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Tóth imre Szegény gazdagok. A város és  
múzeuma 1919–1922 között

A Soproni Múzeum történetét elődeink nagy hitelességgel dolgozták fel.1 Elbeszélé-
sünkben ezeket kiegészítve mutatjuk be annak a periódusnak a részletgazdag történetét, 
amelyben az ország, a város és a múzeum históriájában minden addiginál számottevőbb 
változások zajlottak le. A négy évig tartó világégés, a forradalmak és a területvesztés vájta 
sebek értelemszerűen nem voltak minden téren egyformán mélyek. Kevés kétség fér hoz-
zá, hogy a felsoroltak között Sopron Vármegye és Sopron Szabad Királyi Város Régészeti 
Társulata és a társulati gyűjtemény szenvedte el a legkisebb törést, ám épp amiatt, hogy 
a válságból válságba vergődő ország és társadalom figyelmét a továbbélés mikéntje kö-
tötte le, a tennivalók lajstromában múzeumügynek hátul jutott csak hely. Az 1919–1922 
között eltelt hónapok eseményeit ennek ismeretében súlyosnak, a túlrajzolás vádjával 
dacolva akár sorsfordítónak is véljük. A korszak fordulatokban és történésekben gazdag, 
minden más vonatkozásban azonban szegény időszaka volt az akkor már tekintélyes gyűj-
teménnyel, előkelő hírnévvel és — igaz, csak felületesen szemlélve — tetszetős épülettel 
rendelkező soproni múzeumnak.

Tény tehát, hogy az első világháború, a polgári demokratikus forradalom és a Ta-
nácsköztársaság, majd mindennek a tetejébe a területi küzdelmek, békeszerződések és 
ezek következményei nem kímélték a múzeumot sem. A háború pusztításai eleve el-
vonták a figyelmet az olyan kultúrintézmények munkája elől, mint a közgyűjtemények.  
A múzeum az 1918-tól egymást érő politikai változások miatt végképp érdektelenné vált 
a hatalom és a lakosság szemében. Annak dacára, hogy a— hivatalos nevén — Magyaror-
szági Tanácsköztársaság érdemleges szerepet szánt a múzeumoknak a tudomány és főleg 
a „népművelés” területén, és határozott szándéka volt, hogy a munkásosztály hatalomra 
juttatásának politikai gyakorlatát kultúrpolitikai alapokra helyezze, a proletárművelődés, 
proletárkultúra, munkáskultúra fogalmi csokrát a rendelkezésre álló rövid idő alatt, kis-
városi keretek között és megfelelő intellektuális háttér híján nem tudta tartalommal meg-
tölteni. Noha deklarált cél volt, hogy a munkásosztály hozzáférhessen a múzeumok kin-
cseihez, ezek a kincsek jellemzően nem a kisebb egyesületi múzeumok gyűjteményeiben 
várták a mindennapi robotból hazatérő és művelődésre szomjúhozó tömegeket. A sop-
roni múzeumba, melynek főőre a numizmata Lauringer Ernő volt,2 nem hogy tömegek 
nem áramlottak, gyakorlatilag egyetlen látogató sem lépte át a küszöböt. A Deák téren 
álló épület 1918 októberének végétől bezárta a kapuit. A múzeumban dolgozók a forra-
dalom bizonytalan körülményei közepette, és az „osztrák invázió” veszélye miatt ládákba 

1   Lásd pl.: Domonkos Ottó – Környei Attila: A 125 éves Soproni Múzeum. A Győr-Moson-Sopron Megyei 
Múzeumok kiadványai. 2. sorozat, tanulmányok 3. Sopron, 1992. 
2   Aki egyúttal a főreáliskola igazgatói posztján is tevékenykedett. Életútját részletesen ismerteti Ifj. Nemes 
András tanulmánya jelen számunkban.
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csomagolták az értékesebb műtárgyakat. Az osztrák invázióról szóló híresztelések ugyan 
minden alapot nélkülöztek, a lehetőséget akkoriban aligha lehetett teljesen kizárni.

A helyzet más szempontból is ingatag volt. A Tanácsköztársaság kikiáltása után a 
fővárosból érkező hírek miatt nagy volt a bizonytalanság a régészeti társulat vezetősé-
gében. A tagoknak jó okuk volt azt gondolni, hogy az elmúlt évtizedekben létrehozott 
gyűjteményt elveszítik, de legalábbis le kell mondaniuk a kezeléséről, a tárgyakat állami 
tulajdonba lesznek kénytelenek adni. A Forradalmi Kormányzótanács március 22-i ülé-
sén Lukács György helyettes közoktatásügyi népbiztos már bejelentette, hogy a muzeális 
értékű műkincseket bizottságokkal írattatják össze és lefoglalják.3 Noha erről később ren-
delet nem jelent meg, a fővárosban lélegzetelállító gyorsasággal láttak hozzá a műtárgyak 
államosításához.4 Olyan jelentős magángyűjtemények mint Hatvany Ferencé, Herzog 
Mór Lipóté, Nemes Marcellé vagy éppen Andrássy Gyuláé rövid időn belül zár alá, majd 
teherautóra kerültek (1919 júniusában a Műcsarnokban már kiállítás nyílt a köztulajdon-
ba vett műtárgyakból)5. Vidéken mindez lassabban ment, ami annak is köszönhető, hogy 
nem álltak rendelkezésre olyan műtárgylisták, amelyeket Budapesten neves muzeológu-
sok már korábban összeállítottak. 1919 április 30-án azonban az egykori Lenck-villába 
is becsöngettek a Műemlékeket Társadalmasító Bizottság tagjai, hogy a Közoktásügyi 
Népbiztosság utasítására államosítsák a műtárgyakat. A riadalom nagyobb volt, mint a 
fenyegetés. Az átvétel csupán formailag történt meg, a gyűjtemények helyzete, elhelyezé-
se, állapota és az irányítás a valóságban mitsem változott.6

Sopronban a közoktatási népbiztosság ugyanis Lauringert bízta meg azzal, hogy a 
magánosok műtárgyait tartalmazó jegyzéket összeállítsa. A megyében — beleértve az 
ekkor még magyar kézen lévő későbbi burgenlandi kastélyokat és várakat, például az 
Esterházy-gyűjteményeket őrző Fraknó várát, Eszterházát és Kismartont — nagyon je-
lentős magángyűjtemények sorsa látszott megpecsételődni. Lauringernek a két leggazda-
gabb helyi magángyűjtemény, a Storno és a Zettl-Langer család kollekciójának számtalan 
darabja mellett a jómódú helyi polgárok berendezési és díszítő tárgyait kellett összeírni. 
Ehhez sokszor ki sem kellett tennie a lábát a múzeumból, mert sokan a helyiek közül 
maguk kopogtattak az ajtaján, hogy — rekvirálástól tartva —  vagyontárgyaikat a városi 
gyűjtemény kezelésére bízzák. A tulajdonosok félelmei túl is nőttek azon, hogy féltve őr-
zött családi ereklyéik köztulajdonba kerülnek. Felmerült ugyanis, hogy a nagyobb értéket 
képviselő darabokat külföldre adják el, és abból finanszírozzák a diktatúra és a hadse-
reg működését. Még ennél jobban féltek attól, hogy az állam helyett a lakásokba esetleg 

3   A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei, 1919. A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. 
Forráskiadványok 3. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986, 59.
4   Az aranytárgyak, ékszerek és drágakövek beszolgáltatását a Forradalmi Kormányzótanács 1919. április 
12-én kelt LVII. számú rendelete írta elő. 
5   A köztulajdonba vett műkincsek első kiállítása. A katalógust írta Pogány Kálmán. Műcsarnok, Budapest, 
1919.
6   Sopronvármegye és Sopron sz. kir. város egyesített múzeumának 1919. évi fejlődéséről és állapotáról szóló 
jelentés, 1920. február 15.



382Intézménytörténet

betörő, és a családi gyűjteményeket feldúló csőcselék elrekvirálja az értékesebb műtár-
gyakat. A mindent átható bizonytalanság mindazonáltal hasznára is vált a múzeumnak, 
mivel nem csupán magánemberek, hanem egyes szervezetek, testületek is a múzeumra 
bíztak a javaikat. Lauringerék őrizték például a 48-as gyalogezred bútorait, könyvtárát és 
egyéb holmijait is. A kaszárnyákban tárolt történeti értékű tárgyak egy részét sikerült is 
a múzeum gyűjteménye számára megszerezni. (Az előbbi ezred tárgyai nem voltak ezek 
között.)7

Mindeközben a múzeum vezetőségének szembe kellett néznie a gyorsan változó kö-
rülményekkel, és számolnia kellett a közbiztonság romlásával is. 1919 folyamán kétszer is 
betörtek az épületbe, szerencsére azonban az ismeretlenek érdemi kárt nem okoztak. Kár 
volt elég anélkül is. Az elmúlt időszakban megmutatkozó érdektelenség és pénztelenség 
miatt az 1913 óta kultúrpalotaként működő Deák téri épület igen elhanyagolt állapotba 
került. Ez oda vezetett, hogy a múzeum ajtaja az után is zárva maradt, hogy a diktatúra 
sorsa megpecsételődött, és az ország belső helyzete valamelyest konszolidálódott.  A leg-
értékesebb műtárgyakat az áldatlan állapotok miatt változatlanul ládákban őrizték, töb-
bet közülük egy-egy helyi polgár gondjaira bíztak.

Az óvatosság másik oka a város hovatartozása körüli komoly bizonytalanság volt. 
Sopron lakossága nem sokkal a Kormányzótanács bukása után újabb viharban találta 
magát, mely azonban már hónapokkal ezelőtt készülődött. Német-Ausztria ideiglenes 
nemzetgyűlése 1918. november 22-én nyilatkozatot fogadott el, mely kimondta, hogy 
Pozsony, Moson, Sopron és Vas vármegyék zárt német településterületeit gazdaságilag és 
geográfiai értelemben is Német-Ausztriához tartozónak tekintik. Ez a politikai deklaráció 
az első lépés volt Burgenland majdani létrehozása felé. Tekervényes utak megtétele után 
majd másfél hónappal a proletárdiktatúra vége után, a Párizs melletti Saint-Germain-en-
Laye kastélyában Ausztriának ítélték Nyugat-Magyarország egy részét, benne Sopron 
városát. A helyzet kritikus volt. Lauringer teljes odaadással Magyarország pártján állt. 
Később feltűnt az ún. Százas Bizottság, más néven Nyugatmagyarországi Szövetség tag-
jai között is, mely határozottan a területátadás elleni fegyveres felkelés pártjára állt 1921 
szeptemberében. A múzeum élén azonban körültekintőbben, és a felsőbb hatóságok el-
várásainak megfelelően kellett működnie.

A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége 1920 tavaszán figyelemre 
méltó levelet fogalmazott Sopron Vármegye és Sopron sz. kir. város Régészeti Társulata 
elnökségének. Az utasításszámba menő leirat a város és a vármegye történelmi karak-
terének és kultúrájának évszázadokon át meghatározó „német gondolkozás és érzés”, 
illetve a „német genie” jelentőségére hívta fel a figyelmet. Voltaképpen felszólította 
Lauringert, hogy a múzeum működése során és jövőjének tervezésekor legyen tekintet-
tel az etnográfiai és számbeli szempontból is „praedomináns” német lakosság kulturális 
örökségére, és azt a gyűjteményfejlesztés során is vegye figyelembe, egyszersmind a vá-

7   Sopron Vármegye és Sopron sz. kir. város Régészeti Társulatának 1920. január 18-án tartott közgyűlés 
jegyzőkönyve 5–7. p. Soproni Múzeum (SOM) Adattár,  lszn. 
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rosban tartandó előadások, felolvasások tartalmát is igazítsa a fenti elvárásokhoz. „(...) Be 
kell azonban látnunk, hogy annak az országrésznek (= Nyugat-Magyarország – T. I.) német 
kultúrája volt a legnagyobb és legjótékonyabb hatással hazánk többi vidékeire is (...) a múze-
um és irányító munkásai ily értelmű és gondosan megfontolt tevékenysége olyan üdvös eredmé-
nyeket teremthet, amelyek a német és a magyar kultúra összeforrasztó erejével általánosan az 
emberi közművelődés nagy czéljaihoz közelebb vezetne (...).”8

Érdemes a levelet az 1910-20-as évek magyar nemzetiségpolitikájának elveivel ösz-
szevetve is átolvasni. Az ország etnikai viszonyainak radikális átalakulása miatt a nemze-
tiségi politika akkoriban elsősorban a határokon túlra került nemzetiségek visszacsábí-
tásának céljait szolgálta. Az erre vonatkozó szándék Nyugat-Magyarországon reálisabb 
cél elérésére, a nemzet számára még megtarthatónak ítélt német lakosság megnyerésére 
irányult. 

Ennek érdekében hímes tojásként kellett bánni az ott élőkkel, legyenek azok ma-
gyarok, vagy még inkább németek. Ezt nem segítette, hogy Kun Bélának és elvtársainak 
távozása után a közigazgatásba visszakerült régi tisztviselők — elsősorban a jegyzők —
sok helyütt revansot vettek korábbi üldöztetéseikért, és gyakorta a hivatali hatalmukkal 
visszaélve „basáskodtak” a helyieken. A kormány augusztusban körrendeletben hívta fel a 
nyugat-magyarországi hatóságok figyelmét, hogy bánjanak jól a helyi lakossággal.9

Ehhez járult, hogy a Bleyer Jakab vezette nemzeti kisebbségek minisztériuma az 
1919. szeptember 10-i saint-germaini békeszerződésben Ausztriának ítélt terület auto-
nómiáját támogatta, mert a térséget csak így látta a magyar állam fennhatósága alatt meg-
tarthatónak. A szeptember 20-i kormányülésen a nemzetiségi minisztérium elszámolási 
kötelezettség nélkül 500 000 koronát szavazott meg a nyugat-magyarországi propaganda 
céljaira. A döntés egyértelműen jelzi, hogy a németség megnyerésére irányuló kormány-
zati szándékot. Ugyanazon az ülésen azt is elfogadta a minisztertanács, hogy a béketár-
gyalásokon a magyarországi nemzetiségek is képviseltessék magukat.10 Ahhoz, hogy ez 
a program jól süljön el, minden eszközzel meg kellett nyerni a nemzetiségek, közöttük a 
területmódosítás szempontjából legfontosabb csoportot képviselő németek támogatá-
sát. A soproni múzeum és a hozzá hasonló intézmények a kormány nemzetiségpolitikai 
tolerancia-törekvéseinek jegyében kaptak intenciókat arra, hogy a kultúrmunka során 
különleges figyelmet szenteljenek a német kultúrának, egyszersmind figyeljenek oda a 
német lakosság érzékenységére. Ez a „faji békét” célzó hozzáállás — mindamellett, hogy 
a magyarellenes agitátorok vitorláiból ki lehetett fogni vele a szelet — hivatkozási alap 

8   Mihalik József, a Múzeumok és Könytárak Országos főfelügyelője levele Sopron Vármegye és Sopron sz. 
kir. város Régészeti Társulata elnökségének, 1920. március 22. SOM, Adattár, lszn.
9   Rendelet a nyugat-magyarországi néppel való tisztességes bánásmódról (NkM). Magyar Nemzeti 
Levéltár (MNL) Országos Levéltára (OL). Az MNL iratairól készült digitális másolatok – W szekció 12. 
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. K27. 1919. augusztus 20-i ülés. Fol.14.
10   Javaslat a magyarországi nemzetiségek képviseltetésére a békekonferencián és az erre szükséges 1,5 
millió korona értékű pénz kiutalása propaganda célokra (NkM). MNL OL W12. K27. 1919. szeptember 
20-i ülés. Fol. 17–19.
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volt arra, hogy az elszakított területeken elő magyarság számára is követeljék a kisebbsé-
gi jogokat. Ahogy Bleyer fogalmazott: „a nagy magyar kultúrpalota tövében épülni fognak 
kis nemzetiségi kulturházacskák, amelyek azonban a nagy magyar kultúrát fogják uralni (a 
szövegösszefüggés értelmében inkább szolgálni – T. I.). Így megmenthetjük egyrészt a ma-
gyar állam egységét, de megmenthetjük és fenntarthatjuk a magyar történelmi suprematiát.”11 
Kevés kétségünk lehet afelől, hogy a múzeumok felügyeleti szerve a soproni múzeumnak 
is a nemzetiségi kultúra kirakatának szerepét szánta.

Nincs forrásunk arra nézve, hogy a régészeti társulat hogyan igyekezett (ha igyeke-
zett egyáltalán) megfelelni a felettes hatóság elvárásainak. Az eredmény mindenesetre 
kétséges, mivel olyan időszakról beszélünk, amikor a múzeum működése szinte csak a 
túlélésre szorítkozott. Az egyesület 1921-ben már nem kapott államsegélyt, azaz a fenn-
tartásához az állam nem járult hozzá. Az épület karbantartása is rendre elmaradt. Először 
a háború miatt nem költöttek rá. A területátadás miatt kialakult bizonytalan helyzetben, 
amikor a nyugat-magyarországi térség kiürítése volt napirenden, nyilvánvalóan nem for-
dítottak egyetlen fillért sem az épület megóvására. A működéshez akkoriban a megye 
sem járult hozzá, amin nincs mit csodálkozni, hiszen maga a megye is alig működött. 
Maradt a város támogatása, csakhogy az édes kevés volt.

Az épülettel pénz híján nem volt mit kezdeni. Az ingó vagyont azonban — bár-
miképpen alakult volna a város és a megye jövője — igyekeztek megmenteni, és Ma-
gyarországnak megtartani. Az értékesebb műtárgyakat továbbra is megbízható soproni 
polgárok rejtegették. A letétben itt lévő tárgyakat elszállították. A múzeumokat felügyelő 
hatóság néhány festmény Szombathelyre történő átszállíttatásáról intézkedett.

1921. december 14–16-án lezajlott a soproni és Sopron környéki népszavazás, 
melynek eredménye végre megnyugtatta Lauringert és társait. A zaklatott időknek — 
legalábbis politikai szempontból — egy időre vége szakadt. A helyzet azonban közel sem 
volt megnyugtató. A „(...) múzeum megmentése halasztást nem tűr már, a múzeumot érő ká-
rokért a felelősséget többé nem vállalhatom”. Lauringer ezeket a keserű szavakat 1922 nyarán 
és őszén több fórumon, és több változatban is megformálta. Az állam — a kultusztárca és 
a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége képében — korábbi tétlenségét 
beismerve viszonylag gyorsan ocsúdott, és 1921. december 20-án levélben értesítette az 
igazgatót, hogy a múzeum ügyeivel a bizonytalanság múltán hathatósabban kíván foglal-
kozni. A gyűjtemények állapotának feltérképezése érdekében rövidesen Sopronba küldte 
Bibó Istvánt (a későbbi tudós, politikus édesapját), aki miniszteri biztosként tekintette 
át a tennivalókat.12 Az érdeklődés bíztató volt, és vitathatatlanul beleillett a népszavazási 
győzelem miatti általános lelkesültség ígérethullámába, a tettek azonban igencsak belesi-
multak a nehezen konszolidálódó ország szerény anyagi lehetőségeinek valóságába.

11  Bleyer Jakab nemetiségi miniszter deklarációja. MNL OL W12. K27. 1920. november 3-i ülés. Fol. 8–9.
12   A MKOF levele Lauringer Ernő igazgatónak, 1921. december 20. SOM, Ügyviteli iratok, iktatószám 
nélkül.
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A vészterhes hónapok és évek elmúltával kezdett konszolidálódni a múzeum élete. 
1922 januári társulati választmányi ülésen Thurner Mihály ügyvezető alelnök, a város 
polgármestere így fogalmazott: „A régészeti Társulat feladata, hogy intenzív kulturális 
munkával megmutassa a magyarság magas kulturális nívóját, és ezáltal járuljon hozzá a 
Magyarország integritás érdekében folytatott nehéz, de megvalósulással kecsegtető munká-
hoz. ”Vélhetőleg nem felesleges összevetnünk 1920 tavaszának és 1922 elejének felsőbb 
instrukcióit. Az irányok (a későbbiekben ennél csak nagyobb cikk-cakkokat leíró módo-
sulásai) közepette Lauringer és utódai a szakma elvárásainak útján vitték tovább a szegé-
nyen is gazdag soproni múzeum ügyét.

A Deák téri Lenck-villa (Kultúrpalota) épülete az 1920-as években,  képeslap


