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Sopron 1277-es szabad királyi városi rangra emelésétől az éppen száz éve lezajló nép
szavazáson át a páneurópai piknikig mindig is fontos szerepet játszott a magyar törté
nelemben. A Kárpát-medence nyugati, huzatos felében évszázadok alatt kialakult egy 
magyar–német–horvát ajkú együttműködés, amely egyedi kultúrát teremtett. Ebből 
a sajátos közegből emelkedett ki a teljesség igénye nélkül egy Széchenyi és egy Liszt… 
Perkovátz Tamás vendéglős, közösségszervező mondja ezt, nagyjából ezekkel a szavakkal 
egy kékfrankos felett, karácsony van, kint fúj a szél vagy harangoznak, vagy mindkettő 
egyszerre. Sopron ilyenkor a legszebb, begubózva, állig gombolt kabátban. Az ünnepre 
készülés idején elül a zaj, eltűnik a felesleg, és felsejlik a régi, a meghitt, az igazi város. 

Tamás lassan két évtizede látja vendégül szenteste napján Sopron állami gondozott 
gyerekeit, a Perkovátz-ház ilyenkor csak nekik van nyitva. Ha tehetjük, apámmal meg-
látogatjuk ilyenkor, beszélgetünk a gyerekekkel, az adventi várakozás megkoronázásaként 
a jövőt latolgatjuk a helyi polgári élet kulcsfigurájával. És Perkovátz Tamás újra olyan 
hittel és meggyőződéssel beszél a soproniak teremtőerejéről, hogy én megint csak arra 
gondolok, valóban hálát kell adjon a sorsnak, aki itt élhet. Koccintunk: évről évre jobbak 
a kékfrankosok is. Tamás éppen a nemrég elhunyt Csíkszentmihályi professzorra hivat
kozik, amikor azt mondja, a zeneszerző sem azért komponál, mert ez a munkája, hanem 
azért, mert ez adja neki a flow-t, hát Perkovátzék baráti köre pedig megkísérli életben 
tartani a fogyasztói társadalom által lezüllesztett polgári életet, mert ez ad nekik flow-t. 
Tamás szerint megközelíthetjük persze ezt úgy is, hogy az egyén boldogulásában az, hogy 
az embert körülvevő közösség erős és összetartó legyen, jól felfogott saját érdek is. Öt éve 
a házzal szemben álló Széchenyi-szobor talapzatára vésették a gróf egyik jelmondatát: 
„A hazaszeretet azon szent láng, melyért, bármily gyermeki érzelemnek gúnyolják is 
azt a világ hidegen számító cosmopolitái, nincs mit pirulnunk, mert a legtöbb magasztos 
cselekedet mégis innen vette, innen veszi, és innen fogja venni a Földön eredetét.”

Ahogy a Magyar Krónikával járjuk az országot,gyakran szóba jön, hogy a gyüttmen
teknek micsoda erőfeszítésükbe kerül, hogy a helyi közösségek befogadják őket. Hogy 
hány generáció szükséges ahhoz, hogy a gyüttment helyivé váljon. Az első pillantásra 
sokak által zárkózottnak, hűvösnek tűnő Sopron nem ilyen. A Tolna megyében született 
Józan Tibor, a városszépítő egyesület elnöke aktuális lapszámunkban azt mondja, élete 
szerencséje, hogy ide kerülhetett. „Nem hiszem, hogy a világnak van még egy olyan szép 
helye, mint Sopron, nem tudom, hogy lehetne nélküle élni” – vallja. „Sopron az alkotás 
szabadságát jelenti” – így a belvárosi Torony Galériát vezető, nyírségi származású Szőcs 
Géza. „Sopron mindenkiből sopronit csinál” – ahogy Kohán Mátyás, a legfiatalabb újság
író-generáció oszloposa, szintén gyüttment írja. „A soproniság harcmodor, magatartásfor
ma, amely magában foglalja a város feltétel nélküli szeretetét, hiányosságainak látását, az 
érte való cselekedni akarást. A soproniság hűség, és hűség nélkül nem létezhet egyetlen 
igaz közösség sem. Hűséges pedig az, aki minden kísértés és próbatétel közepette megáll 
a hitében” – ezt már Amberger Erzsébet nyugalmazott tiszti főorvos mondja.

Szállingózik a hó, a domonkos templom sarkánál a kabátomba kap az örök huzat. Hát 
persze hogy Sopron mindenkiből sopronit csinál, aki a szent lángot nem látja, úgysem 
marad meg a cúgos falak között. Talán közhely, de a hűséghez kitartás és elszántság kell. 
Aztán jön a flow. 

Muray Gábor

Szent láng
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10
—
Schiff Mónika és Mayer Mónika 
vakvezetőkutya-kiképzők

HÁLÁS VAGYOK A KUTYÁMNAK!

12
—
Szatmári Liza színművésznő

HETVEN VÍG-ÉV

14
—
Makovsky Miklós  
és Makovsky Király Zsuzsanna,  
a KétIgen Alapítvány mentorpárja

A HÁZASSÁGÉPÍTÉS  
TUDATOS KALAND

16
—
Marton Zsolt,  
a Váci Egyházmegye püspöke

AZ ODAADOTTSÁG FORRÁSAI

18
—
ÉRTÉKTARTÓ MODERNSÉG
Bencsik Gábor tárcája

22
—
HARC A NYUGATI VÉGEKÉRT
Száz évvel ezelőtt az Ausztriához csatolt 
területek egy része visszakerülhetett 
Magyarországhoz, a népszavazást 
megelőző turbulens időszakról ifjabb 
Sarkady Sándor soproni helytörténészt 
kérdeztük.

28
—
A LAJTABÁNSÁG BÉLYEGEI
A kérészéletű állam posta-
főigazgatósága 1921. október 7-én 
rendeletet adott ki saját bélyegek 
kibocsátására.

Hívószó
HŰSÉG
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30
—
EGY VÁROS VIZSGÁJA
A soproni népszavazás tényét 
szinte mindenki ismeri, az 
odavezető utat, a körülményeket, 
az akkoriak sorsát annál 
kevesebben – ezekre fókuszál 
Bárány Krisztián készülő 
dokumentumfilmje.

36
—
A MUSZLIM RONGYOSOK
A későbbi budai főmufti, Durics 
Hilmi Huszein vezetésével 
nagyjából száz muszlim 
önkéntes csatlakozott a nyugati 
végeken harcoló Rongyos 
Gárdához.

40
—
VALAMI TÖRTÉNT  
A POSTA TETEJÉN
Lobenwein Norbert diáktársával 
tizenöt évesen az épület tetején 
fotózhatta az önkényuralmi 
jelkép eltávolításának 
mozzanatait.

44
—
A BOLDOGULÁS ZÁLOGA 
A KÖZÖSSÉG
Perkovátz Tamás, a faipari 
mérnökből lett vendéglátós 
a nevét viselő étteremben mesélt 
a találkozások tereiről, a civil 
szervezetek megtartóerejéről és 
arról, hogy a soproni kékfrankra 
miért került háromnyelvű felirat. 

58
—
JÖVŐBE MUTATÓ 
MUTATÓK
Az idősebb Schneider István által 
ötven éve alapított Schneider 
Óra-Ékszer neve minden soproni 
fülének ismerősen cseng, és ha 
a fián múlik, ez még legalább 
ugyanennyi évig így marad.

64
—
AMA TORONY ŐREI 
A középkori eredetű 
lakótoronyban, amelyet Sopron 
egyik legrégebbi épületének 
tartanak, a kilencvenes években 
Szabolcsból ideköltöző Magyar 
Mónika és Szőcs Géza emelt 
művészi fellegvárat. 

72
—
SOPRON ÖRÖKZÖLD 
CÉDRUSA 
A Bünker közi könyvkereskedés 
és antikvárium vezetői,  
Tisza Zsuzsa és Molnár Anna 
vallják, van jövője a könyvnek.

78
—
A MÉDIA BŰVÖLETÉBEN
Az év háza 2021 pályázat 
különdíját elnyerő épületben 
működik a médiaértés-oktatásra 
szakosodott Bűvösvölgy soproni 
központja.

84
—
EGY PILLANATRA  
A BÁRMIKORTÓL 
Az Eggenberg-házban található 
Macskakő Gyermekmúzeum 
látogatói játékos módszerekkel, 
egy különleges időutazás során 
fedezhetik fel a régi korok világát.

A hely szelleme
A HŰSÉG VÁROSA
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90
—
MESÉS BOROK IGAZ TÖRTÉNETE
Pfneiszl Katrin és Birgit soproni házuk udvarán 
birtokuk borai és kenguruik társaságában fogadták 
látogatásunkat. 

98
—
KÁVÉT A PÖRKÖLŐTŐL!
A sokszorosan díjazott barista Molnár Attila néhány 
éve Sopronba tette át székhelyét, és One Eleven 
néven létrehozta saját pörkölőüzemét.

 

104
—
A VÁROS HÁROM ARCA
Kohán Mátyás, Muray Gábor  
és Bencsik Gábor írása

116
—
ÚJJÁÉLEDT TÜNDÉRVILÁG
Esterházy „Fényes” Miklós valódi barokk-rokokó 
csodavilágot teremtett fertődi kastélyában.

Műhely
124
—
MONUMENTÁLIS KIJELENTÉSEK
A festőművész Kucsora Márta expresszív képeit 
világszerte kezdik felfedezni: tavaszi New York-i 
bemutatkozása után a jövő év elején Nankingban 
állítják ki válogatott munkáit.

138
—
RENDSZEREK ÉS ÉPÍTÉSZEK
Granasztói Pál a Kádár-korban publikálhatatlan, 
mert túl sok kényes kérdést felvető emlékiratában 
a múlt századi magyar építészet legfontosabb 
alakjai is megidéződnek.

146
—
NEM KÉSETT ÚJÍTÓ
A Magyar Nemzeti Galériában látható életmű-
kiállítás új összefüggésekkel gazdagítja  
Szinyei Merse Pál művészetéről szerzett 
ismereteinket.

155
—
AZ ÉTEL SZAKRALITÁSA
A „bibliaolvasó biológus” Fráter Erzsébet A Biblia 
ételei című kötetéből arra is választ kapunk, mit 
evett Jézus tanítványaival az utolsó vacsorán. 

156
—
SZEGÉNYEK VACSORÁI – KIRÁLYOK 
LAKOMÁI
Részletek Fráter Erzsébet A Biblia ételei 
című könyvéből

138
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158
—
A HULLÁS MÉRTANA
A líraszerető közönség Zalán Tibor 2013 óta született 
költeményeinek javát olvashatja A lovak reggelijében.

159
—
Zalán Tibor
(VÁROS, IDEGEN LEPKÉKKEL)

160
—
MINDEN SZÉPEN ÖSSZEÉR
Fráter Erzsébet biológussal a Biblia növényeiről  
és ételeiről szóló könyveinek születéséről, 
megtérésről és természetvédelemről beszélgettünk. 

166
—
VISSZANÉZŐ 
UTÓSZEZON
Fábri Zoltán egyik legkülönlegesebb és talán 
legvitatottabb mozija, az 1966-os Utószezon bátran 
feszegette a Kádár-kor holokauszttal kapcsolatos 
tabuit.

172
—
TOLL ÉS FAKANÁL
Gyimesi Emese irodalomtörténész úgy véli, azon 
a ponton vagyunk, amikor Szendrey Júlia személye 
talán végleg leválik nemcsak Petőfiéről, de a saját 
imázsáról is.

178
—
AZ EMBERI MOZDULAT LEHETŐSÉGEI
A Dienes Valéria által kidolgozott orkesztika műfaját 
hosszú évtizedeken át tiltották, ma a Magyar 
Mozdulatművészeti Társulat ápolja és gazdagítja 
a több mint százéves örökséget.

Életút
184
—
ÁLLANDÓSÁG A VÁLTOZÁSBAN 
Sopron egész életének és műveinek meghatározó 
helyszíne – Rakovszky Zsuzsa író-költő-műfordítónál 
jártunk.

Útravaló
194
—
TÉLI ANGYAL
Nemes Nagy Ágnes verse

184
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