
6622

Sopronban mindig sok idegen fordul meg, hogy 
megtekintse a város nevezetességeit. Az év vége 
felé megszaporodnak a csoportok, a belvárosban 
idegenvezetők magyaráznak. A minap, amikor egy 
ilyen csoportot lá" am, eszembe juto"  egy régi vá-
rosnéző séta, amelyen magam is élvezhe" em a so-
kak által kedvelt dr. Friedrich Károly – mindenki Kari 
bácsĳ a – vezetését. Később egy épületen felfedeztem 
emléktábláját is, ami arról tájékoztat, hogy abban a 
házban születe"  a moziigazgató és idegenvezető, Dr. 
Friedrich Károly (1906-1995).

A Friedrich család a középkor óta él Sopronban. 
Kari bácsi nagyapjának a mai Széchenyi téren, a 
posta helyén volt bognárműhelye, de a Bécsi dom-
bon szőlőt is műveltek. Akkoriban Sopronban majd 
minden iparos- és polgárcsaládnak volt szőleje, ami 
egyrészt némi többletjövedelmet biztosíto" , más-
részt kis mozgást is a szabad levegőn. A szüreteket 
mindenki várta, mert azok családi összejövetellel 
zajló ünnepnek számíto" ak.

Kari bácsi édesapja, Friedrich Nándor, a városi adó-
hivatal vezetője volt, akit nagyon szigorú embernek 

ismertek. (Állítólag még a fi ának is küldö"  hivata-
los felszólítást, ha nem fi ze" e be időben az adóját.) 
Az első világháborúban katona volt, s szabadsága 
ala"  szívesen sétált a soproni Korzón, a mai Deák 
téren. Akkoriban vasárnaponként szinte kötelező 
volt „korzózni”, hiszen a lányok i"  mutatha" ák be új 
ruhájukat és találkozha" ak a szívük választo" jával. 
A tér végén áll a Lenck villa (amely ma múzeum). 
O"  töltö" e nyári szabadságait egy dán hercegkis-
asszony, akinek a nevelője, a csehországi Josepha, 
szemrevaló leány volt. A fess katona addig szemez-

gete"  és korzózo"  vele, míg házasság le"  a kapcso-
latból. Öt gyermekük születe" . 

Az egyikük, Kari bácsi, már a reálgimnáziumban 
felfedezte, hogy legjobban a mozi érdekli. Egyik osz-
tálytársának édesapja, Autheried Camillo Bánfalván 
volt mozitulajdonos. Mivel a fi a kerülte a mozit, 
szívesen ve" e, ha Károly segít sepregetni, fi lmeket 
szállítani vagy jegyeket kezelni. Ez persze azzal járt, 
hogy a fi atalember minden fi lmet megnézhete" . 
Akkor még nem sejte" e, hogy később a mozi lesz a 
hivatása.

Soproni családok

A Friedrichek
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Gyakran megfordult a Várkerületen a Thiering 
papir- és könyvkereskedésben, ahol régi s új köny-
veket, ko" ákat, tankönyveket is árultak. A diákok 
az eredeti ár 25 százalékáért eladha" ák használt 
könyveiket, az alsóbb évesek pedig megvehe" ék 
azokat féláron. Így mindenki jól járt, több nemzedék 
tanulhato"  egyazon könyvből.

1933-ban Kari bácsi le"  a városi mozi igazgatója. 
Miután rendre bemuta" a a Metro-Goldwyn-Mayer 
legújabb fi lmjeit, felfi gyelt rá a fi lmgyár budapes-
ti leányvállalata. Friedrich Károly elfogadta az ál-
taluk felajánlo"  fővárosi állást, de mivel az előbb 
említe"  könyvkereskedésben dolgozo"  egy fi atal 
lány, akinek Kari bácsi udvarolt, hamarosan haza-
tért Sopronba.

Nagy Magdát, aki akkoriban már a könyvkeres-
kedés tulajdonosa volt, 1939-ben ve" e feleségül. 
Magda édesapja könyvelő volt, édesanyja, a városi 
rendőrfőnök, Go! lieb Wenzel lánya, Paula. A rendőr-
főnök szigorú rendet tarto" . Amikor egy kocsma kö-
zelébe ért, valaki elkurjanto" a magát: „Der Wenzel 
kommt, der Wenzel is scho’ do!” (Jön a Wenzel, már 
i"  is van). Erre rögtön elcsendesült a kocsma, jó fi ú 
módjára mindenki békésen iszogato" .

Kari bácsi nem veszte" e el a kapcsolatot az MGM 
fi lmvállala" al, hetente kétszer bérelt tőlük fi lmet, 
amiket saját tervezésű plakátjain hirdete" . A jó for-
galmat a fi lmgyár később egy serleggel jutalmazta.

 Ő maga is forgato"  fi lmeket. A legismertebb ezek 
közül talán a „Soproni szimfónia”, amit 1931-1935 
közö"  készíte"  el. A négy részből álló fi lm alcímei: 
„Tavasz”, „Nyár”, „Tél” és „Soproni bor”. A témákat 

gondosan választo" a ki. Volt egy motorbiciklis ba-
rátja, vele utazta be a környéket, fényképezte, fi lmez-
te a motívumokat. Ennek eredménye hétszáz diakép 
le" . Ezekkel járta az országot, de a külföldet is, hogy 
előadásait így szemléltetve népszerűsítse szerete"  
városát. A fotózás és fi lmezés olyan fontos volt a 
számára, hogy kedvükért még a dohányzást is abba-
hagyta, nehogy véletlenül egy fi lm lángra kapjon.

1949-ben a Magyar Reklámszövetség soproni ve-
zetője le" , 1957-től pedig az Idegenforgalmi Hiva-
talnál dolgozo" . Idegenvezetést akkor már régóta 
vállalt. Mindig elámíto" a és szórakoztatva taníto" a 
a vendégeit. Humorát mindenki ismerte. Amikor 
például a csoportjának tagjaival a Tűztorony elé ér-
keze" , azt mondta, ha tényleg érdeklik őket a mű-
emlékek, akkor a toronyőr harsonaszóval köszönti a 
társaságot. A trükk pedig a következő volt: felesége 
a lakás ablakában állt és várt a jelre, hogy Kari bácsi 
levegye a napszemüvegét. Akkor ő a lakásban fel-
te" e a lemezt, a fanfárok pedig a toronyra erősíte"  
hangszórókból meg is szólaltak. Nagy sikere volt.

Kari bácsi munkásságát 1970-ben a város Pro 
Urbe díjjal, 1991-ben pedig Sopron Díszpolgára cím-
mel méltányolta.

A szépségek és művészetek iránti szeretetét fi ai 
örökölték. Mindke" en elkötelezték magukat a zené-
nek. András közgazdász, de már huszonöt éve veze-
ti a városi Juventus fúvószenekart, ezzel öregbítve 
Sopron hírnevét. Károlynak élethivatása le"  a zene. 
Ő a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
(a Zeneakadémia) tanára.
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