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Sopronban a Lenck-villa kertjében – vagy más néven Múzeumkertben – a téglafal és az ódon
kőből rakott 17. századi városfal mentén sorakoznak azok a síremlékek, melyeket Sopron régi
evangélikus temetője őrzött meg az utókornak.
A régi temető a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium mögött húzódott, míg a 20. század
elején teljesen fel  nem számolták.  Ekkor figyeltek  fel  a  város műkedvelő  kutatói (Bünker
Raynald néprajzkutató, Payr Sándor és Csipkés Kálmán múzeumőr) a több évszázados polgári
és nemesi síremlékekre.
Nagy kincse  a városnak  ez  a gyűjtemény.  Nemcsak  páratlan művészeti,  műemléki  értéke
miatt,  hanem  a  helytörténeti  és  a  vallástörténeti  szempontú  kutatásokhoz  is  jelentős
adalékokkal szolgál.

Néhány  személy  síremlékét  szeretném  e  dolgozatban  kiemelni,  akik  valamilyen  módon
kapcsolódnak Sopron vallástörténetéhez, ezen belül az 1667 és 1681 közötti időszakhoz.
Miért  is  érdemes  ezzel  a  másfél  évtizeddel  foglalkozni?  Ennek  megértéséhez  néhány
mondatban az előzményekről is szólni kell.
A  mohácsi  csata  után  Sopron  nyíltan  a  reformáció  mellé  állt.  A  tanács  elfogadta  az
evangélikus hitet és annak szabad gyakorlatát mindenki számára biztosította. 
Majd  az  1606-os  bécsi  béke  a  szabad  királyi  városoknak  kimondottan  is  biztosította  a
vallásszabadságot. 
A 17. század első felében, egészen az általunk vizsgált  időszakig Sopron olyan különleges
helyzetben volt, hogy a tanács egy személyben az egyházi feladatokat is ellátta a városban. A
tanácsosok  egytől  egyig  evangélikusok  voltak,  így  a  város  ügyei  mellett  egy  füst  alatt
foglalkoztak  a  felekezet  ügyeivel  is.  Azonban  a  tanács  evangélikus  jellegét  egyrészt  az
ellenreformáció  erősödése miatt  sem lehetett  sokáig  fenntartani,  másrészt  törvény írta  elő,
hogy  városi  tisztviselőt  különbség  nélkül  kell  választani  mindkét  felekezetből.  Kollonich
Lipót  bécsújhelyi  püspök e törvény be nem tartása miatt  felelősségre is  vonta Sopront,  és
jelentős  pénzösszegre  büntette  a  várost.  A  soproniak  azzal  védekeztek,  hogy  a  törvény
megtartására senki sem figyelmeztette őket, és náluk nem is lehetett volna azt végrehajtani,
hisz  tanácsosi állásra  alkalmas  római  katolikusok nem voltak a városban.  De mentségüket
nem fogadták el.1

1667-ben  elváltak  a  protestáns  ügyektől,  és  megalakították  az  önálló  evangélikus
egyházközösséget2. A consistorium szervezéséhez Grad György polgármester idején fogtak
hozzá. Az első ülésen elnöknek magát a polgármestert választották, helyettesének pedig Natl
Lipót  városbírót.  A  Tanácskozás  helyéül  a  legalkalmasabbnak  Grad  György  házának
legnagyobbik szobáját találták. 

Grad  György polgármester  sírboltjának  fennmaradt  fedőlapja (I.  melléklet),  melyen  egy
rövid latin felirat szójátékos formában örökíti meg nevét. Grad ösztöndíjjal tanult külföldön,
Erfurtban, ahonnan 1640-ben tért haza. 1643-ban már a soproni közgyűlés belső tanácsosnak
választotta. 1654 és 1663 között kétszer volt városbíró, majd 1664-1667 között polgármester.
A város közéletében 43 éven keresztül vezető szerepet töltött be. Háromszor nősült, de 
gyermekei  nem születtek.  1652-ben Wittnyédi  Istvánnal  kezdeményezték Sopronban az új
magyar gimnázium megalapítását is.
1673-tól a törvény szerint  külső tanács után a belső tanácsba is  befogadták a katolikusokat.
Ennek  következtében  több  evangélikus  városi  tanácsos  kénytelen  volt  lemondani,  hogy
helyüket átadják. Közéjük tartozott Sowitsch Ábrahám kereskedő és egyházi gondnok. Korai
barokk  síremléke  különösen  gazdagon  faragott,  reprezentatív  fali  emléknek  számít  a
fennmaradt anyagban  (II. melléklet). A csavart féloszlopokkal szegélyezett feliratos táblán,
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keretezett mezőben feszület látható, mely egyházi tevékenységére utal. A sírkő monumentális
jellegét fokozza, hogy úgynevezett akantuszindás dísz övezi az egész építményt. 
Sowitsch Ábrahám sírfeliratában a következőket olvashatjuk: 

És ahogy Mózes a sivatagban felemelte a kígyót, úgy kell az ember fiának is felemeltetni,
hogy mindazok, akik hisznek benne, el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Az isteni
Szentírásnak e csodás kinyilatkoztatásához tartotta magát egész életében a becsületes,

tiszteletreméltó és bölcs Abraham Sowitsch, néhai előkelő városi polgár, a belső tanács tagja
és evangélikus egyházi gondnok, és miután Istent és utódait ebben a világban hűségesen
szolgálta, Jézus szerető karjában boldogan jobblétre szenderült, 1696 november 18-án,

életének hetvenedik évében.3

Feleségének,  Sowitsch Ábrahámnének sírkövén olvasható hosszabb feliratból tudjuk, hogy
egy fiuk és egy lányuk volt. (III. melléklet). Egyéb forrásokból tudjuk továbbá, hogy miután
Kollonich Lipót leváltotta hivatalából "tribunis plebis"-nek nevezték ki. 1662-ben már a város
ügyében járt Wesselényi  nádornál.  A kereskedést abbahagyta és 1675-től csak közügyekkel
foglalkozott. 1676-ban újra belső tanácsosnak választották, de ő nem vállalta a megbízatást.
Háza a Szent György-templom mellett állt. A templomot 1674-ben a jezsuiták kapták meg.
Sowitsch  Ábrahám  saját  házát,  mint  szomszédos  épületet,  még  királyi  parancsolatra  sem
engedte át a jezsuitáknak. Ezt csak örökösei tették meg 1692-ben.  A gyülekezetért végzett
áldozatos munkájáért a három soproni lelkész Lang János, Barth Konrád és Sowitsch Kristóf
egy  értékes  bibliát  ajándékozott  neki,  melynek  ajánlásában  megemlékeznek  Sowitsch
Ábrahám érdemeiről.4 
Hasonló  módon kellett  lemondania  posztjáról  Dobner  Dániel  szenátornak  (1624-1706)  és
Dobner  János András (1648-1683) jegyzőnek.  Dobner Dániel síremlékéből a  díszes  keret
nem,  csak  a  címeres,  feliratos  kőlap  maradt  fenn,  melyről  a  szöveg  sajnos  lekopott (IV.
melléklet). Dobner  Dániel  nagyapja  Dobner  Sebestyén városi jegyzőként  került  Sopronba,
apja, aki szintén Sebestyén volt, Frankfurtban tanult. Dobner Dániel 1624-ben született, 1645-
ben nősült, 1667-ben választják meg belső tanácsosnak, majd  ahogy említettük, a katolikus
polgárok előtérbe  nyomulásával  kiszorult  a  tanácsból.  Fiai:  János  András  és  Ferdinánd,  a
későbbi  híres  polgármester.  Házát  a  várost  ostromló  kurucok  ágyúgolyója  1705-ben
felgyújtotta (Ritter  krónika  79.),  1944/5-ös bombázások folytán  a ház  összeomlott,  akkori
jelzése Orsolya tér 1. volt.5

Dobner János András (V. melléklet) Dobner Dániel fia, városi ösztöndíjon tanult Jénában.
Latin nyelvű  sírfeliratában a következőket olvashatjuk:  a nemesi  származású Dobner János
András  szülőhelyén  felesküdött  városi  jegyző  és  szenátor  volt.  Ősei  közül  Benedek
jogtanácsos  volt  Frankföldön  (Franconia),  Sebestyén  pedig  soproni  syndicus  (képviselő,
szónok). János András 35 éves korában halt meg 1683-ban. Felesége, Natl Éva és árvái, János
Teofil és Zsuzsanna Erzsébet gyászolják őt. 
Dobner  J.  András  1676-tól  1680-ig  volt  városi  főjegyző.  Majd  evangélikus  hite  miatt
Kollonich  Lipót  kamaraelnök  elmozdította  hivatalából  és  belső  tanácsossá  választották.
Felesége Natl Éva, Natl Gergely belső tanácsos leánya volt. Házuk (Dobner-ház) ma a Szt.
György u. 17. szám alatt található.6 

Rosszabb idők következtek a felekezetre,  miután a szabad vallásgyakorlatot biztosító bécsi
béke  1674-ben  érvényét  vesztette.  A  templomok,  kápolnák,  beneficiumok,  iskolák,
parochiális  házak  stb.  elvétele  sokkolta  az  evangélikus  gyülekezetet.  A  lelkészek  és
iskolarektorok  ellen  bírói  formák  közt  tömegeljárást  indítottak,  őket  a  Wesselényi  –
összeesküvésben való egyetemleges részvétellel vádolták. Ekkor az elöljáró soproni polgárok,
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köztük  Sowitsch  Ábrahám  is,  Bécsbe  mentek  Kollonich  Lipót  kamaraelnökhöz
engedményeket  kérni  a  városi  lelkészek  számára7.  Az  egyezkedés  sikeres  volt.  A  püspök
egyedülálló  kedvezményt  ajánlott  fel  a  soproni követeknek.  Választhatnak két  prédikátort,
akik I. Lipót őfelsége által kijelölt  helyen istentiszteletet tartatnak „a királyok, fejedelmek és
birodalmi rendek követeinek, tanácsosainak és ügyvivőinek (ablegati consiliari, residentes et
agentes),  nemkülönben más ágostai  hitvallásúaknak vallásgyakorlata céljából.”8 A kijelölt
hely  a  templom  utcai  Schubert-ház  udvarán  volt,  ahol  deszkából  összetákolt  imaházban
Sowitsch Kristóf és Barth Konrád tarthatott istentiszteletet. Így I. Lipót uralma alatt Sopron
volt az egyetlen hely, ahol korlátok közé szorítva, de mégis létezett a vallásszabadság. 
Sowitsch Kristóf, kinek fennmaradt síremléke (VI. melléklet), Königsbergben tanult jogot és
teológiát,  majd  1651-ben  avatták  fel  soproni  lelkésszé.  1657-ben  Föggler  János  bécsi
kereskedő  lányát,  Mária  Borbálát  vette  feleségül.  1674-75-ben  ő  is  kivette  a  részét  az
üldöztetésekből,  ugyanis  Barth  János  Konrád  lelkésszel  együtt  Kismartonba  száműzték.
Sírfelirata szűkszavú: 
Itt nyugszanak földi maradványai a tiszteletreméltó és nagytudású Sowitsch Kristófnak, aki itt

szülőföldjén minden szorgalmával, hűségével és szeretetével 40 évig prédikált a Jézus
Krisztus nevében. 1692. február 8-án, hetven évesen maga is boldogan búcsúzott e világtól.

Miután lelke belépett az örök jutalom házába, oda, ahova teste is követni fogja az igazak
feltámadásakor.

Eközben  Eggenberg  Anna  Mária  brandenburgi  hercegné,  aki  szintén  hite  miatt  költözött
Sopronba  –  így  tett  sok  ausztriai  főnemes  is  –,  külön  királyi  engedély  alapján  házában
nyilvános istentiszteleteket tarthatott.
Sowitsch és Barth lelkészek hazaérkezésük után már Eggenberg hercegné házának udvarán
(Szent György u. 12) prédikálhattak 1674 és 1676 között, arról a szószékről, mely ma is ott
látható a loggia falába beépítve. Erre az időszakra emlékezve azóta is minden év augusztus
20-án ezen a helyszínen tartanak istentiszteletet a soproni gyülekezet tagjai. 
Sowitsch Kristóf és Ábrahám valószínűleg  testvérek voltak.  A sírkövükön a címer  helyén
mindkét  esetben  a  feszület  látható.  Sowitsch  Kristóf  sírkövén  (1692)  feszületének
tengelyvonalában  a  botra  csavarodó  érckígyó  szimbóluma  is  megjelenik.  Felette  a
mondatszalagon ugyan az a bibliai idézet szerepel, amellyel Sowitsch Ábrahám sírfelirata is
kezdődik: János ev.  3. 14.:  És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az
emberfiának is felemeltetnie (hogy aki hisz , annak örök élete legyen őbenne).

A  kisemmizett  evangélikus  gyülekezet  fennmaradásához  szabadságukon  kívül  valamely
pénzforrást is  biztosítani kellett. Ezért önkéntes adományokat  gyűjtöttek,  melynek  mintegy
4/5 része a Bécsben és Sopronban lakó előkelő családoktól folyt  be.  A Sopronba menekült
evangélikus  nemesek  hitbuzgósága  és  anyagi  támogatása  nem  kis  jelentőséggel  bírt  a
gyülekezet  életében. Nagy  arányú  betelepülésük  elsősorban  annak  köszönhető,  hogy  II.
Ferdinánd  1625-ös rendeletében kitiltja  Ausztriából  az evangélikus  főnemeseket.  Pázmány
Péter  1625.  ápr.  7-én  kelt  levelében  üdvözli  Ferdinándot  a  protestánsok  Bécsből  való
kiűzéséért.  Ugyanakkor  fél  attól,  hogy  ez  Magyarországnak  nagy  kárt  fog  okozni,  hisz
Pozsony, Sopron, Szentgyörgy, Bazin, és Modor nagy számban fogadják be az exulánsokat.9
A rendelet szövegéből kitűnik, hogy a korlátozott, de szabadnak mondható vallásgyakorlatot
elsősorban  diplomáciai  okokból  engedélyezték  Sopron számára.  I.  Lipót  ugyanis  Bécsben
nem engedte meg a külföldi  követeknek az evangélikus  istentiszteletet,  ellenben  Sopronba
átjárhattak hitüket gyakorolni. Sopronra azért is eshetett Lipót választása, mert a brandenburgi
fejedelmekkel  rokon Eggenberg  hercegnére  illetve  az  ide  menekült  sok  osztrák  főnemesi
családra is tekintettel kellett lennie.10
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1674-ben a Szt. Mihály-templom elvétele után, az evangélikusoknak új temetőhelyet is kellett
keresniük.  Erre  a  volt  magyar  gimnázium  mögött  (Berzsenyi  Dániel  Ev.  Gimnázium)
elhelyezkedő kertet találták alkalmasnak. Az 1679. évi pestis után azonban bővíteni kellett a
temetőt. Megvették a szomszédos szántóföldeket, melyek a külváros falán is kívül estek és az
egészet kőfallal kerítették be. Ezt a nem kis kiadást  Egg János Károly báró 3000 forintnyi
hagyatékából fedezték, ami a fennmaradt családi síremlék feliratában is olvasható. A nyitott
sírboltban látható Egg falhoz állított sírköve (VII. melléklet). Az oldalak fülkagyló-szerűen
csavarodó indái fellazulnak a beékelődő levélmotívumok által.  A fülkagyló-díszítést alul és
felül  kis  párkánnyal  elválasztott  —  lábazatnak  és  fejezetnek  megfelelő  —  kunkorodó
levélmotívumok határolják, mely a korabarokk síremlékeket, mint például Sowitsch Ábrahám
sírkövét,  meghatározó  akantusz-ornamentika  elődje.  Az  Egg-síremlék  formai  jellemzői
alapján az 1680-as évtized első éveire datálható.
Hasonló  jótevője  volt  a  gyülekezetnek  Gálffy  Ádám,  aki  a  szabad  vallásgyakorlat  hírére

költözött  Sopronba.  Magyar-német  bécsi  kereskedő  gyermekeként  született1622-ben.
1629-ben  a  család  Sopronba  költözött  menekültként.  Gálffy  egy  pozsonyi  kereskedő
lányát  vette feleségül.  Részt  vett a  török ellen  indított téli  hadjáratban és talán  az ott
szerzett érdemeiért kapta meg a császári és királyi kamarási címet.11 Gálffy Ádám 1674-
től 1686-ig,  haláláig  Sopronban lakott. 1676-ban az ev.  gyülekezetnek több műkincset
ajándékozott: aranyozott  ezüst  keresztelő  kancsót  és tálat,  zománcos-ékköves  kelyhet,
oltári  feszületet  és  egy  tizenhatkarú  sárgaréz  csillárt.  Gálffy  Ádám  az  evangélikus
közösség legfőbb pártfogója volt ekkoriban Sopronban.

A soproni síremlékek legismertebb darabja  az ő nyitott, hatszögű oszlopos sírboltja  (VIII.
melléklet). A Gálffy-síremlék az egyetlen, mely nem kötődik a falhoz; a régi temető közepén
állt,  majd  a  20.  század  elején  szállították át  az új evangélikus  temetőbe.  Síremlékét  még
életében építtette — mint azt a családtörténetből megtudjuk.12 Nemcsak sírként, emlékműként
funkcionáló építmény ez, hanem kultuszhely,  a hitbeli meggyőződés, kitartás és együttérzés
monumentuma. Hatása máig érvényesül,  hisz az új evangélikus temető közepén térszervező,
vonzó  erőként  magasodik,  mint  egy tempel  vagy gloriett.  Gálffy  Ádám nemcsak  életében
akart adományozni,  hanem halála  után síremlékét  is  az evangélikus közösségnek szánta. A
Gálffy  család  kihalásával  a  18.  században  a  gazdátlan  sírbolt  a  konventre  szállott  és  a
lelkészeket temették ide (Predigergruft). 
A sírbolt padlójának síkjában látható a feliratos lap. Német szövege egyértelműen elárulja mi
célból is készült az emlék: 

Salamonnak példabeszédei III./9. Tiszteld az Urat a te jóvoltodból.— Isten példabeszédei és
jámbor keresztyének hasznára állíttatott itt ez a hely nemes és erkölcsös Gálffy Ádám úr
császári és kir. kamarásnak, hogy itt nyugodtan taníthassák és hallgassák, hogyan kell
meghalnia az embernek Jézus Krisztusban boldogan, amint ő maga is mint saját
megváltójában 1686. év júl. 14-én békésen 64 éves korában 6 hónapra és 5 napra boldogan
elaludt és ez alatt a kő alatt a boldog feltámadást várja az örök életre.

1680-ban Eggenberg hercegné elhunyt, végrendeletében házát és egyházi kincseit a
gyülekezetre hagyta. Ezután Kollonich elrendelte, hogy Lang Mátyás lelkész sem tarthat
többé istentiszteletet, sőt a várost is el kellett hagynia. Azonban száműzetésétől még ebben az
évben halála szabadította meg.
1681-ben ült össze Sopronban az országgyűlés. Esterházy Pál grófot, soproni főispánt
megválasztották nádornak, I. Lipót feleségét Eleonórát megkoronázták. Az országgyűlés ideje
alatt a protestáns követek Sowitsch Ábrahám kisutcai pajtájában külön összejöveteleket
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tartottak. Az első prédikáción az evangélikus követek teljes számmal jelentek meg, később itt
is tanácskoztak.
A protestáns rendek nyomásának engedvén Lipót –szemben Kollonich elképzeléseivel –
végül a bécsi béke alapján a vallásszabadság biztosításáról határozott. A prédikátorok és
tanítók visszatérhettek száműzetésükből, és hivatalba léphetnek. A katolikus szertartás szerint
fel nem szentelt templomokat visszakaphatják. Továbbá az ország egy lakóját sem
háborgathatják vallásának szabad gyakorlatában. Persze e törvény nem orvosolta minden
sérelmét az evangélikusoknak. Főleg azért sem, mert sem a nádornak sem az országbírónak és
a főnemeseknek nem állt érdekében, hogy e törvény által nyújtott kedvezményeket megadja.
Így a következő időszak továbbra is az ellenreformáció erősödésének kedvezett. Bár 1683-ban
Thököly Imre mozgalma mellé állt a város és az ostrom idején ismét birtokba került régi
templomainak; a jezsuitákat pedig elűzték. Pár hónap után Bécs felszabadult és a császáriak
megkezdték Sopronban bosszúhadjáratukat a Thököly-pártiak ellen.
1667-óta az egyre nagyobb korlátok közé szorított vallásszabadság küzdelmes másfél évtizede
1681-el nem zárult le. Az elkövetkezendő időszak azonban már a katolikus befolyás
növekedését eredményezi mind vallási téren, mind a város közügyeit illetően.
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MELLÉKLET

I. GRAD GYÖRGY, POLGÁRMESTER,  -1685.

SÍREMLÉKÉNEK LEÍRÁSA:
Sírboltjának fennmaradt fedőlapja címertelen, a szöveg alatt egy kidomborodó koponya, mint

halál szimbóluma látható.
Anyag, méret: HOMOKKŐ, 460×260 CM, FELIRATOS LAP:170 X 100 CM.
Betütípus: antikva

SÍRFELIRAT

SISTE GRADVM VIATOR.
GENEROSVS DNVS GEORGIVS GRADVS

HIC QVIESCIT

QVI PER GRADVS, NON SALTVS

SENATOR JVDEX ET CONSVL SEMPRONII ELECTVS

DIGNVS

VT IN NOSTRIS OMNIVM PECTORIBVS VIVAT VNVS

CVIVS IN VNIVS PECTORE VIXIMVS OMNES

SED HOC VNVM TIBI VIATOR

PRIUSQVAM GRADVM MOVEAS IN AVREM

ANXIE COMPRECARE

NE NIVE HAC LIQVEFACTA, MVLTVM LVTI FIAT.

Alatta olvashatatlan szöveg, majd évszám:
 ANNO MDCLXXXV
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FOTÓ: SZERZŐ, 2005.

II. SOWITSCH ÁBRAHÁM, KERESKEDŐ, EV. EGYHÁZI GONDNOK 1627-1696.

SÍREMLÉKÉNEK LEÍRÁSA:
A párkányos talapzaton kétoldalt erősen előreugró konzolokon drapériára felfüggesztett
gyümölcscsokor-dísz, középen akantuszindával körülfont vízszintesen elnyújtott ovális pajzs
bibliai idézettel. A feliratos táblán felül keretezett mezőben feszület. A táblát kétoldalt
babérindás csavart féloszlop határolja. A fríz középső szakaszán mondatszalag, szélei
kagylódísz. A síremléket törtvonalú párkánnyal lezárt, íves oromzat koronázza, melyben
levélindával keretezett pajzs foglal helyet; rajta bibliai idézet. A teljes sírkövet gazdagon
faragott akantuszinda kereteli.
Anyag, méret: HOMOKKŐ, 360 × 250 CM, FELIRATOS LAP: 190 × 110 CM.
Betütípus: Kanzleischrift

Bibliai idézet a mondatszalagon:
 Dein Kreutz Herr Jesu Christ 
 im Kreutz mein Hoffnung ist. 

Psalm : 13. V. 23. 24. 
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SÍRFELIRAT 

Und wie Moses in der Wüsten eine Schlange erhötet hat, alßo muß
 des Menschen Sohn erhötet Werden, auff dass alle, die an Ihn glau-

ben nicht verlohren wrden, Sondern das ewige Leben haben.
 An diese herrliche Macht Sprüche der Heÿl. Gött-
lichen Schrifft, hat Sich in Seinen Leben gehalten

 der Weÿl. Wohl Ehrenveste Vorachtbare und Wohl-
weise Herr Abraham Sowitsch, gewester Vorneh-
mer Stadt-Burger und des Innern-Raths wie auch
 Evangel. Kierch-Vatter Allhier, und ist auch dar-
auff, nachdem Er in dieser Welt, Gott und Seinem
 Nächsten treulich gedienet in Jesu Liebes - Armen

 Frölich und seelich gestorben, den 18. NOVEMBER Ao
 1696. im Sibenzigsten Jahr seines Alters.

FOTÓ: DIEBOLD KÁROLY, 1932.
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III. SOWITSCH ÁBRAHÁMNÉ ( SZÜL.: PREINING SOPHIA), 1685.

SÍREMLÉKÉNEK LEÍRÁSA:
Profilált lábazaton nyugvó téglaalakú lapon babérkeretes, hosszúkás ovális pajzs bibliai
idézettel. Felette a sírfeliratot tartalmazó lap, melyen felül babérkoszorúval övezett ovális
mezőben a címer. A babérkoszorú kétoldalán laposdomborművű, indaszerűen csavarodó
levéldísz. A főpárkány felett hosszúkás ovális mezőben újabb bibliai idézet; kerete
levéldíszes, felül lángoló szívvel koronázott.
Anyag, méret: HOMOKKŐ, 300 X 138 CM, FELIRATOS LAP:190 X 110 CM.

Bibliai idézet a felső pajzson:
Leich Text. . . . . . .

Weise mir Herr deinen Weg, daß ich wandele in Deiner War-
heit, erhalte mein Hertz bey de. . .

 Einigen, daß ich deinen 
Namen . . . . rchte.

SÍRFELIRAT

Also hat den Lauff ihres Zeitlichen Lebens
Die Wol Edle GroßEhr und Tugendreiche Frau Sophia, des
WolEhrn Vesten Vorachtbaren und Wolweisen Herrn Ab-

raham Sowitsch Liebstgewesene HaußEhre gebohrne Prein-
ningin A. 1626. 8. Mart. Mit ehrlicher Geburt von gut Christl.
Vornehmen und umb diesen Ort Wolverdienten Eltern ange-

fangen in die 60. Jahr rühmlich geführt als gegen Gott im
Glauben aufrichtig und beständig gegen den Nächsten, son-
derlich den dürfftigen in Wercken Christl: Liche freudig und

unverdroßen gegen ihren Ehe Herrn in 32. Jähriger Ver-
gnuegter Ehe wie auch beide Kinder (davon S. . .n den Wolgera-

thenen Sohn Abraham im 16. Jahr seines Alters muste betrau-
ren, die Tochter aber Fr. Anna Susanna Prisomannin mit 4 Kin-

dern ihre getreuste Mutter jetzo schmertzlich beklagen nicht weni-
ger gegen sämbtliche Anverwante und gantzes Haus in aller ver-

pflegung und Versorgung embsig und treu wie ein tugendsam Weib
darauf sich ihres Mannes Hertz verlaßen kan nunmehr Ao. 1685.

29. Dec. in ihren einigen Heiland Jesu Christo seelig beschlossen und den
Geist gott der hin gegeben, wider geliefert, der Leib erwartet diß

der fröliche Auferstehung zum Ewigen Leben.

Bibliai idézet az alsó pajzson:
Ich hielte mich des Wegs, den deine Warheit preiste
Und wandelte getrost Herr, wie dein Wort mir weiste

Wer dir Herr glaubt, glaubt recht. Wer geht nach deinem Licht
der hat Zur Ewigkeit die Reis wol eingericht.
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FOTÓ: DIEBOLD KÁROLY, 1932.
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IV. DOBNER DÁNIEL SÍREMLÉKE, 1706.

SÍREMLÉKÉNEK LEÍRÁSA:
Téglaalakú , egyszerű feliratos lap. Felül ovális keretben a címer; a kereten kívül
laposdomborművű kacskaringós szalagdísz. A címer ugyan az, mint a 15-ös és a 30-as számú
Dobner-síremlékeké: négyelt pajzs; 1. és 4. mezőben sziklán ágaskodó, befelé forduló kutya,
jobb mellső lábával holdsarlót tart; 2. és 3. Mezőben halmon befelé forduló, egy lábon álló, a
másikat meg felemelő gólya, fejénél kétoldalt egy-egy csillag. Sisakdísz: egyenes kardra
tűzött, nyolcsugarú naparc. Segédsisakdísz: kétoldalt kinövő, kétlevelű szár három virággal
(tőzikeszerű).
Anyag, méret: HOMOKKŐ, 185 X 102 CM.
FELIRATA: Olvashatatlan.

FOTÓ: ADORJÁN ATTILA, 1991.

V. DOBNER JÁNOS ANDRÁS SÍREMLÉKE, 1683.

SÍREMLÉKÉNEK LEÍRÁSA: 
Téglaalakú, egyszerű feliratos lap, felső harmadában lapos domborművű szalagdísz között
egyszerű ovális keretben a címer. Címer: négyelt pajzs; 1. és 4. Mezőben sziklán ágaskodó,
befelé forduló kutya, jobb mellső lábával holdsarlót tart; 2. és 3. mezőben halmon befelé
forduló, egy lábon álló, a másikat meg felemelő gólya, fejénél kétoldalt egy-egy csillag.
Sisakdísz: egyenes kardra tűzött, nyolcsugarú naparc. Segédsisakdísz: kétoldalt kinövő,
kétlevelű szár három virággal (tőzikeszerű).
Anyag, méret: HOMOKKŐ, 173 X 94 CM
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FELIRAT BETÜTÍPUS: ANTIKVA

SÍRFELIRAT

AD HOC MONVMENTVM SITVS EST / GENEROSVS DN"VS IOHANNES
ANDREAS DOBNERVS / IN CVRIA PATRIA PRIMVM NOTARIVS IVRATVS / DEIN

SENATOR SPECTATISSIMVS / NOBILITATIS ET VIRTVTVM QVIBVS
AVICLARVERVNT / BENEDICTVS DOBNERVS IC"T. IN FRANCONIA ANTE HOC/

SECVLVM CELEBRIS ET SEBASTIANVS B.F. SVNDICVS / DE HAC CIVITATE
MERITISSIMVS / EX ASSE HAERES HOC EST / IN IVRE CONSVLTVS IN

REPVBLICA IVSTVS/ IN CONSILIIS ARDVVS IN NEGOTIIS GERENDIS PROMTVS
/ QVI OB EXIMIAS ANIMI DOTES / CIVIBUS OMNIBVS CHARVS / BEATORVM

NVMERO CHARIOR / SALVATORI SVO CHARISSIMVS / PRAECOCI HEV SI
ANNOS AET. XXXV. SED MTVRO SI / VITAM LAVDABILITER ACTAM SPECTES

OBITV / OMNIBUS BONI EXEMPLI MEMORIAM RELINQVENS / ANIMAM
COELO PLACIDE REDDEDIT / A. O. R. M. DC. LXXXIII. D. XXIII. SEPTEMBRIS /

PERENNATVRAE SVAVIS SIMI MARITI MEMORIAE POS./ VIDVA MOESTISSIMA
EVA NATELIA CUM ORPHANIS / IOHANNE THEOPHILO ET SVSANNA

ELISABETHA
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FOTÓ: DIEBOLD KÁROLY, 1932.

VI. SOWITSCH KRISTÓF EV. LELKÉSZ SÍREMLÉKE
1622-1692

Bibliai idézet az orom pajzsán: 
DANIELIS IX. v. 3.

Die begraben werden Leuchten wie des Himmels
Glantz, und die so viel zur Gerechtigkeit weisen

wie die Sternen, immer und Ewiglich.

Bibliai idézet a mondatszalagon: 
IOHANNIS 3. V. 14.

Und wie Moses in der Wüsten eine Schlange erhütet hat,
Also muß des Menschen Sohn erhötet Werden.
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SÍRFELIRAT

Hier hat zur Ruhe beÿgelegt die gebeine, der
Wohl Ehrürdig Großachtbar und Hoch-
gelährte Herr Christoff Sowitsch als Er

in Christo Jesu den Er hier in seinen Vatter-
Land mit allen Fleiß Treue und Lieblichkeit

Vierzig Jahr andern Geprediget, auch selbst see-
lig Verschied A: 1692. 18. FEBRUARI  in

sibenzigsten Jahr seines Alters, und der Seele
nach eingieng zur ewigen Belohnung, dahin

der Leib folgen wird in der Aufferstehung der
Gerechten.

A talapzat lezáró párkányára vésve:
 Leich Text. 

Bibliai idézet a talapzat pajzsán: 
MATTH 25. V. 23. 

Eÿ du frommer und getreuer Knecht, du bist über, wen
igen getrew gewest, ich will dich über Viel setzen, Gehe ein

Zu deines Hertzen Frewde.
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FOTÓ:DIEBOLD KÁROLY, 1932
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VII. EGG JÁNOS KÁROLY BÁRÓ

SÍREMLÉKÉNEK LEÍRÁSA: 
A párkányos, lábazaton álló feliratos táblát kétoldalt fülkagylószerűen csavarodó
csigavonalakkal és akantuszlevelekkel díszített keret határolja kétoldalt. A tábla felett fríz
bibliai idézettel, melynek oldalait a kerethez kapcsolódó levéldíszes kiugrás határolja. A fríz
feletti koronázó párkány ormot tart, melyen külön ovális keretekben, indadísz között a két
címer foglal helyet. A falhoz kapcsolódó sírkő fölött árkád emelkedik. A boltozatát két oszlop
két, féloszlop és a hátfal tartja. A négy oszlop törzsén egy-egy drapériával kétoldalt fellógatott
gyümölcscsokor. Az oszlopok lábazata halpikkely szerű díszítést kapott. A heraldikailag
jobboldali címer: négyelt pajzs, hasított szívpajzzsal, melynek jobb fele üres, bal fele
kockázott. 1. és 4. mezőben (hasított) az osztóvonalon holdsarló, 2. és 3. Mezőben ágaskodó
jobbra forduló koronás farkas (?) A három sisakon található sisakdíszek jobbról balra:
kockázott testű szárnyas sas, nyitott kettősszárny és végül kinövő koronás farkas (?). A
heraldikailag baloldali címer: négyelt pajzs, vágott szívpajzzsal, melynek felső mezeje
kockázott, az alsó üres. Az 1. és 4. mezőben két keresztbe fektetett s összekötött lobogó
fáklya. A 2. és 3. mezőben (hasított) az osztóvonal közepétől kiinduló liliomszerű hármas
virágzat. Sisakdísz: egyes szárnyon az 1. és 4. mező címerképe.

Bibliai idézet a frízen:         PSALM: CXXVI . V. QVI SEMINANT IN
                                                                   LACHRIMIS IN EXVLTATIONE METENT

SÍRFELIRAT:
CHRISTO  SACRUM /ET  MEMORALAE / ILLUSTRISSIMI DOMINI DOMINI / JOHANNIS  CAROLI / LIB.
BARONIS  IN  EGG.  ET  HVNGER: / SPACH.  HEREDITARII  BACILLIFERI  IN / CARNIOLA  ET  VINIDORVM

MARCHIA / QUI  PIE  IN  DOMINO  MORTVVS  VIENNAE / A. M.D.C.L.XXIX. VI. NOVEMBRIS EODEMQVE

SEPVLTVS: / RELICTO  PER  TABULAS  PIETATIS  CAVSSA  LEGATO  / CVIVS  DE  PARTE  HOC  COEMETERIVM

QVOD  PROPTER  AVCTVM / PER  PESTIS  TRVCVLENTIAM  NVMERVM  DEFVNCTORVM  ADIECTO /  AD

HORTVM  ACRO  AMPLIFICANDVM  ERAT  MVRO  CINCTUM EST  / AMPLIFICATA  PVTES  HIC  HORREA

MORTIS ;  AT  ERRAS / MORS  PALEAM  DOMINI  DEXTERA  GRANA  LEGIT /  HAEC  SEGES HOC AGRO EST :
LACRVMIS QVICVNQVE RICABUNT / PRO LACRVMIS IPSO JVDICE LAETA METENT / TVM  CVLMOS QVOT AGER

NIVEOS TOT  SVMMOS LAPILLOS / VRNA : PVTES TESTV TOT AMORIS HABES /  PRAE ILLVSTRI EGGIADVM

BARO DE SANQVINE CVIVS /  MVNERE  SVB  MVRO  TVTA  TOT  OSSA  CVBANT./  COGNATI AD MVRVM  NEC

VOS  DVBITATE SORORES /  CONDERE SVLCATO MEMBRA TENELLA SOLO : /  PLANTAS DONE… … PARADISO

HIC INFERET HORTVS /  HORREAQVE HIC COELI FRVGE REPLEBIT AGER / ILLVSTRISSIMORVM

PARENTUM /  DNI. GEORG HANNIBAL . L.B. IN EGG. ET /  HVNGERSPACH /  DN. SVSANNAE .
DOROTHEAE L.B. AB ELBESWALD / FILIAE DVAE /  DOROTHEA CATHARINA. NAT. NEAPOL.
AVSTR. /  A. M.DC. LXXIX. XXVII. AUG ./  REGINA ELISABETA . NAT. VIENN. AVSTR./  A M.DC.
LXXX. XX. OKTOB./  DE  NATAE  AMBAE  SEMPRON. PANN. ILLA A. M.DC.LXXXI. XVIII. FEBR. /  HAEC  A.
M.DC.LXXX. XXXI. DECEMB.  HIC  CONDITAE SVB  SPE  BEATAE/ ESVRRECTIONIS  CVRATA  PER  ILLVSTRISS.
PARENTES  CRYPTA
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VIII. GÁLFFY ÁDÁM
SÍREMLÉKÉNEK LEÍRÁSA: 
Nyitott oszlopos hatszögletű sírbolt, két szemben lévő oldalon lépcsőfeljárattal. A tömzsi
korinthoszi fejezetű oszlopok oszlopszéken állnak. Külső mezejüket és az oszlopok törzsét is
drapériára függesztett gyümölcscsokor díszíti. A körbefutó frízen szintén gyümölcscsokor
függ indadíszek között. A sarkokon egy-egy szárnyas puttófej 

Sírboltjának fedőlapján olvasható a következő felirat:
Sprüche Salomon C. III. v. 9. Ehre den Herrn von deinem Gut. / Gott zu Ehren und frommen
Christen zu / nutz hat diese Stelle also lassen zurichten der mal / Edle und Gestrenge Herr
Adam Gallfy , / Röm. Kais. May. AULAE FAMILIARIS, damit / hier bequemlich gelehrt
und gehört werde, wie der / Mensch in dem Herrn Christo Jesu selig sterbe; in / welchem als
seinem einigen Heiland Er selbst Ao: / 1686. Den 14. Jul. Getrost entschlafen ist / seines
Alters 64. Jahr, 6. Monat, 5. Tage und unter diesem Stein / der frölichen Aufferstehung /
erwartet zum ewigen Leben.
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