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A mondák ősi tudást rejtenek magukban. A „régi” ember nem rendelkezett 

széleskörű tudással (pl.: földrajz), ezért az összefüggéseket gyakran mesével 

magyarázta. 

1.)A Fertő forrása - legenda 

A Fertő és a Hanság vízrendszerének szabályozása előtt keletkezett. Az akkori 

emberek szerint földalatti csatorna kötötte össze a Fertőt és a Dunát. 

A történet: Egy ruszti legény orvosnak tanult Bécsben a 16. században. Miután 

átvette diplomáját, elindult haza hajóval a Dunán. Az úton hajótörést 

szenvedett és a víz elnyelte a diplomáját. Otthon hiába próbálta bizonyítani 

képzettségét, nem hittek neki. Elkeseredettségében a Fertőbe akarta fojtani 

magát, amikor megpillantotta elveszett csomagját a tóban. Ládájában 

megtalálta diplomáját is. 

A legenda valóság alapja: régen a Duna, a Hanság és a Fertő medencéje 

valóban összeköttetésben állt egymással. Árvíz alkalmával előfordult, hogy a 

Fertő „visszaduzzadt” a megáradt Duna által, így akár egy Dunán elveszett 

tárgy is eljuthatott a Fertő vízébe. 

2.) Kincsek a Fertő fenekén 

Történelmi alap: A történelem során a Fertő-tó sokszor kiszáradt, amikor hosszú 

időre eltűnt, az emberek benépesítették a Fertő medencéjét, amikor a víz 

megint megjelent elmenekültek és új településeket hoztak létre. (pl.: 

Neusiedlung (Nezsider) jelentése, új település) 

Bizonyítékok arra, hogy voltak települések a Fertő-tó medrében: 

 Fertőszéplakiak megtalálták az eltűnt Jakabfalva harangját 

 Cundpald kehely: Petőházán találták meg. A IX. században a hittérítést 

végző püspök áldozati kelyhe lehetett. (Ma a Soproni Múzeumban 

látható.) 

 



3.)Fertő-tó keletkezése - monda 

Amikor a Fertő medencéje ki volt száradva korsóval hordtak vizet a forrásból. 

Egy fiatal lánytól egy idős anyóka vizet kért, a lány azonban dölyfösen 

elutasította. Az idős asszony boszorkány volt és megátkozta a lányt, aki 

elesett. A korsók eltörtek, a víz kifolyt és a monda szerint addig folyt, amíg 

ismét feltöltötte a Fertő medencéjét. 

4.) A soproni szűz - legenda 

A fraknói vár urának lányát egy vaddisznóagyarnyi szemfog csúfította el. A 

szülők szégyenükben az erdőben hagyják a gyermeket, akit egy szénégető 

fogad be. erős fogójával a csúf fogát is eltávolította. Végül a család 

egymásra talál, a megjutalmazott szénégető kőházat építhetett. Ez volt 

Sopron első kőháza, mely a Tűztorony környékén állhatott és később e köré 

épült a város. 

Valóság: a rómaiak városa tényleg a Tűztorony környékén indult fejlődésnek.  

A középkori Sopronnak négy jellemzője volt, amit csak azok ismertek, akik 

hosszabb ideig éltek a városban. Ezek a következők: 

 a soproni szűz; az aranypatkó; zöldszínű kockakő (a Tűztorony előtt 

volt és mágikus erőt tulajdonítottak neki); Habán-házak (a mai 

Kossuth utca elején álltak, Svájcból menekült protestáns 

fazekasmesterek házai) 

Sopron nevének lehetséges magyarázatai 

 cyperon (palkafélék, sásfélék) növény nevéből származik, amely utal 

a ligetes mocsaras területre 

 Sophronius, latin ember nevéből, aki a várost alapította 

 Suprun ispán neve után kapta nevét a város 

Sopron német nevének lehetséges magyarázatai 

Ödenburg:  

 az V. században elnéptelenedett Scarbantia frank és bajor utazók által 

használt elnevezése 

 A középkorban a városfalon kívül, a Bécsi-dombon kívül létrehozott 

település nevéből 

 Edenburg: jelentése édeni világ, amely a környéken található természeti 

értékekre utal 


