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FERTÕRÁKOS
SZÕLÕ ÉS KÕ
A földbõl nyert értékek

„Hazám, a házam tája...”

szõlõ - bor
mezõgazdasági tevékenység eredménye

kõ
az épített környezet alapanyaga

Kõfejtõ
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A SZÕLÕMÛVELÉS ESZKÖZEI ÉS FÁZISAI
JELLEGZETES ÖLTÖZÉK
A „ruhadarabok” elnevezése
a rákosi németség dialektusában:
• csizma
• csizmanadrág
• kék kötény
• mellény
• fehér ing
• kalap

- „Schtiefül”
- „Pritscheßhousn”
- „Fiatta”
- „Leiwü”
- „Heamat”
- „Huit”

„Busch'n” elkészítése
fenyõágakból,
piros/fehér
szalagokkal!

Sopron környéke (Fertõrákos-Ágfalva-Harka-Kópháza)
A HÁTIKOSÁR
A szõlõsgazda sok mindenre használta.
Ebbe hordta haza a terményeket, illetve a piacra is
ebben szállította. Ebbe rakta ételét/italát, szerszámait, ha a szõlõskertjébe ment. Minden háznál
maguk készítették az emberek fúzfavesszõbõl.
• Kis-és nagy hátikosarak - „Kraxn”
SZÕLÕVÉDELEM PERMETEZÉSSEL
Permetezõgép, öntözõkannán a szûrõ, mely
a rézgálic átszûrésére való.
• Permetezõgép - „Spritzn”
• Kanna
- „Ampa”
• Szûrõ
- „Siewerl”

A SZÕLÕMÛVELÉS ESZKÖZEI
(balról jobbra)
• ásó
• kapa
• sarabolókapa
• irtókapa
• fejsze

- „Schaufl”
- „Hau”
- „Schearn”
- „Krampn”
- „Hocka”

• metszõkés - „Meissa”
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Olvassuk el közösen ezt a rövid leírást!
A szõlõt kézi erõvel mûvelték. Errõl árulkodik a parcellák rendkívüli keskenysége.
A szõlõsorok kb. 60-80 cm-re voltak egymástól. Régen kevés szerszámot használtak.
Ásó, különféle kapák, kis fejsze és metszõkés kellett ahhoz, hogy a hagyományos
mûvelés különbözõ fázisait elvégezhessék.

Sopron környéke (Fertõrákos-Ágfalva-Harka-Kópháza)
Szüretkor a család és a rokonság lovaskocsival vagy gyalog ment ki a szõlõbe. A fürtöket késsel metszették le a tõkérõl, azt vödörbe rakták. Onnan pedig a hordóember
puttonyába öntötték. A puttonyos a lovasszekéren lévõ dézsába öntötte a leszüretelt
szõlõt. Majd a termést a lakóházak pincéibe szállították. A környéken ugyanis nem
látni a szõlõkben pincét és présházat. Rákoson az emberek a házuk alá építették a
pincéjüket, ami biztonságot jelentett a számukra.

• Hordó - „Fass”

• Kiöntõ - „Kiaßkaunl”
(Magyarul tölcsér)

A bor hordóba való
öntésére szolgál.

Keressetek róla képeket az interneten! Rajzoljátok le!
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SÉTA RÁKOSON
A község mûemlékei a kõfejtõben kitermelt kõbõl készültek. Ezt az alapanyagot nem
csak az iparszerûen mûködtetett kõfejtõbõl nyerték, hanem gyakorlatilag számos
helyen fejtettek követ, ott, ahol könnyen hozzá jutottak. A kertek végébõl is, de az
erdõ területén is termeltek ki alapanyagot.
A képeken a falu nevezetességeit, mûemlék épületeit látjátok. Minden
képhez tartozik egy számmal jelölt rövid ismertetés. (lsd. képek után)
Keressétek meg az egymáshoz tartozó párokat.
Rendeljetek minden képhez egy számot, azaz a hozzá tartozó leírást!

Sopron környéke (Fertõrákos-Ágfalva-Harka-Kópháza)

TÁRSASJÁTÉK - ÚT MENTI SZOBROK, KERESZTEK
Nem csak az utak vándorát védték ezek a szobrok, de a község lakóinak vallásosságát
is tükrözték. Emeltek szobrot szentek tiszteletére.
Szent Donát elsõsorban a szõlõsgazdák, vincellérek tekintik védõszentjüknek, közbenjárásáért folyamodnak az elemi csapások (jégverés, villámcsapás) ellen. Közbenjárásától a vetések, a termés védelmét várták, Nepomuki Szent Jánost a betegek
pártfogójaként tisztelték. Szent Sebestyén szobrát Vinczi Erzsébet állíttatta 1871-ben,
a neogótikus kõkeresztet pedig Hermann Mihály emeltette 1873-ban. A Szentháromság szobor a törökök bécsi vereségének emlékére készült, ma már csak a szobor feje
az eredeti, felújítása a XIX. század végén történt.
A szobrok nagy része a faluból kivezetõ utak mentén állt egykor, azóta a beépítések
következtében már a házsorok között találjuk õket.
Pihenésre, megállásra késztettek. Imára, elmélyedésre szólítottak. A szõlõmûvesek
mindennapjainak fontos részét képezték ezek a naponta ismétlõdõ pillanatok. Kora
reggel indultak a szõlõbe, majd alkonyatkor tértek vissza a faluba, megállva az út menti
szobrok elõtt.

JÁTSSZUNK!
Az így kapott megoldás alapján számozzátok meg a képeket!
Helyezzétek el a térképen ennek alapján a megszámozott képeket!
1. A templom védõszentje Szent Miklós. Elsõ írásbeli említése 1429 ugyan, de valószínû, hogy alapjai a XII. század végére tehetõek.
2. Már a középkorban építettek vízimalmot a Rákos patakra. Eredetileg ez az épület volt az uradalom õsi malma. Jellegzetessége a festett napóra a homlokzatán.
3. A pellengér kis zászlós oszlopa a föld alá helyezett börtön fölé került a piactérre. 1628 után töltötte be
fenyítõ szerepét, utoljára 1912-ben egy házasságtörõ asszonyt kötöztek ki, de még az 1930-as években is
használták. A mai Magyarország egyetlen, eredeti helyén (azaz közterületen) megmaradt pellengére.
4. Az uradalom középpontja a már 1311-ben megemlített kastély volt, ami az idõk folyamán többször megrongálódott, lerombolták, majd újjá építették. Jelenlegi barokk formája gróf Zichy Ferenc
püspök 1745-ös átépítésének köszönhetõ.
5. Halász-kápolna 1714-ben említik elõször. Kváderkövekbõl emelték, homlokzatán kõkereszttel, a bejárat felett
német nyelvû felirattal, amely szerint Enirelk Franckh János Máté úr és házastársa, Anna Katalin építtette.
6. Virágosmajori kápolna: Tornyán a nevét magyarázó mondás latin nyelven:
„Ego sum flos campi.” Jelentése magyarul: „Én vagyok a mezõ virága.”
7. Kõfejtõ: Rendszeres kõfejtésre 1587-tõl került sor. Viszont a rómaiak Scarbantia falaihoz is használták az itt fejtett köveket. 1857-tõl megélénkült a kõfejtés. Ötven-száz ember dolgozott itt. 1937-ig
mûködött kõfejtõként.
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- Szabályok: Két csapat vagy 2 fõ + 1 dobókocka
- Készítsünk egy legalább 36 mezõbõl álló játéktáblát, 1-6-ig arányosan
számozzunk meg a hat mezõt. A játékosok felváltva dobnak, a dobott
értéknek megfelelõen lépnek.
- A játék megkezdése elõtt ismerjék meg a forrásanyagot és a hozzájuk tar
tozó képeket. Ha számozott játék mezõre lépnek, válaszolniuk kell a
forrásanyaghoz kapcsolódó kérdésre. Helyes válasz esetén újra
dobhatnak, ha nem sikerül a másik játékos következik.
Az a csapat gyõz, amelyik elõbb célba ér.
Kérdések:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mi volt a szobrok állításának a célja?
Szt. Donát szobrától minek a védelmét várták?
A törökök bécsi vereségének emlékére melyik szobrot állították?
Melyik szentet tisztelték a betegek pártfogójaként?
Melyik az a szent, akinek a tiszteletére 2 szobrot is állítottak Fertõrákoson?
A szõlõmûvesek mindennapjaiban mi volt az út menti szobrok szerepe?

107

Sopron környéke (Fertõrákos-Ágfalva-Harka-Kópháza)

Sopron környéke (Fertõrákos-Ágfalva-Harka-Kópháza)

A szobrok:

Neogótikus kõkereszt

Nepomuki Szent János
(templom mellett)

Szentháromság szobor

Szent Donát

Nepomuki Szent János
(vízimalommal szemben)

Szent Sebestyén

A térképen piros nyíllal
jelöljétek a bor szállításának útvonalait, fehérrel a
kõ útját!

SZÕLÕ ÉS BAB

A SZÕLÕ – BOR ÉRTÉKESÍTÉSE – KÕ ÉRTÉKESÍTÉSE
Nemcsak a heurigerekben történt a bor értékesítése, hanem élénk borkereskedelmet
folytattak a rákosi szõlõmûvesek. Minõségi bort állítottak elõ, ezt bizonyítja, hogy a
rákosi bornak országos híre volt a XIX. Században, és Európa számos területére
eljuttatták a termelõk. Szállítottak bort Morvaországba, Csehországba, Sziléziába,
Ausztriába és Németországba.
Nem csak a bort kellett elszállítani, hanem a Fertõrákoson kifejtett követ is. 1857-tõl
megélénkült a kõfejtés, az építkezések elõszeretettel használták ezt az alapanyagot.
Oka a jó minõség és a kiváló megmunkálhatóság volt. A keszthelyi Festetics-kastély
átépítésénél, Gyõrben a székesegyház homlokzatának kialakításakor is fertõrákosi
követ használtak. Bécsben a XIX. század végén elbontották a régi várfalakat, és megkezdõdött a Ring kialakítása. A Parlament a Szépmûvészeti Múzeum és a Természettudományi Múzeum alapanyagát is Fertõrákosról szállították.
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Hozzávalók:
40 dkg zsír, só
60 dkg liszt, 4 dl száraz bab,
ztatott a babot.
Puhára fõzzük az elõzõ este beá
felforrósítjuk
Közben állandó keverés mellett
y a liszt nehogy
a lisztet. Vigyázzunk arra, hog
liszt, felöntjük
a
ó
megbarnuljon .Ha már jó forr
erjük, majd
a forrásban lévõ babbal. Megkev
s stercre öntjük.
felhevítjük a zsírt, és a darabo
. Készen is van.
Tovább kevergetjük és megsózzuk

A rákosi németség mindig is értett
ahhoz, hogy földjein minden kis
helyet hasznosítson. Ezért a
szõlõtõkék közé babot ültettek,
amit aztán saját háztartásukban
hasznosítottak.
Szinte nap mint nap asztalra
kerültek a babból készült laktató
ételek, mint például a babsterc,
amit eredetileg paradicsomlevessel ettek. Az ismert babból
készült ételek mellett (bableves,
babfõzelék) készítettek még
babnokedli levest, babnudlit,
babknédlit, babrétest, babtortát
és babpogácsát is.

Ezt az ételt hagyományosan paradicsomlevessel tálalták. A gazdagabb emberek pörkölthöz fogyasztották. Manapság, tejjel, aludt tejjel, kompóttal vagy uborkasalátával
fogyasztjuk.
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ÁGFALVA
ÁGFALVA FÖLDRAJZI KÖRNYEZETE
TÁJAK, TÁJEGYSÉG, DOMBORZAT, VÍZRAJZ, FALUSZERKEZET

Sopron környéke (Fertõrákos-Ágfalva-Harka-Kópháza)

Nézzétek meg a következõ képeket és a szemelvény elolvasása után
válaszoljatok a kérdésre!
A falu településszerkezetére a párhuzamos utcás, zárt szerkezet jellemzõ, erõteljes
udvari beépítésekkel. Az utóbbi évtizedekben a falu új utcákkal, részekkel bõvült.
Meghatározó látványt nyújt két szép temploma.

Ágfalva térképe

Olvassátok el figyelmesen a következõ Ágfalváról szóló ismereteket,
majd válaszoljatok a kérdésekre!
Ágfalva község közvetlenül a határ mellett, Soprontól 4 km-re helyezkedik el
az Alpokalja vonulatánál. A természeti szépségekben gazdag hely kedvelt
kiránduló célpont, fõként a közeli Fehér-úti tó, az azt körülvevõ erdõk, rétek.
Ausztria felõl Lépesfalva és Somfalva községek határolják. A falu tiszta levegõjét a környezõ lomberdõknek köszönheti. Erdeire a gyertyános - tölgyes
jellemzõ, a magasabban fekvõ északi lejtõkön gyakori a bükkerdõ. Régóta híres
gesztenyését ma pusztulás fenyegeti. Az Arbesz rét ritka kosborfajok és gyapjúsás miatt védett terület. Gyakori a védett erdei ciklámen, az áfonya, kora
tavasszal a medvehagyma. A völgyekben összegyûlõ vizet a Rák patak vezeti le.
A források vizét a Liget patak viszi az Ikvába.
• Milyen nagy- és kistájakon található Ágfalva?
• Milyen a táj növényvilága?
• Melyek a védett növények?
• Milyen vizek találhatók Ágfalva környékén?
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Légi felvétel Ágfalváról

Jellegzetes utcabeépítés

Katolikus templom

Evangélikus templom

A térkép és a képek alapján beszéljetek a falu szerkezetérõl!
Állapítsátok meg, melyik a katolikus és melyik az evangélikus templom
és helyezzétek el a térképen õket?
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ÁGFALVA TÖRTÉNELME - SZÜLÕFÖLD-ANYAFÖLD-HAZA
Ágfalva gazdag történelmérõl beszélnek a faluban található emlékmûvek.
Figyelmesen olvassátok el az errõl szóló szemelvényt, majd keressétek meg
a megfelelõ eseményhez tartozó képet, emlékmûvet!
Ágfalva emberi letelepedésre a legrégibb idõkben is alkalmas volt. Régészeti leletek
bizonyítják, hogy itt neolitikus telep volt, majd római és keltakori emlékekre is
bukkantak.
Sopronban egy római kori sírkõ látható a Fabricius - házban, melyet a soproni Múzeum
kõtárában találtak 1978-ban a Liget patak medrének rendezésekor.
Már a VI. században letelepedtek errefelé német telepesek, akik a keresztény hittérítõ
szerzetesekkel érkeztek német nyelvterületrõl.
A ma mintegy 2000 lelket számláló község hajdani neve Daagh lehetett, melyrõl 1194-bõl
oklevél tanúskodik. E névbõl lett aztán Dagendorf, Agendorf, majd magyarosítás után Ágfalva.
Dág eredetileg soproni várföld volt, melybe német parasztok kimutathatóan 1195 után
kezdtek beköltözni. Ez a folyamat a XV. Sz. elejére német többségû lakosságot
eredményezett. A XIV. századi adóösszeírásokból megismert jobbágynevek alapján a
lakosság többsége német volt, de magyarok is éltek a faluban. Egy-egy jobbágytelken
több család élt. 1413-ban kb. 55 jobbágycsaládot tételezhetünk fel, ami kb. 275 fõs
lakosságot jelentett, valamint az 5 nemesi birtokos családdal együtt kb. 300 fõt tett ki.
A török elleni harcok korából összehívó ún. „Mustrák” feljegyzései maradtak ránk.
Innen tudjuk, hogy 1529-ben és 1532-ben fegyverkeztek az itt élõk a török ellen, majd
1590 táján német és vallon hadak jártak erre, késõbb Bocskai hadai égettek fel több
környezõ települést. Bethlen csapataitól is szenvedett a lakosság. 1683-ban a törtök újra
Bécs ellen fordult és így Sopron vidékének lakossága szenvedett és pusztult, égett
Ágfalva is. 1686-ban Buda felszabadult a török iga alól és az elpusztított területekre
sok német és horvát telepedett le.
A Sopron birtokaihoz tartozó falvakban hamar megjelent a reformáció hatása. Ágfalva
leghíresebb protestáns prédikátora volt Rosner Mátyás, aki megkezdte a falu
legnevezetesebb eseményeinek feljegyzését, Wittenbergben is tartott elõadást és még
az üldöztetés ideje alatt is összetartotta gyülekezetét.
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A falu XVIII. századi történelmét részben az 1767-es úrbérrendezési dokumentumok
alapján ismerjük. Innen ismeretes, hogy bírót is választottak és szigorúan betartották a
katolikus és lutheránus bírák váltakozását. A falu életében fontos szerepet játszott a
favágás, az erdõrõl való behordás és a bortermelés, a bormérési jog. 1832-ben és
1873-ban súlyos kolerajárvány pusztított.
Az 1848/49-es szabadságharc idején a községben nyugalom volt. Az elesett honvédek
között 2 ágfalvi katona szerepelt. A szabadságharc leverése után a lakosság egy része
tovább gazdálkodott, másik része a brennbergi bányánál keresett megélhetést. 1867ben a kiegyezéssel végre megnyílt a lehetõség az ipari és kereskedelmi forgalomra.
A XIX. és XX. sz. fordulóján Ágfalva jómódú, szinte teljesen német község. Jellegzetes
homlokzatú, sarokablakos házak épültek. A házak falai fehérek, az ablakok rámái,
zsalui jellegzetes élénk kékek voltak. A férfiak földet mûveltek vagy a bányában
dolgoztak, az asszonyok hátikosárban hordták Sopronba a tejet, tejterméket,
gyümölcsöt, aprófát.
Az I. világháború alatt a háborús cselekmények elkerülték a községet, de a lakosság
megérezte a bevonult férfi munkaerõhiányt. A 76-os gyalogezredben szolgáltak az
ágfalvi katonák. Itthon a nõk birkóztak a munkával, nem volt élelmiszer. Az 51 hõsi
halott tiszteletére emlékmû készült, mely a Luther téren áll.
1919-ben a proletárdiktatúra idején Szamuely Tibor népbiztos kivégeztetett két ágfalvi
vasutast, Schmidt Mátyást és fiát, akik az ágfalvi temetõben vannak eltemetve. A
háború utáni évek sok nehézséggel jártak. A trianoni béke 1920. június 4-én elszakított
az országtól Ausztria javára 4312 km2 területet és 340 917 lakost. Az antant felügyelõ
bizottság azzal a céllal érkezett Sopronba, hogy végrehajtsa a béke pontjait és kiürítse
a 8. zónát. Mivel a békés úton való tárgyalás nem hozta meg az eredményt, a
megmaradt lehetõség a terület megmentésére már csak a felkelés volt. Így következett
be az 1921-es évben a nyugat-magyarországi felkelés, melynek eseményeit külön
pontban emeljük ki. Az ellenállás azt eredményezte, hogy 1921-ben népszavazást
rendeltek el Sopron hovatartozását illetõen. . A népszavazás eredményeként Sopront és
közvetlen környékét (Fertõboz, Balf, Fertõrákos, Ágfalva, Sopronbánfalva, Harka,
Nagycenk, Hidegség) visszacsatolták Magyarországhoz.
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Írjátok a képek alá a fenti szöveg alapján, mely történelmi eseményhez
kapcsolódik!
A falu a II. világháború idõszakában élte legnehezebb éveit. 1941-ben hívták be a
férfiakat katonának. A községbõl 116 férfi soha nem tért haza. Emlékmû õrzi az õ
nevüket is.A községben harcok nem dúltak, de a hátrahagyott fegyverek és lõszerek
okoztak tragédiákat. Ágfalván hadikórház mûködött, az itt meghalt katonák
sírkeresztjei a temetõ oldalában húzódnak. 1944-ben és 1945-ben érte bombatámadás
a falu néhány házát. 1949 után kezdõdött meg az erõszakos szövetkezetesítés a
mezõgazdaságban. 1953-ban már két TSZ is volt.1946 januárjában kb. 1400 ágfalvi
lakost telepítettek ki a magyarországi német nemzetiségû lakosság kitelepítésérõl
intézkedõ kormányrendelet értelmében. Aki kitelepítésre lettek ítélve, azok csak a
legszükségesebb személyes tárgyaikat vihették magukkal, nincstelenként kellett
elhagyniuk szülõföldjüket.
A kitelepítéssel egyidõben kezdetét vette a betelepítés is. A megüresedett házakba
magyar családok érkeztek az ország különbözõ területeirõl.
Az 50-es években a telepesek kerültek kuláklistára. Több családot elhurcoltak a
Hortobágyra, az itt maradottakat a beszolgáltatás keserítette. Az 1956-os forradalom
nem érintette túlságosan a falut, de kb. 100 fõ hagyta el hazáját és nyugatra menekült.
Ágfalva II. világháború utáni fejlõdését alapvetõen a határövezeti fekvés határozta meg
az elszigetelõdés minden hátrányával. A népességszám az elmúlt évtizedekben enyhén
kezdett emelkedni, fõként az új építkezéseknek köszönhetõen. Lépesfalva és Somfalva
felé létesített határnyitás új lehetõségeket teremtett az itt élõ embereknek.

............................

............................

............................

............................

............................

............................

..................................
..........................
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Háborús történet:
Az ágfalvi csata
Az I. világháború végén, 1918. november 17-én az osztrák államtanács bejelentette
igényét Nyugat-Magyarországra. Az 1919. szeptember 10-i Saint Germain-i béke
Ausztriának ítélte Moson-, Sopron-, Zala- és Vas- vármegyék nyugati sávját, az ún.
Burgenlandot, azzal az indoklással, hogy ne valósulhasson meg a tervezett
csehszlovák-délszláv korridor (folyosó). Az ezt követõ trianoni béke 1920. június 4-én
a döntést újból megerõsítette. A békediktátum Magyarország lakosságát elkeserítette,
a volt szövetséges Ausztria területi követelése pedig fölháborította. A magyar katonaság
ennek ellenére megkezdte Burgenland kiürítését. A „B” zóna kiürítését , -amelyhez
Sopron és környéke tartozott - a magyar kormány megtagadta. A zavargások
megerõsítésére, a kiürítésre az osztrákok csendõröket rendeltek ki. A magyar kormány
és az átadásra szánt területek lakossága több szálon is fegyveres ellenállást kezdeményezett, majd indított, miután Ausztria mindenfajta békés megállapodást elutasított.
Önkénteseket toboroztak és röplapokon hirdették: „Sopron a soproniaké!”
Augusztus 28-án a történelmi
határt több helyen osztrák csendõralakulatok lépték át. Sopronba
tartottak, az átadó jegyzõkönyv
aláírásának biztosítására. Ágfalván
azonban a Francia-Kiss Mihály,
Kaszala Károly és Maderspach
Viktor parancsnoksága alatt álló
irregurális erõk meglepetésszerû
puskatûzzel visszavetették õket.
A felkelés elsõ áldozata volt ezen
a napon Baracsi László önkéntes.
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Alighanem osztrák golyó érte, de a nagy lövöldözésben ezt nem lehetett kideríteni. Az
áldozat egész éjszaka ott feküdt az árok partján. A kecskeméti születésû Baracsiról
senki sem tudta, hogyan is került Ágfalvára a felkelõk közé. Azonosítása sem volt
teljesen lehetséges, mert amikor az ágfalvi evangélikus esperes, Scholtz Ödön és a
katolikus plébános, Steiner József megtalálták vérbe fagyva az ágfalvi katolikus templom
elõtti téren, iratai nem voltak. Csak egy nem névre szóló kecskeméti fényképésznyugta
volt a zsebében. Ilyen esetben, amikor egy ismeretlen ember személyazonosságát
megállapítani nem lehet, a törvény értelmében a község nagyobb többségû egyházának
papja temeti el az illetõt. Így augusztus 30-án délelõtt 10 órakor Scholtz Ödön
evangélikus temette el a római katolikus Baracsit. A temetésen a lelkészen, Purth Gyula
evangélikus igazgató-kántoron és a koporsó vivõ négy emberen kívül nem volt szabad
résztvenni senkinek. A lelkészt két osztrák csendõr kísérte, akik a szertartás idejére
levették szuronyukról a puskát.
Kecskemét városa 1928. szeptember 8-án emlékmûvet emeltetett azon a helyen, ahol
szülöttét megtalálták. Baracsi sírhelyét a község gondozza és nevét ma utca õrzi.
Az ágfalvi összecsapás csak az elsõ volt, ezzel vette kezdetét a másfél hónapig tartó
nyugat-magyarországi fegyveres felkelés, amely elvezetett a soproni népszavazáshoz.
De szeptember 7-én az osztrák erõk terve az volt, hogy megszállják a vízmû kútjait
és Sopront megadásra késztessék. A magyar felkelõk azonban megelõzték az
osztrákokat a második ágfalvi csatában. Az éjszaka leple alatt Sopronból indult el a
110 fõs csapat. Többségében fõiskolásokból álló civilek voltak. Fûzfabottal kezükben alig
ismert ösvényeken közelítették meg Ágfalva határát három csoportra oszolva. Hajnalban
értek a megfelelõ helyükre, az 1. és 2. osztag az erdõ és a brennbergi vasút közti
területre, a 3. raj a falu alsó részén tört elõre. Az osztrákok fölfedezvén a támadást
tüzet nyitottak a falu északi részén a felkelõkre, akik az evangélikus templom
oltalmában bejutottak a faluba, de az akkori iskolaépületbõl erõs osztrák tûzzel találták
szemben magukat. Kissé visszahúzódtak és sikerült hátba támadni az osztrákokat, akik
így egészen a nagymartoni vasút mögé hátráltak.
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A 3. raj oldalba támadta a vasúti bakterház védõit
és visszaverte a Hausbergnél a szuronyrohamra
induló osztrák csendõröket. A három hõsi halott
között volt Machatsek Gyula erdõmérnök-hallgató,
Szechányi Elemér bányamérnök-hallgató és Pehm
Ferenc önkéntes. Több súlyos sebesült is volt mindkét
részrõl. Machatsek Gyula és Szechányi Elemér a
soproni Szent Mihály-temetõben nyugszik, míg
Pehm Ferenc Szombathelyen alussza örök álmát.
Ez a csata mentette meg Sopront az osztrák megszállástól. A 400-500 fõnyi osztrák
alakulatot a kb. 110 fõnyi magyar felkelõ megfutamította. Az osztrákok a vasút felé
menekültek és vonaton távoztak. A második ágfalvi csata után az osztrákok a történelmi
határra vonták vissza csapataikat és a népszavazás 1921-ben Magyarország javára
döntött: Sopron és térsége magyar maradt.

Mit jelképez az emlékmûvön a töviskoszorúval
övezett történelmi Magyarország térképe?

Sopron környéke (Fertõrákos-Ágfalva-Harka-Kópháza)

AZ ÁGFALVI NÉMET NEMZETISÉG TÖRTÉNETE SZÜLÕFÖLD-ANYAFÖLD-HAZA
Ismerkedjetek meg az ágfalvi német
nemzetiség történetével!
A mai Magyarország német nemzetiségének csak kis hányada az, amely még az
Árpád-kori települések során honosodott
meg, éspedig a nyugat-magyarországi
németség a mai osztrák határ mentén.
Ilyen község Ágfalva is. A hazai németek
közép- és délnémet területrõl származtak
Magyarországra. Nyelvjárásaik ún. keverék nyelvjárások, jelen formájukat már
saját maguk alakították ki. Az Alsó-Ausztriával határos északi megyékben, Sopronban, Mosonban és Pozsonyban élõ németek a Vas megyével
egyezõ sajátos dialektust beszélik, amelyre különösen az „ui” kettõshangzó jellemzõ: „Muida”-anya, „Pui”-fiú, „Kui”-tehén. Ezt a nyelvjárást hienc dialektusnak nevezik, beszélõit hienceknek.
A helyi német nemzetiség 1994-ben alapította meg önkormányzatát és
büszkén ápolják hagyományaikat. Felélesztették a korábban már
mûködõ Morgenröte énekkart és a fúvószenekart. A Morgenröte tagjai
fõként helyi gyûjtésû népdalokat énekelnek természetesen az ágfalvi
nyelvjárás szerint. A helyi népszokásokban a népviselet is említésre méltó.
A szeptember utolsó hétvégéjén tartott búcsú látványossága a legénytánc, a legényfa állítása.

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Tanuljátok meg
a legénytáncot!
/lsd. DVD mellékletben/

..........................................
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SÜSSÜNK, FÕZZÜNK!
A hagyományápolás része az is, hogy a régi, jól bevált, hagyományos ételreceptek,
ételleírások ma is terjednek és készítik ezeket az ételeket.
Ha kedvetek van, készítsétek el ti is ezt a finom süteményt!

Böllers'n - ágfalvi tájjellegû étel receptje:
Hozzávalók:

Hozzávalók: 7 lapot sütünk 3 l-es lábos méretre:

1 egész tojás, 5 dkg margarin, 1 dl tejföl és amennyi lisztet felvesz

7 kis gömböt formálunk és a lábas méretére, kerek formára formázzuk. 6
-7 percig kb. 180 fokon világosra sütjük.
Töltelék: 60 dkg dió, 25 dkg porcukor,

20 dkg kétszersült ledarálva, 1 dl morzsa,

15 dkg mazsola, 1,5 dl rum. A margarint felolvasztjuk és belekeverjük a
töltelék tartalmát. langyosan összekeverjük. A 3 l-es lábast vastagon

kikenjük margarinnal és morzsával beszórjuk. 1 dl cukros tejjel meglocsoljuk
a lapok mindkét felét, vigyázva arra, nehogy átázzanak! a kikent lábasba
rétegeljük: 1 lap, 1 töltelék, minden lapot lenyomunk körbe, a hetedik lapra
kávéskanálnyi margarint teszünk, sütõben 30 percig 180 fokon sütjük, amíg
színt nem kap. akkor jó, ha a lábast kissé megrázzuk és
a Böllers'n megmozdul.

Óvatosan kibuktatjuk a lábasból és porcukorral meghintjük.
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Tanuljatok meg egy helyi gyûjtésû német népdalt hallás után
a Morgenröte énekkar CD-jérõl helyi nyelvjárásban!
ÁGFALVI NYELVJÁRÁSBAN:

STANDARD NÉMET:

I PIN A JUNGA
FISCHA…

ICH BON EIN JUNGER
FISCHER…

I pin a junga Fischa
Steh aof in olla Frua
geh aosszi zu dem Bachal
Und schao den Fischlájn zua.

Ich bin ein junger Fischer
Stehe auf in aller Früh
Gehe hinaus zu dem kleinen Bach
Und schaue den kleinen Fischen zu.

Tuatt ejtn nejm tejn Bachal
Tuatt steht a Fischa Haos.
Tuatt schaod a schwoazbraons
Madal
Bájm Fejnstal aof mich heraos.

Dort drüben, neben dem Bach
Da steht ein Fischerhaus.
Dort schaut ein schwarz-braunes
Mädchen
Bei dem Fenster heraus.

Das Madal woa nid zwida
Die Unschuld woa scha recht.
Da Bua mecht gean hinüba
Und traod sie hold nid recht.

Das Mädchen war nicht traurig
Die Unschuld war richtig
Der Junge möchte hinüber kommen
Aber er traut sich nicht.

I pin a oama Fischa
I liab a rájchi Tian
Ia Foda tejáfsz nid wissn,
Dass wia uns bájde liabn.

Ich bin ein armer Fischer
Ich liebe ein reiches Mädchen.
Ihr Vater darf aber nicht wissen
Dass wir uns beide lieben.

Hallgassuk meg a dalt CD-n, a helyi német énekkar elõadásában!
Kövesd a szövegben, hol tart a kórus!
Megadok néhány kulcs-szót, keresd meg azokat a dalban. Vajon mirõl szól a dal?
A junga Fischa
Geh aosszi
Zum Bachal
Tuatt ejtn
Fischa Haos
Schwoazbraons
Madal
Bájm Fejnstal

-

egy fiatal halász
kimegy
a patakhoz
ott a túlsó parton
a halász háza
feketésbarna hajú
lány
- az ablakból

Die Unschuld
Mecht gean
hinüba
Traod sie nid recht
Oama Fischa
Rájchi Tian
Bájde
Liabn

- ártatlanság
- át szeretne menni
-

nem mer
szegény halász
gazdag lány
mindketten
szeretni
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Írd meg a magyar versszakokat! Hasonlítsd össze a jó megoldással!
................................
................................
................................
................................

Egy szegény halász vagyok,
Korán reggel kelek fel.
Kimegyek a patakocskához
És nézegetem a halacskákat.

................................
................................
................................
................................

Ott át, a patak túlsó oldalán
Áll egy halászkunyhó.
Az ablakából egy
Feketésbarna hajú lányka tekintget kifelé.

................................
................................
................................
................................

A lány nem volt szomorú,
Hisz ártatlan volt.
A fiú át szeretne hozzá menni,
De nem mer.

................................
................................
................................
................................

Én egy szegény halász vagyok
És egy gazdag lányt szeretek.
A apja nem tudhatja meg,
Hogy mi ketten szeretjük egymást.
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KÓPHÁZA
A KEREPELÉS- A XXI. SZÁZADBAN IS ÉLÕ NÉPHAGYOMÁNY
Nézzük meg közösen a DVD-t!
A kerepelés hagyománya a római katolikus keresztény hívõk körében a húsvéti
ünnepkörhöz kötõdik, nagyböjt utolsó hetének jeles napjai között elsõként szerepel
nagycsütörtök. Ezen a napon a nagymise után a templomokban elnémulnak a
harangok. A néphit úgy tartja, hogy Rómába mennek, hogy ott a megfeszített,
kínhalált szenvedett Jézust gyászolják nagypénteken és nagyszombaton. Érdekes
történet maradt fenn az 1674-es évekbõl, amely arról szól, hogy egy kíváncsi késmárki
diák, Köpeczky Mihály hogyan jutott el a harang nyelvén Rómába.
Amennyiben kíváncsi vagy a részletekre, kutakodj az interneten!
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/
neprajz-unnepek-es-nepszokasok/nagyhet/nagyheti-kerepeles
A harangokat ezen a két napon kereplõk helyettesítették. Ezek fából készült, bordás
hangszerek, amelyen a hanghatás úgy történik, hogy keretre szerelt ruganyos fanyelv
szabad vége fogaskerékszerûen faragott (bordázott) forgó tengelyen csapódik egyik
fokról a másikra. Legáltalánosabb formája a nyeles zászlóhoz hasonlít.

Készíts rajzot a dalhoz!

Kereplõ Kópházáról

„Talicskás” kereplõ Kópházáról
A gazdagabb,
módosabb gyerekek talicskaszerû
kereplõt használtak
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A szentmisére és a szertartásokra való hívogatás ezeken a napokon kerepeléssel
történt. Éles, reszelõs hangjuk még az alvókat is felriasztja. Nem véletlenül terjedt el
a hiedelem, hogy a gonosz szellemek ilyenkor elmenekülnek a faluból.
A népszokás résztvevõi 11-14 éves fiúk voltak, akiket a harangok vagy a kántor
irányított. Kisebb csapatokba (kb. 3-4 fõ) verõdtek, s felosztották egymás között a falu
területét. Naponta többször hangzott fel a kereplõk éles hangja az utcákon: reggel 5
órakor, déli 12 órakor és este 8 órakor. A kerepelõ fiúk hangosan kiabáltak az utcákon:
„Mi skrabaæemo na zdravu Mariju….”
(Fordítás: Mi az esti „Üdvöz légy” elmondására kereplünk!)
Mise elõtt 1 órával mondják:
„Mi skrabaæemo prviput duali”
(Elsõ harangozás, menjünk templomba)
Mise elõ fél órával mondják:
„Mi skrabaæemo drugi put duali.”
(Második harangozás, menjünk a templomba)
Mise elõtt negyed órával mondják:
„Mi skrabæemo treæi put duali”
(Harmadik harangozás, menjünk a templomba)
Nagycsütörtökön az esti mise után mennek elõször kerepelni, majd nagyszombaton
indulnak tojást szedni. Ilyenkor kosárral járják az utcákat, s a többi napi kerepelésért
összegyûjtötték a gazdáktól a jutalmakat, a piros tojást vagy az aprópénzt.
A következõ kísérõszöveggel mondják a gyerekek:
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NÉPI ÉTEL A GIBANIKA-TÖKLEPÉNY ELKÉSZÍTÉSE

GIB AN IKA -TT ÖK LEE PÉÉ NY
Hozzávalók:

a tésztához:
, 2 evõkanál só,
1 kg liszt, 15 dkg olvasztott zsír
en felfuttatott),
5 dkg élesztõ (enyhén cukros vízb
esz), 3 tojás
3-4 dl tej (amennyit a tészta felv

Az étel elkészítése:
A tészta hozzávalóit összedolgozzuk, kelesztjük. 8 cipót
a töltelékhez:
formálunk, majd 0,5cm vasshagyma,
tagságúra nyújtjuk, négyzet
Egy nagyobb tök, 2-3 fej vörö
rint bors,
sze
s
ízlé
a,
prik
spa
piro
ál
alakot formálva.
kan
Kb. 2 teás
öl
tejf
ár
poh
y
nag
1
a,
Egy nagyobb tököt lehámodar
l
4 evõkaná
zunk, legyalulunk, s megsózunk, majd éjszakára állni
hagyjuk, hogy levet eresszen.
Másnap kinyomjuk a tök levét.
A vöröshagymát megpároljuk és a töltelék hozzávalival összekeverjük. (Túróval,
kaporral tovább lehet ízesíteni.)
A kinyújtott tésztára tölteléket teszünk, majd borítékformára összehajtogatjuk. Sütés
elõtt a tetejét tojással megkenjük, elõmelegített sütõben 15-20 percig sütjük.

Jó é tvágyat!

„Hižni gospodarica, hižni gospodar, dajte nam dvoji troji jajac.”
„Gazdaasszony házigazda, adjatok nekünk 2-3 tojást.”
Az összegyûjtött tojást és a pénzt elosztották a kereplõk egymás között.
A hagyományt a mai napig õrzik, és Kópházán a diákok szívesen vállalják a kerepelést.

A gibanikát a tök érésétõl kezdõdõen sütötték. Nem jeles alkalmakra
készült, a gazdaasszony lelkesedésén, ügyességén múlt, hogy mikor
került töklepény a család asztalára.
Elsõsorban a horvátság körében
ismert étel.

Kérd meg édesanyádat vagy tanárodat, hogy közösen készítsétek el
a megismert népi ételt!

Milyen néphagyományt ismersz községedben? Sorolj fel néhányat!
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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HARKA
el!
Olvassátok

A harkaiak jövetele

(Német nyelvû monda fordítása)

Már nagyon régen történt, akkor, amikor a mieink Harka gróffal az Istenszéken át
idejöttek.
Éjszaka volt, egyetlen csillag sem ragyogott az égen. Levél sem rezdült ott, ahol pedig
mindig jár egy kis szellõ. Éppen csak egy levegõvételnyi idõ maradt a zivatar érkezése
elõtt. Ebben a baljósló idõben, amikor mindenki behúzza a nyakát és valami fedezék
után néz, még úton voltak Harka grófék. Látni nem lehetett õket, csak hallani. Azt,
ahogy a lovak felhorkantak, meg-megbotlottak egy-egy kõben vagy gyökérben.
Fegyverek és más fémes tárgyak csörrentek a menet ütemére. Kerekek nyikorogtak,
köszörültek, különben minden csendes volt, mintha a csöndet akarták volna hallgatni.
Ennek a nyugalomnak hamarosan vége szakadt. Egyszer csak kitört a vihar: ágak,
makkok potyogtak az emberekre. Az esõ az arcukba vert, se nem láttak, se nem
hallottak. Emiatt aztán meg kellett állniuk.
Hatalmasat dörrent az ég és egy hosszú villám fúródott a földbe. A kékes fény egy pillanatig
megvilágította a környéket, mindent látni lehetett. Látták az emberek, hogy itt a vége az
Alpok elõtti hegyeknek, lent (DK-en) minden deszkasima, kívül (DNY-on) dombos a világ,
hogy hátul (Ny-on) és belül (DNY-on) még hegyek húzódnak, és túl (ÉK-en) egy tó csillog.
- Lelkemre, micsoda szép vidék! Mit is akarhatunk még, hiszen itt van minden? Nem
kellene itt maradnunk? - kiáltott fel a csoport vezetõje kitörõ örömmel.
- Igen, itt akarunk otthon lenni! Pakoljunk le! - felelték a többiek.
Aztán kis idõ múlva, mikor kipihenték az út fáradalmait, elhatározták, hogy várat
építenek a gróf úrnak. Az Istenszéken vagy a Ház-hegy felõli részt egy kicsit
belapítva, építkezésre alkalmas helyet készítettek elõ.
Kõ volt elég, azt nem kellett a Kõfejtõrõl (Steinbruchzwickel) vagy a Kógliról (Kogelberg)
hozni. A völgybõl hordták fel az Istenszéke-patak (Aderbacherl) vizét és homokját.
Szamarakkal szállították a terheket a dûlõúton. Ezért még ma is (Eselsgstecktn)
Szamarak ösvényének hívják ezt az utat.
Még lejjebb a völgyben fekete föld volt. Ott, a Gida- és a Kecske-patak (Kreutzbach,
Gaissbach) között telepedtek le Harka gróf emberei. Itt terül el a mai Harka.
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FELADATLAP
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3. Jelöld be a térképvázlaton piros színessel
a Pozsony-Varasd-Trieszt fõutat!

1. Nevezd meg a harkai „hegyeket”!
........................................................................
........................................................................

2. Keresd meg a Borostyánkõ utat!
Rajzold be zöld színes ceruzával a vaktérképbe!
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4. Hol tartották Harkán több
száz éven át a vásárt?
Keresd meg a Günser
Straße-t az 1863-1866-ból
származó harkai térképen!
Harkau

= Harka

Güns

=Kõszeg

Oedenburg =Sopron
D. Kreiz

= Deutschkreutz
= Sopronkeresztúr

Wolfs

= Balf

Jelöld be a térképvázlatba
piros színessel
a harkai „Anger”, a volt
vásártér helyét!

5. Kik árusítottak régen a vásárokon?
Gyûjts kézmûves szakmákat, vásárban árusítókat!
........................................................................
........................................................................

6. Hogyan kínálták a vásározók portékájukat?
Olvasd el a vásári kikiáltók szövegét!
........................................................................
........................................................................

7. Mit milyen mester készített?
Keress! Párosítsd a tárgyakat kézmûves szakmákhoz!
(A Harkai Helytörténeti Kiállításon, ill. fényképek alapján)
........................................................................
........................................................................
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