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legemlékezetesebb fegyverténye, a limanowai ütközet. Az 1924-ben leleplezett 
elsõ soproni hõsi emlékmû, amelynek képe a könyv fedõlapját díszíti, ennek az 
ütközetnek, és az abban elesetteknek az emlékét õrizte. Mivel az emlékmûvön az 
ütközetben elesettek és Limanowán eltemetettek, élükön Muhr Ottmár ezredes 
neve is fel volt tüntetve, Kisfaludy Strobl Zsigmond alkotásának az ötvenes évek 
elején végrehajtott lerombolása sírgyalázásnak minõsül. 

A könyvet, amelynek megjelenését Sárvár városa támogatta, reméljük, a többi 
soproni ezred történetének ismertetése fogja követni. Ismereteink szerint ez csak 
azon múlik, hogy Sopron kövesse a sárvári példát. 
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A könyv szerzõje Kalocsai Péter történész, a Savaria Egyetemi Központ 
adjunktusa. A témában a szerzõ már több mint 15 éve kutat és publikál. Cikkei és 
tanulmányai a Városi Közlekedésben, a Vasi Szemlében, Vasi Honismereti és 
Helytörténeti Közleményekben jelentek meg. Érdeklõdési körébe tartozik többek 
között: az omnibuszközlekedés, a városi tömegközlekedés, a villamosvasút 
szerepe az urbanizációban, a vidéki közúti vasutak, a villamosvasút, a 
villamosvasutak jármûparkjai, kocsi-típusai. 2001-ben – Molnár Józseffel közösen 
– „Balra tarts, Jobbra elõzz! Magyarország városi közlekedése régi képeslapokon” 
címmel jelentetett meg kötetet. A most bemutatásra kerülõ új könyvében 
lapozgatva a szemünk elõtt születnek újjá a hajdani közlekedési eszközök 
városaink útjain. Szinte látjuk a dualizmus korabeli Szombathely és Sopron utcáin 
közlekedni az omnibuszt és a villamost, odaképzelhetjük magunkat a helyszí-
nekre, együtt szállunk fel az utasokkal a jármûvekre. A 280 oldalas könyv 
tipográfiailag kitûnõen szerkesztett és jól áttekinthetõ. A monográfia alapját a 
szerzõ 2009-ben summa cum laude minõsítéssel megvédett disszertációja képezi. 

A könyvben bemutatott idõszak határai a modern Magyarország 
megteremtésének idõszakára esnek. A témát elõször országos vonatkozásban, 
majd regionális szinten vizsgálja a szerzõ. A Nyugat-Dunántúl esetében a két 
kiemelt központ Sopron és Szombathely. Azért ez a két város, mert a két 
megyeszékhely jutott el a kor modern tömegközlekedésének szintjére. Az 
értekezésben kiemelt városok közlekedéstörténetével a szerzõt megelõzõen 
kevesen foglalkoztak. Sopron esetében Lovas Gyula és Dr. Kubinszky Mihály 
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végzett úttörõ munkát, de a téma olyan részletes tárgyalásával, ahogy a szerzõ azt 
összefoglalta most kiadott mûvében, még sehol sem találkozhattunk. A könyvben 
párhuzamosan egymás mellett találjuk a két szomszédvár közlekedésének 
történetét. Mivel magam soproni vagyok, engedtessék meg nekem annyi el-
fogultság, hogy fõként Sopront vegyem górcsõ alá a monográfiában. A szerzõ 
minden létezõ és fennmaradt primer forrást felkutatott a témában: leleményesen 
ötvözi a hivatalos jelentéseket, a levéltári forrásokat, s mosolyt csal az olvasó 
arcára a vidéki sajtó anyagával. Külön megdobogtatja az ember szívét a kötet alig 
vagy kevéssé ismert képanyaga. Köszönet mindazoknak, akik bármilyen 
dokumentummal segítették a szerzõt alapos gyûjtõmunkájában.  

A könyv elsõ nagy fejezetében a szerzõ több szempontból bemutatja az 1900-
ban már 33,000 lakossal bíró Sopront. A város iparával, kereskedelmével és 
infrastruktúrájával ismerteti meg az olvasót. Hangsúlyt fektet a soproni 
Kereskedelmi- és iparkamara évi jelentéseire, és Thirring Gusztáv európai hírû 
statisztikusunk adatait is felhasználja. A fejezetben átfogó képet rajzol az 1847-
ben megszületõ soproni vasútról, bemutatva a város lüktetõ életét és társadalmát, 
a villamosítás lépéseit, a csatornázást, a vízvezeték kiépítését. Röviden utal a 
város arculatát késõbb oly meghatározó Wälder József városi fõmérnök 
szabályozási tervére is. „A városi közlekedés modernizációja” címû fejezetbõl 
megtudjuk, hogy korszakunk kezdetén még elmaradott az infrastruktúra, de a 
század végén már robbanásszerû fejlõdésrõl beszélhetünk. Sopronban 1890-tõl 
meghatározták a város úthálózatát, az utakat felmérték és törzskönyvezték is. A 
szerzõ bemutatja a korszak útburkolási anyagait Sopronban (a gránitkocka kõtõl 
a betonig).  

A 19. század utolsó harmadától a nyugat-dunántúli városok forgalmában 
megjelentek – a gyalogosok és lovasok mellett – a fogatolt jármûvek és a 
kerékpárok. Sopronban 1886-ban 498 (!) fogatolt jármûvet írtak össze. Ezt 
követõen Sopronban és Szombathelyen is szabályrendeletek sokaságával 
szabályozták a városi közlekedést. Különösen a lovasokra és a kerékpárosokra 
vonatkoztak ezek a rendeletek. 1908-ban hazánkban már 500 automobilt tartottak 
nyilván, ebbõl hármat Sopronban. A monográfia ezután bemutatja a bérkocsikat 
és a bérautókat, valamint azok szerepét a városi közlekedésben. Sopronban a két 
pályaudvarnál és a Pannóniánál sorakoztak az utasra váró bérkocsik. 

A mû következõ nagy fejezetében átfogó képet kapunk a városi 
tömegközlekedés megszületésérõl, amelynek ügye helyi szinten a városi mérnök 
és a mérnöki hivatal hatáskörébe tartozott. Olvashatunk a korszak oly népszerû 
tömegközlekedési eszközérõl, az omnibuszról, melynek magyar megfelelõje a 
társaskocsi. Sopron vidéki városaink közül az elsõ helyen állt az omnibusz 
beindításával 1847–1851 között. Ez a jármû még 1908-ban is 40 vidéki 
városunkban szállította az utasokat! A kocsik befogadóképessége 6–24 személy 
volt, akadtak köztük kétszintesek is, és kezdetben bárhol megállhattak. A 
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következõ lépcsõfokot a közúti vasutak jelentették. A tárgyalt korszakban ezek 
lehetettek ló-, gõz-, benzinelektromos-, vagy villamosvasutak. A soproni 
omnibuszjárat a vasúti pályaudvart kötötte össze a belvárossal. A továbbiakban 
bepillantást nyerhetünk a közúti vasúttervekbe, melyek a lóvontatású közúti 
vasút tervét ismertették. Kalocsai Péter rámutat, hogy a közúti vasúttervekbõl 
következtethetünk a helyi személyforgalom fõ irányaira is. A források alapján 
megállapítható hogy, már 1895-ben felmerült a villamos létesítése Sopronban, de 
az ekkor csak Pozsonyban valósult meg, majd két év múlva – 1897-ben – a 
szombathelyi utcákon indult el a villamos közlekedés. Sopronban erre még 
három évig várni kellett, itt 1900-tól 1923-ig járt a villamos. A szerzõ az 
elõkészületektõl 1914-ig követi nyomon annak a közlekedési eszköznek az 
életútját, melyre napjaink soproni és szombathelyi polgára is bizonyos 
nosztalgiával tekint vissza. A kötet gazdag illusztrációs anyagában (képeslapok, 
fényképek, színes mûmellékletek) lépten-nyomon látjuk a jármûvet, amint a 
Király utcában (Mátyás király), a Várkerületen, a Kosuth Lajos utcában vagy az 
Újteleki utcán végighalad. Villamosok állnak a GySEV és Déli pályaudvarnál, a 
villamos elér a Sörgyárig. (Már születése pillanatában felmerült, hogy a vonalat 
meghosszabbítják a Lövérek felé.) A villamos tetejét reklámtáblák díszítik. Az 
illusztrációk segítségével megismerkedhetünk a villamos szakaszhatárokkal, a 
legendás remízzel. A soproni villamost a Monarchia egyik legkorszerûbb 
erõmûve, a Rába folyón álló ikervári látta el villamos árammal.  

A közlekedéstörténész szerzõ ezután összehasonlítja a kiemelt városok 
vasútvonalait egymással, majd áttekinti a Nyugat-Dunántúl tömegközlekedését 
is. Példaadó a vidéki közúti vasutak és az urbanizáció összefüggésének, a városi 
közlekedés modernizációjának vizsgálata. A hazai városi tömegközlekedés 
feltárása és bemutatása hazánkban még gyermekcipõben jár. Sokunk nevében 
biztatnám a téma kiváló kutatóját mûve folytatására, esetleg „A városi 
tömegközlekedés a Nyugat-Dunántúlon 1914–1944” címmel újabb munka 
megírására. A monográfiában 1749 lábjegyzetet találunk A gyors keresést és 
eligazodást személy- és helységnévmutató könnyíti meg. A könyvet függelék 
egészíti ki, üzemi adatokkal, a villamos vasút jármûveinek rajzával és színes 
képeslapokkal. A kötet nem hiányozhat egyetlen soproni, szombathelyi, nyugat-
dunántúli lokálpatrióta könyvtárából sem. 
 

 
 


