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Több, mint 10 éve, 2007 óta járjuk az országot a lengyel menekültek táborainak, illetve az őket befogadó 
települések fölkeresése céljából. Az utolsó két évben azonban megszakítottuk ezt a sorozatot, hiszen Szent 
Lászlóra emlékezve Nagyváradra és Nyitrára utaztunk, valamint fölkerestünk a Délvidéken egy lengyelek 
lakta települést is. Most ismét olyan helyeket tűztünk ki célul, ahol befogadták a lengyeleket 1939-ben. 
Különösen időszerűvé teszi ezt a kerek, 80 éves évforduló is.  
Nyugat-Dunántúlra, Sopron vármegyébe tervezzük az utat. Sopron környékén több, nagy létszámú 
menekülttábor működött. Kapuváron, Fertőszentmiklóson, Nagycenken, Kiscenken, Brennbergbányán. 
Sopron környéke más szempontból is fontos szerepet töltött be a magyarországi lengyel menekültek 
életében. A németországi hadifogoly- és munkatáborokból megszökött lengyelek egy része Sopron 
térségében lépte át a magyar határt, itt érkezett magyar földre, ami sok száz lengyel embernek az életet 
jelentette akkoriban. Voltak menekültek, akik Magyarországon szerették volna befejezni megkezdett 
tanulmányaikat. Több mint 300-an be is fejezték. A mai Nyugat-magyarországi Egyetem, a híres Bányászati 
és Erdészeti Főiskola Magyarország első műszaki felsőoktatási intézményeként, az itt élő lengyel menekült 
fiataloknak tanulmányaik folytatását tette lehetővé. 

 Két helyszínt keresünk föl, ahol emlékművet, illetve 
emléktáblát találunk: Brennbergbányát és Fertőszentmiklóst. De a menekülttáborok többi helyszínei közül 
Nagycenken, Fertőszentmiklóson is járunk, bár ott nincsenek ilyen emlékek. Természetesen más 
nevezetességeket is megtekintünk a két napos út során. 

Sopron, a „leghűségesebb” magyar város  lesz az egyik 
helyszínünk, rövid városnézésre lesz időnk, elsősorban a belvárost, a „várkörön” belüli részt nézzük meg.   

          



Sopron városrésze Brennbergbánya

volt itt), ahol a lengyel menekültek dolgoztak. A Szent Borbála templomban 

levő emléktáblánál 
másolatát. melyet a lengyelek ajándékoztak a helyieknek.

A Fertőszentmiklóson levő emlékműnél is virágot helyezünk el. 
Jeles történelmi családok otthonait, emlékeit is megnézzük: 
 

kastélyát (a magyar Versailles) 

Széchenyi grófok kastélyát 
legnagyobb emlékmúzeumát   keressük föl. 
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Fertőszéplakon a romos Széchényi-kastély (Széchényi Ferenc szülőhelye)    

 mellett a szépen  
 

renovált tájházakat látogatjuk meg.    
 

Átruccanunk Burgerlandba, ahol a kismartoni Esterházy-kastély  lesz a 
célpontunk.  
Ruszton csak egy rövid városnézésre állunk meg 
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