjukat és a beköltözötteket, kik mintegy harmadfélszáz lélek körül lehetnek, mint halljuk, megtették már ellenök a kellő lépéseket. (Győri Közlöny,
1894. március 25.)
Felemás mise Sövényházán. Levél a szerkesztőhöz. Szavahihető helyről
kaptuk, s épp azért kommentár nélkül közöljük a következő levelet:
Tekintetes Szerkesztő Úr! Az a tudat adja kezembe a tollat, hogy becses lapja
vármegyénkben mindig hű őre és buzgó apostola volt a magyarság és magyarosodás fontos ügyének. Mindig és minden körülmény közt volt elismerő szava
azok számára, kik akkor, mikor arra még szükség volt, lelkük egész hevével fáradoztak a magyar nyelv és szellem terjesztésén, aminthogy nem tartózkodott
az igazságos gáncstól sem, midőn azt néha sajnálatos esetek szükségessé tették. Nem az én hibám, hogy az alább elmondandó kellemetlen dolgoknak nyilvánosságra hozatalával az utóbbi esetnek kell fönnforognia. Bizony magam is
inkább csak oly dolgokról adnék számot, melyek a bennük előkelő szerepet
játszóknak kizárólag dicséretükre válnának, ha néha az érem másik oldalának
megvilágítása nem volna hazafias kötelesség, hogy ez eljárás folytán legalább
módot nyújtunk az elkövetett hiba helyrehozatalára. Az elmúlt húsvéti ünnepek második napján misét hallgattam Sövényházán, vármegyénk e virágzó
községében, melynek lakossága bár eredetileg német ajkú, de a közelmúlt időben már szépen magyarosodásnak indult. A magyar szentbeszédet mise követte, melynek első felében – úrfelmutatásig – magyarul énekelt – a kántor.
Igen, a kántor, mert a zsúfolásig telt templomban alig egy-két hang kísérte az
orgonát és a kántor énekét. Úrfelmutatás után a kántor német énekbe kezdett,
s csodák csodája, az előbb néma gyülekezetnek minden tagja nagy buzgalommal énekelt – németül. Így ment ez aztán a mise befejeztéig.
A felemás mise rendkívül kedvezőtlen benyomást tett rám s elhatároztam,
hogy az istentisztelet komolyságát veszélyeztető e sajátságos intézmény genezisét kifürkészem. Kérdezősködéseimre megtudtam, hogy a mise ez új módját
Sövényház község új plébánosa hozta be, mégpedig jogföladás útján. A község
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előbbi derék plébánosa ugyanis, Szabó József, kinek a község magyarosítása
körül elévülhetetlen érdemei vannak, az akkor még sült német lakossággal évek
hosszú során át folytatott küzdelem árán kieszközölte, hogy minden harmadik
vasárnap teljesen magyar istentisztelet legyen. Ez üdvös újítást erős kézzel
fönn is tartotta, bár néhány német atyafi erősen izgágáskodott s nem egy ízben
okozott kellemetlenséget a magyar érzelmű papnak. S mikor nyílt kenyértörésre került a dolog, Szabó inkább eltávozott a községből, mintsem a már elért
vívmányból egy tapodtat is engedett volna. Most Abdán szolgálja az Urat és a
magyarság ügyét, s az abdaiaknak őszintén szerencsét kívánhatunk. Az új sövényházi plébános azonban – kinek pedig éppoly magyaros hangzású neve
van, mint Szabónak40 – azzal kezdte működését, hogy elődjének fáradságos
vívmányait föladta. Valószínűleg gyöngeségből, hogy híveinek kedvezzen, a
harmadik vasárnapi mise felét is elvette a magyaroktól és visszaadta a németeknek. Azokkal szemben, akik ezért kérdőre vonták, a püspök rendelkezésével
mentegetődzik. Részemről e jogfeladást ma, a millennium évében, midőn a
magyarság terjesztését a nép vezérei részéről még szentebb kötelességnek kell
hogy tartsam, kétszeres hibának tartom s a vármegye hatóságától s a közönségtől kérdem, hogy a két plébános közül melyik érdemli még jobban nagyrabecsülésünket? Maradtam a Tekintetes Szerkesztő Úrnak kész szolgája. Egy
templomlátogató. (Győri Közlöny, 1896. április 12.)

EGYÉB HÍREK
Kitüntetés. Őfelsége a király Fricke György vezérőrnagy úrnak, a Sopronban
állomásozó lovasdandár parancsnokának nemességet adományozott a Sövényházi előnév használatával. Fricke úr ugyanis magyar földbirtokos, birtoka
Sövényházán van Győr megyében. (Győri Közlöny, 1879. december 4.)
Fricke György cs. kir. lovassági tábornok a múlt hét utolsó napjaiban városunkban időzvén megvizsgálta a lovassági laktanyákat és kórházat, s mindent kellő rendben találván, megelégedését nyilvánítá. (Győri Közlöny, 1882.
április 20.)
Báró Edelsheim-Gyulai orsz[ágos] főhadparancsnok múlt kedden Győrbe érkezett, s az itt állomásozó 19. sz. gyalog-, tartalék- és a 11. sz. huszárezred felett
szemlét és gyakorlatot tartott; vele voltak: Hildt pozsonyi kerületi katonai parancsnok, br. Frank pozsonyi hadosztályparancsnok és Fricke lovassági dandárnok, mely alkalommal különösen a gyalogság magatartása iránt fejezte ki megelégedését, mely a legénységgel másnap napiparancsban közöltetett is; a főparancsnok szerdán este Komáromba távozott. (Győri Közlöny, 1882. május 28.)
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Szapora istenáldás. Sövényházán, mint nekünk írják – egy szegény zsellérasszony f[olyó] hó 21-én éjjel három leány- és egy fiúgyermeknek adott életet.
Közülük kettő még aznap meghalt, kettő pedig az anyával együtt a legjobb
egészségnek örvend.41 (Győri Közlöny, 1885. február 26.)
Sövényház község határában, mint ottani levelezőnk írja, múlt hó 27-én,
azaz szombaton nagy jégvihar dühöngött. Tyúktojás nagyságú jegek estek; úgy,
hogy Sövényháza község ez évi termését teljesen elpusztultnak hittük. Mily
nagy volt azonban örömünk, midőn azon borzasztó vihar után, kiérve a határra, a jégviharhoz képest nagyon csekély kárt találtunk. Nem úgy azonban a
szomszéd Fehértó községben, hol a borzasztó jégvihar tetemes kárt okozott.
Ezen vihar által okozott károk közül legnagyobb az árpában esett úgy, hogy némely helyen marokkal lehetett az érett szemet összeseperni. Két károsultnak
volt a jószága az „Első magy[ar] ált[alános] biztosító társulat”-nál biztosítva. A
vetések rossz állása, a jég, víz és tűz által okozott károk szomorú képet nyújtanak a falun gazdálkodóknak, vagy röviden a falusi gazdáknak. (Győri Közlöny,
1885. július 2.)
Jegyzőválasztás. A bezi körjegyzőségben (Bezi, Fehértó, Sövényháza) f[olyó]
hó 11-én volt a jegyzőválasztás. Összesen négyen pályáztak, ú[gy]m[int] Török
Gyula, Ihász Sándor, Heuffl Lajos és Hamar Dezső. Jegyzővé szótöbbséggel Török Gyula volt tamási (Sopron m[egye]) jegyző választatott meg. (Győri Közlöny,
1888. október 14.)
Dühös eb. F[olyó] hó 18-án Sövényháza községben egy dühös eb több sertést, kutyát, libát és Locsmandi ottani lakos szolgáját megmarta. A távirati értesítésre az illetékes szolgabíróság rögtön a helyszínre sietett és konstatálta,
hogy az illető eb tényleg dühös volt. Még nincs biztos értesítésünk róla, de reméljük, hogy szolgabíró úr intézkedik, hogy a megmart szolga a budapesti Pasteur-intézetbe kerüljön. (Győri Közlöny, 1890. július 20.)
Szép üszőikért díjakat nyertek Bezin: Bogár János kónyi lakos (40 k[rajcár]),
Szabó László kónyi lakos (30 k[rajcár]) Muszpontner Mihály sövényházai lakos
(30 k[rajcár]), Káldi Sándor bezi lakos (20 k[rajcár]), Kovács Illés fehértói lakos
(20 k[rajcár]), Konya Miklós bezi lakos (10 k[rajcár]). Ezenkívül Latesz Jakab és
Latesz József úri birtokosok – minthogy pénzdíjak csak a kisebb gazdaközönség
közt oszthatók ki – fölhajtott szép üszőikért díszoklevelet fognak kapni az egyesülettől. (Győri Közlöny, 1893. május 21.)
Kilépés a csendőrség kötelékéből. Höllisch János legutóbb gönyűi csendőrőrsparancsnok, mint értesülünk, kilépett a csendőrség kötelékéből. Höllisch
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ritka kötelességtudó derék tisztviselője volt a csendőrségnek, akinek kilépését
őszintén sajnáljuk. Ő derítette ki annak idejében a sövényházai gyilkosság tetteseit, s mikor a nagy tűzvész hamuvá tette Sövényházat, akkor is Höllisch végzett derék munkát, a bezi betörés tetteseit is a csendőrőrmester kerítette kézre.
A derék volt tisztviselő felettes hatóságainak elismerésére is reászolgál. (Győri
Közlöny, 1893. november 1.)
Üsződíjazás Győr vármegyében. A Győr-vidéki gazdasági egyesület eddigi
szokásához s közgyűlési újabb határozatához képest újra elrendelte az üsződíjazást, mely megtartatván, annak eredményéről eddig a következő jelentések
érkeztek: Az öttevényi díjazásra elővezettek 21 darab 2 éves üszőt. Első díjat
nyert Pirovics lmre sövényházi lakos simmenthali üszőjével. Második díjat
Lampek Antal sövényházi és Kónya György bezi, harmadik díjat Hegedűs István fehértói és Vöneczky Antal sövényházi, negyedik díjat Milei János bezi lakos, Hegedűsét kivéve nyugati fajú üszőikkel. A díjkiosztási kerületben az üszőállomány gazdag díjra érdemes állatokban, s a mostani kevés számú felhajtásnak oka a gazdák aratási elfoglaltsága. (...) (Győri Közlöny, 1895. július 21.)
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» FOTÓK, DOKUMENTUMOK «

Sövényház 1840-es évekbeli egyik földesura, Balogh Kornél
halotti értesítője 1880-ból.
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Balogh Kornél feleségének halotti értesítője 1864-ből.
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Fricke György alezredes korában.
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Fricke Györgyné született Klucky Aranka.
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Fricke György gyermekei: Ilona (másként: Helén),
Emil és Aranka (másként: Aurélia, Lili).
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A sövényházi Fricke-kúria fénykorában.
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Fricke Emil számára készített genealógiai feljegyzés.
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A Fricke család címere.
106

KÖNY V JOBB OLDAL

107

A Purgly család címere.
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A Sövényház akkor legtehetősebb gazdája, Göltl Márton által 1875-ben
állíttatott kereszt (2014. októberi felvétel).
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A Leiner János által állíttatott, 1890. június 22-én felszentelt Mária-oszlop
(2014. októberi felvétel).
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» A MAGYAR TÖRTÉNELEM KRONOLÓGIÁJA «
1840–1896

• 1839–1840 Országgyűlés Pozsonyban. Fontosabb törvények: az országgyűlési feliratok, a megyei ügykezelés és levelezés nyelve kizárólag a magyar,
három év múlva az egyházi anyakönyvek csak magyarul vihetők; a jobbágyok az önkéntes örökváltság kifizetésével megszerezhetik a használatukban
lévő földek tulajdonjogát és megválthatják úrbéri terheiket; megszilárdítják
a jobbágyok örökösödési jogát; bárki alapíthat ipari üzemet és kereskedhet
(a céheket azonban nem számolják fel); lehetővé teszik gazdasági társaságok
működését; a zsidók a bányavárosok kivételével bárhol szabadon letelepedhetnek, és lakóhelyükön üzletet nyithatnak.
• 1843–1844 Országgyűlés Pozsonyban. Fontosabb törvények: a magyar az államnyelv, azaz a törvényhozás és a hatóságok nyelve; a nem nemesek nemesi földbirtokot szerezhetnek és bármely hivatalt betölthetnek.
• 1844 Megalakul a magyarországi ipar védelmére a Védegylet.
• 1847–1848 Az utolsó rendi országgyűlés Pozsonyban.
• 1848. március 15. Pesten győz a forradalom.
• 1848. április 7. Megalakul az első független, felelős magyar kormány Batthyány Lajos vezetésével.
• 1848. április 11. V. Ferdinánd király berekeszti az utolsó rendi országgyűlést
és szentesíti törvényeit, amelyek jórészt a pesti forradalom 12 pontját foglalták paragrafusokba. Ezzel gyakorlatilag felszámolják a feudalizmust és lehetővé teszik a polgári átalakulást.
• 1848. szeptember Josip Jellačić horvát bán seregével betör Magyarországra,
megkezdődik a szabadságharc.
• 1848. október Batthyány Lajos lemond a miniszterelnökségről. A Kossuth Lajos vezette Országos Honvédelmi Bizottmány tölti be a kormány szerepét.
• 1848. december Lemond trónjáról V. Ferdinánd (1835–1848). Utóda Ferenc
József (1848–1916).
• 1849. április Az országgyűlés kimondja a Habsburg–Lotharingiai-ház trónfosztását.
• 1849. május–szeptember Szemere Bertalan miniszterelnök.
• 1849. augusztus Elbukik a szabadságharc, amit súlyos megtorlás és önkényuralom követ.
• 1855 Megnyílik a Bruck és Győr közötti vasútvonal.
• 1861. április–augusztus Tizenkét év elteltével ismét összeül az országgyűlés.
Elkezdődik a provizóriumnak (ideiglenes állapotnak) nevezett korszak.
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• 1867 Osztrák–magyar kiegyezés. Lényege: Magyarország közjogilag és belpolitikájában önálló; a hadügy, a külügy és a pénzügy képezik a közös ügyeket. Júniusban Ferenc Józsefet és feleségét, Erzsébet bajor hercegnőt megkoronázzák Budán.
• 1867–1871 Andrássy Gyula miniszterelnök.
• 1868 Az országgyűlés elfogadja a népiskolai törvényt, amely először ír elő
tankötelezettséget.
• 1868 Magyar–horvát kiegyezés: törvénycikk rendezi a két ország viszonyát.
• 1871 Községi törvény: minden területnek valamilyen községhez kell tartoznia, amelyek a törvény korlátain belül önállóan intézik belügyeiket, végrehajtják a törvényeket, a kormány és a törvényhatóságok rendelkezéseit, határozatait. Az önálló jegyzőt eltartani nem képes települések körjegyzőséget
alakítanak.
• 1871–1872 Lónyay Menyhért miniszterelnök.
• 1872 Ipartörvény: felszámolják a céhrendszert.
• 1872–1874 Szlávy József miniszterelnök.
• 1873 Buda, Pest és Óbuda egyesítésével létrejön Budapest.
• 1874–1875 Bittó István miniszterelnök.
• 1875 Wenckheim Béla miniszterelnök.
• 1875–1890 Tisza Kálmán miniszterelnök.
• 1876 Megnyitják a Győr és Sopron közötti vasútvonalat.
• 1890–1892 Szapáry Gyula miniszterelnök.
• 1892–1895 Wekerle Sándor miniszterelnök.
• 1894 Torinóban meghal Kossuth Lajos, aki 1849 óta élt emigrációban.
• 1895 Bevezetik a kötelező polgári házasságot és az állami anyakönyvezést.
• 1895 Törvény szögezi le, hogy az izraelita is bevett vallás.
• 1895–1899 Bánffy Dezső miniszterelnök.
• 1896 Magyarország a honfoglalás ezredéves évfordulójára, a millenniumra
emlékezik.
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