Miskolc után megyünk a Pannonia névvel ? Olvasónk ideíllőb elnevezése vajh
’a köztetszést tükrözendi –e ?

FÉNYES SZÁLLODA NYITOTT MEG KAPUIT A NAGYKÖZÖNSÉG
ELŐTT A VÁRKERÜLETEN
A Várkerületen álló mindenki által ismert
Arany Szarvas fogadó vonzásközponja volt az
évszázadok során a bajoknak és a szerencsétlenségeknek. A várost letarolandó nagy 1676diki tűzvész után újjáépítetett, de századonként
újonand reáröpült a vörös kakas 1705-ben és
1808 ismételten. Mindég megrenováltatott, ám
ez a reparatura sosem jelentett növekedést.
Orcapritó volt, mikoron is Sopronban rendezték
meg 1847-ben a tekintetes Tudós Társaság vándorgyűlését, a legnagyobb gond a népes gyülekezet szálláshelyeinek felkutatása volt. Olyan szálloda kellett volna, ahol sokan úri körülmények között együttesen, mégis külön élvezhetik, akár több napig is a vendéglátás pozitív oldalait – ám ez hiány vala.
Az erre alkalmas létesítmény megvalósításához még hosszú évekig kellett várni. 1890. szeptember 25-i rendkívüli közgyűlésén határozta el a törvényhatósági bizottság „jelenlegi minőségében korántsem felel meg azon igényeknek, melyek Sopron sz. kir. város rangjának méltó
szálloda tekintetében joggal támaszthatók és ezért egy új… hotelnek létesítése nemcsak felette
kívánatosnak, hanem mint az idegenek forgalmának városunk gyarapodására nézve fontosságú emelésének egyik alapfeltétele, múlhatatlanul szükségesnek jelentkezik.”
Tervezési munkálatokkal a Miskolcról származott Hintráger Mór és Károly bízattatott meg.
Az építkezési munkálatok hamarst, 1892 tavaszán kezdődtek meg, s ím ez év 1893. augusztus
1-től Schambach Emil korábbi zentai vendéglős mint bérlő fogadhatta az 50 szobás előkelő
szálloda vendégeit.
A létesítmény neve körül kisebb zsörtödés alakult ki, lévén Hotel Pannónia nem mindenkinek
tetszett, mert Hintrágerék miskolci szállodájuknak is ezt a nevet adták.
Kedves olvasónk (név és cím a szerkesztőségben)imígyen fogalmaz:
„.. A tervező a tervrajz homlokzatára ezt az ékes
nevet cselekedte: Hotel Pannónia! Hogy miért? Nem tudom - Hogy ki bízta meg vele? Nem tudom.De hogy az a Pannónia név éppen nem illik, azt tudom és velem együtt valószínűleg mások is tudják.
(...) Nézetem szerint az uj hotel számára csak e három név közöl választhatunk: Arany Szarvas, vagy:
Scarbantia, vagy Sgarbhan. (...) Sopront a kelták
alapították (...) körülbelül négy méterrel laktak mélyebben, mint utcáink kövezete most van. ők nevezték
el Sgarbhannak…”

[Szerkesztőségünkk több munkatársa ki próbála mondani utóbbi nevet, ám nyelvkitörés kockázata miatt erről lemondni késnyszerült…]
A pompázatosan berendezett fényűző szobák lakóit – és városunk úri közönségét – mindent
igényt kielégítő konyhájú étterem várja, élén igazi maistre de cuisine –el. Munkatársunk bete-

kinthetett a menube és ígéretes bejegyzéseket láttunk Ragout de foie gras aux Champignons,
pouding au chadeau …
A vendégeket az a Munczy Lajos cigányprímás szórakoztatja, aki egykoron
az Arany Szarvasban magának Johann Strauss-nak is húzta, s állítólag oly
hatással volt rá, hogy a Waltzerkönig ekkor kapott ötletet a magyar motívumokhoz s született a Cigánybáró, Pázmány lovag.
Megnyitása alkalmából nem is kívánhatunk mást a Pannonia Hotelnek, mint
minél több hasonlóan illusztris személyeket lásson vendégül, akik Sopron
vendégszeretetét élvezvén messzire viszik városunk, Sopron hírét a világban.
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