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Az Ojtozi-sétány közepén található 
az Ojtozi csata emlékműve, amely 
az 1917. augusztus elején az erdélyi 
Ojtozi szorosban harcolt soproni 18-
as honvédek emlékét őrzi. Az 1934-
ben felállított emlékművet, amely az 
Ojtozi-szorosban állítottnak, majd 
megsemmisítettnek mása Dabóczy 
István szobrászművész, a Rákóczi 
Honvéd Főreáliskola tanára készítet-
te. Az Ojtozi-fasor, ahol az emlékmű 
található a Várisi-sétaút része. A séta-
út ezen szakasza közvilágítással ellá-
tott, ezen kívül gyermekjátszótér, információs táblák, padok-asztalok 
szolgálják az idelátogatók kényelmét.

A Récényi és a Brennberg-
völgyi utakat összekötő 
Ultrai úton kiemelkedő 
szépségű idős erdőállomá-
nyok között sétálva láthat-
juk az Egyetemi emlék-
követ, s vele szemben az 
elhunyt természetjárók-
nak emléket állító kopja-
fát. 

Hermes alatt emlékoszlop hirdeti a hajdan szebb napokat megélt 
Brennbergi szénbányászatot. A Szent István akna, mely az éles határ-
tól mindössze 190 méterre található össze-
köttetésben volt a határ túloldalára került 
Ilona aknával. A bányát 1951-ben, egy víz-
betörés után bezárták, a föld alatti átjárást 
és az Ilona akna bejáratát betömték.
A 630 méter mély akna lenti oldaljárata-
it még a bányászok zárták le, de az akna 
lefedését már a határőrség végezte. Az 
akna gyakorlatilag 1999-ig így, tömedéke-
letlenül állt. Ez volt az utolsó akna, amit 
betöltéssel megszüntettek a bányászok a 
brennbergi szénmezőn.

A soproni parkerdőben számos történelmi és kultúrtörténeti emlék-
kel találkozhatnak a kirándulók.
 

A Lővér Kalandpark előtti 
parkoló és pihenőhely végé-
ben található az Ágfalvi-csa-
ta Emlékműve. A második 
ágfalvi összecsapás a nyu-
gat-magyarországi felkelés 
fontos ütközete volt 1921. 
szeptember 8-án, amelyben 
a Rongyos Gárda sikerrel 
futamította meg a Sopron 
elfoglalására küldött, négy-
szeres túlerőben lévő osztrák 
csendőröket. Ezután ők nem 
tettek több kísérletet a terület megszállására, így az összecsapás 
nagymértékben hozzájárult a soproni népszavazás kiírásához Sop-
ron hovatartozásáról.

A Károly kilátóhoz vezető úton találjuk Hédl András erdész szobrát, 
míg Muck András emlékét a Lővér szálló mögött, Roth Gyuláét pedig 
a Hidegvíz-völgyben őrzi emlékmű. 

Hédl András sokoldalú felkészült-
sége, gyakorlata alapján sikeresen 
oldotta meg a kézifűrészeket követő 
új technológiák bevezetését, motor-
fűrészek, anyagmozgatási technoló-
giák fejlesztését a fogatos közelítés-
től az LKT közelítő gépekig. Sikeres 
természetes felújítások bizonyítják 
hozzáértését. Ismerte a hegyvidéki 
erdők minden zugát, tudta, hogy mi-
kor és hol kell a természeti folyama-
tokat segíteni.

Muck Endre „a soproni erdők atyja”, a korszerű parkerdő-gondolat 
első soproni megtestesítője, aki 50 éves erdőmesteri-erdőgondnoki 
működése alatt nemcsak a fenyvesítésnek volt elindítója, hanem a 
hegyvidéki erdők mai képének formálója is.

Roth Gyula elsősorban az erdőműve-
lés kérdéseivel foglalkozott, számos 
fafajt honosított meg hazánkban. Új 
faosztályozási, állomány-felújítási 
és szálalási eljárásokat dolgozott ki. 
200-nál több tanulmánya jelent meg 
tudományos folyóiratokban. Sop-
ronban iskola, utca, emléktábla őrzi 
emlékét.

A Dalos-hegyi sípálya fölötti séta 
utak mellett található Altdörfer 
Viktor zenetanár emlékműve, 
melyet tanítványai emeltek. Igen 
nagy szerepe volt Sopron zenei 
életében, több száz hangverseny 
zongoraszólistája, kiváló zenepe-
dagógus volt. 

Szintén itt található a Dalos-kő, amely az 
1863-ban 589 énekes részvételével meg-
rendezett első magyarországi dalosver-
seny emlékét örökíti meg. A hegy az ese-
ménytől a mai napig a Dalos-hegy nevet 
viseli.

A bánfalvi kőfejtő fölött az Alom-hegy ol-
dalán helyezkedik el a Cserkészkápolna. 
Az 1930-as évek létbizonytalanságában 
többen vetettek véget életüknek a kőfejtő 
tetejéről. E sokkoló tény hatására polgári 
kezdeményezésként vetődött fel olyan 
emlékhely, vagy kápolna létesítése, ami 
a halálra elszántakat tettüktől eltántorí-
taná.

A 483 m magas gerincen álló, 37,4 katasztrális hold kiterjedésű soproni 
Várhely fából és földből emelt Hallstatt kori sáncvára a keleti Hallstatt 
kultúra egyik legfontosabb lelőhelye. Az itteni feltárásokat 1887-ben 
Bella Lajos (a Reáliskola, mai Széchenyi Gimnázium tanára, Sopron 

Vármegye és Sopron szabad királyi 
Város Régészeti Társulatának titkára) 
kezdte meg. 1932-ig több ásatás tör-
tént a földvárban és a mellette elterülő 
halomsírokból álló temető területén.  
Európa szerte híresek a szakemberek 
körében a Burgstall alakos urnái, ame-
lyek még Bella Lajos kutatásai során ke-
rültek elő, munkásságát az itt található 
emlékmű örökíti meg. Ö
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Három falu - Hidegség, Fetőboz 
és Nagycenk - határában, a nagy-
cenki hársfasor végében talál-
ható Gróf Széchenyi Bélának és 
felesége Gróf Erdődy Hannának 
a síremléke.

Látogatásaik során még több olyan fennmaradt emlékhellyel találkoz-
hatnak, amelyek a történelmi múltat idézik. 


