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MILYEN ÉRZÉS ÚGY ÉLNI SOPRONBAN, HOGY 

A BELVÁROS EGYIK PATINÁS ÉPÜLETÉRE NAGY 

BETŰKKEL KI VAN ÍRVA A NEVE?

Egyfelől fantasztikus dolog, másfelől viszont 
óriá si felelősség. A felirat figyelmeztet a kö
telességemre, hogy próbáljak példát mutatni, 
a névhez méltón viselkedni a mindennapokban. 
Mondjuk úgy, hogy édes teher.

MINDIG ENNEK A CSALÁDI ÖRÖKSÉGNEK AZ ÁT-

VÉTELÉRE KÉSZÜLT?

Korántsem. Ebbe a házba születtem 1958-ban, itt 
nőttem fel és végeztem az iskolákat. De sokáig 
nem tudtam, mi a szöszt csináljak. Az építész
mérnöktől kezdve a közgazdászon és a bár
zongoristán keresztül a jogászig sok minden 

akartam lenni. Tizenhat évesen pályaválasztási 
tanácsadóhoz is mentem, de olyan javaslatokon 
kívül, mint hogy legyek kitartóbb, koncentráljak 
jobban, ott sem kaptam iránymutatást. Aztán 
apám, aki elég domináns alkat volt, kijelentette, 
a műszakiaké a jövő, így kerültem a Soproni 
Egyetem faipari karára.

PEDIG SOKKAL INKÁBB TŰNIK HUMÁN-, MINT 

REÁLALKATNAK.

Hát igen, bár faipari mérnökként végeztem, 
egy szöget sem tudok rendesen beverni a falba. 
Büszke vagyok rá, hogy itt tanultam, hiszen 
az egyetem a családban kapott értékrendemet 
erősítette, a professzoraim ugyanis az élet 
dolgaihoz való viszonyuláshoz is útmutatást 
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A BOLDOGULÁS 
ZÁLOGA 

A KÖZÖSSÉG

Nagyapai örökséget feltámasztó étterem, kékfrankra keresztelt helyi pénz, 
havi kvízestek, városszerte híres utazások , szoborfelújítás, civil szervezetek 

és baráti körök. Csak néhány a Perkovátz Tamás munkája nyomán 
megvalósuló kezdeményezésekből. A látszólag széttartó felsorolásban 
nagyon is van rendezőelv. Hogy mi, arról a faipari mérnökből lett vérbeli 

vendéglátós mesél a nevét nagy betűkkel magán viselő Perkovátz-házban.
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adtak. Ráadásul olyan fantasztikus légkör 
uralkodott itt, amilyenben életre szóló barátsá
gokat kötöttem. Utána Budapesten, a Lignimpex 
Külkereskedelmi Vállalatnál helyezkedtem el, 
mikor azonban édesanyám megbetegedett, 
tudtam, haza kell jönnöm. Sopronban, az Elzett 
Zár- és Vasalatáru Gyárnál lettem kereskedelmi 
és értékesítési osztályvezető. Hat évig dolgoztam 
ott, rengeteget utaztam, nagyon élveztem. Talán 
soha nem is mondtam volna fel, ha édesanyám 
halála után, 1987-ben édesapámmal el nem 
határozzuk, hogy kezünkbe vesszük a családi 
örökséget. Ekkor, mint Pilátus a krédóba, estem 
bele nagyapám nyomán a vendéglátásba.

MONDHATNI, A VÉRÉBEN VAN TEHÁT A VENDÉG-

LÁTÁS?

Ha úgy tetszik, igen. Nagyapám, Perkovátz 
Félix volt vendéglős. Kalandos út vezette erre 
a pályára. A Sopronhoz közeli Alsólászlón, ahol 
özvegyen maradt anyja hat testvérével nevelte, 
egyszer – enyhén szólva – csínytevésen kap
ták. Történt ugyanis, hogy felfedezte, valaki 
lopja a felaprított fát. Puskaport szerzett hát, 

és megtöltött néhány hasábot vele, hogy ha 
a tolvaj begyújt a lopott tüzelővel, pórul járjon. 
Így robbant fel a kanász háza. Mikor ez kiderült, 
a fiúnak nem volt maradása a faluban. Beadták 
pincérinasnak. Budapesten tanulta ki a mester
séget, ezután 1908-ban kiment lóversenyt nézni 
Angliába, majd Liverpoolban dolgozott, később, 
mint ahogy a régi regényekben lenni szokott, 
bejárta Európát. Az első világháborús olasz hadi
fogságból szabadulva a Budapest–Fiume-vonalon 
közlekedő gyorsvonat főpincére lett. Minden
áron vendéglőt szeretett volna, így hazajött 
Sopronba, és először a Déli pályaudvar restijét 
bérelte, három évvel később, 1924-ben pedig már 
megvásárolta a mai Perkovátz-ház helyén álló 
földszintes parasztházat. Itt éttermet nyitott 
a feleségével, kettejük szorgalma felvirágoztatta 
az üzletet. A hely főleg az egyetemisták körében 
volt népszerű, a diákok Perkovátz-tanszéknek 
nevezték el. A sikerhez hozzájárulhatott, hogy 
1935-ben vidéken ő kínált a vendégeinek először 
– a Fertőről hozott jég segítségével – hűtött 
csapolt sört. A sikereknek hála, 1941-ben meg
épülhetett a ma is álló, kétszintes Perkovátz-ház. 
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Sopron és a családom története olyan szorosan össze-

fonódik, hogy nem is tudom szétválasztani. A legfonto-

sabb kapocs 1919. június 4. Ekkor, az úgymond dicső-

séges – szerintem gyalázatos – százharminchárom nap 

alatt történt, hogy a nagymamám édestestvérét, Szántó 

Róbert főhadnagyot egy barátjával együtt a soproni 

temetőben mindenféle tárgyalás nélkül agyonlőtték. 

Végigharcolta az első világháborút, aztán mivel nem állt 

be a Szamuely Tibor-féle bandába, ez lett a büntetése. 

A Horthy-korszak alatt gyönyörű síremléket állítottak 

nekik, amit aztán 1946-ban a kommunista hatalom 

szétveretett. A két áldozat szobrának fejét évek múltán 

a szeméttelepen találta meg egy soproni polgár, aki 

Szántó Róbertét visszaadta a családunknak. Ez a fej 

gyermekkoromtól kezdve ott állt az otthonunkban. Nap 

mint nap elsétáltam mellette, és még ha csak suttogva 

beszélhettünk is arról, kit ábrázol, ha csak lopva járhat-

tunk is a sírjához, az élmény nagyon mélyen lerakódott 

bennem. Aztán mikor már szabadon lehetett emlékezni, 

mindez a felszínre tört. A halála századik évfordulójára 

megírhattam a történetét, és ezzel leróhattam előtte a 

tiszteletemet. 

Ám az emlékőrzés túlmutat a családi szálon. Az em-

ber jó esetben felelősséget érez a város iránt, ahol él. 

Én legalábbis így voltam vele. Annyit kaptam a helytől, 

hogy úgy illett, hogy – a lokalitást a globalitás elé helyez-

ve – vissza is adjak valamit. Sopron megannyi híresség 

életében fontos helyszín. Utcák, terek, emléktáblák őrzik 

a nevüket, de én a többséghez hasonlóan sokáig alig 

tudtam róluk valamit. Aztán egyre erősebb belső kész-

tetést éreztem, hogy megismerjem a történetüket, ami 

által még inkább otthonra lelhetek a térben, amelyben 

élek, és ezt a lehetőséget másoknak is megadjam. Ezért 

készült el az én szerkesztésemmel az a könyv is, amely 

negyvenhárom olyan híres ember történetét dolgozza 

fel, aki itt nyugszik. Köztük van például Szokolay Sándor 

zeneszerző, Kis János püspök-költő, Kánya Kálmán volt 

külügyminiszter. 

De ezen a negyvenhárom kiválóságon kívül is sok nagy 

ember, nagy tett kötődik Sopronhoz. Itt élt Zrínyi Miklós, 

Kapisztrán Szent János innen hívta hadba Nándor-

fehérvárhoz az embereket, Berzsenyi Dániel Sopronban 

járt iskolába, Petőfi Sándor itt volt katona, Liszt Ferenc a 

városunkban adta első koncertjét. És persze ne felejtsük 

el mindazokat, akik lehetővé tették a csodát, hogy Sopron 

magyar föld maradhasson.

Ez a sok történet egy nagy soproni történetté áll össze, 

tele sok olyan szereplővel, akiért hálásak lehetünk, akire 

büszkék lehetünk. És ha van kire büszkének lenni, van 

kire emlékezni, az tartást ad a ma élőknek is. 

A PERKOVÁTZ-HÁZ BARÁTI KÖRE

Otthonra lelni a térben
Vörös Ákos, a Soproni Egyetem 
angol-, illetve magyar mint ide-
gen nyelv tanára
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A nagyapám a saját elmondása szerint a népszavazáskor 

hatszor tette le a voksát Magyarország mellett. Ez persze 

nem biztos, hogy igaz. Az öreg szeretett nagyot mondani, 

de az eredmény miatti büszkeséget és az identitást jól 

mutatja a legenda.

A családom eleve mélyen be van ágyazva Sopronba: 

a nagyszüleim érkeztek ide, mindkét ágról, és az egye-

temi éveimet leszámítva én is mindig itt éltem. Nem is 

volt opció, hogy máshova menjek. Annak ellenére sem, 

hogy fiatal orvosként nem volt egyszerű a visszatérés. 

Sopron a történelméből adódóan zárt város volt, ahová 

csak ellenőrzések után juthatott be még az itt lakó is, ez 

pedig meghatározta a hangulatot. Akkoriban úgy éreztük 

magunkat ebben az ország széli kis ficakban, mint akik 

el vannak zárva a levegőtől. 

Aztán amikor megnyíltak a határok, végre fellélegezhet-

tünk. Kitárult a világ, és ami a város nehézsége volt, az a 

legfőbb előnye lett. Hatalmas elánnal kezdtük felfedezni, 

megismerni a környéket, az ausztriai tájat, a szomszédain-

kat, Sopron igazi vonzerejévé Bécs és Pozsony közelsége 

vált. Rengetegen költöztek ide, mert ugródeszka lettünk 

a külföldi munkavállaláshoz, ma is folyamatosan nő a 

lakosság, amit nem sok kisváros mondhat el magáról. 

Szinte magától értetődik itt a kétnyelvűség, ami miatt 

az ember nem érzi idegennek magát a határ túloldalán 

sem. Mi is a lehető legnagyobb természetességgel járunk 

át Ausztriába hangversenyekre, kiállításokra, síelni vagy 

a reptérre, ha utazni vágyunk, de ugyanilyen boldogan 

jövünk haza is. 

Számomra ugyanis Sopron a legszebb. Nem tartom 

magam lokálpatriótának, de végigjártam az ország 

szinte összes városát, és úgy találtam, hogy történelmi, 

műemléki szempontból egyik sem vetekedhet Sopronnal. 

Nincs még egy olyan város, amelynek ilyen adottságai 

lennének. Gondoljunk csak a természeti környezetre, 

a tóra, a dombokra, a közeli hegyekre. És nincs még 

egy olyan sem, amelynek ilyen sokféle történelmi kort 

felidéző mozaikja lenne. Itt a belváros az elegáns barokk 

palotáival, aztán kicsit kijjebb az 1800-as évek második 

felében épült településrész, megjelenik a Bauhaus, ott 

a Lőverek, a Virágvölgy, valamint a poncichternegyed a 

több száz éves parasztházaival. Ez azoknak a német ajkú 

szőlősgazdáknak a lakóhelye volt, akik a tőkék között 

babot is termeltek. Ha beszélhetünk soproniságról, akkor 

az számomra ezt a sokféleséget jelenti, városképben, 

nemzetiségben, múltban. 

A változásokat figyelve persze némi nosztalgiával 

tekintek vissza a valaha volt csendes, zárt, gemütlich, 

azaz kedélyes Sopronra. Ahogy idősödöm, az kezd 

hiányozni, ami fiatalon nehézségnek tűnt, a múlt egyre 

inkább felértékelődik. De ez így van rendjén. Szívesen 

tekintek vissza, de tudok örülni a jövőbe mutató vál-

tozásoknak is.  

A PERKOVÁTZ-HÁZ BARÁTI KÖRE

A múlt egyre inkább felértékelődik 
Koloszár Miklós fül-orr-gégész 
főorvos
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Ennek az emeletén éltek a nagyszüleim a három 
gyerekükkel, köztük apámmal. Nagyapám azt 
tervezte, hogy apám fogja majd továbbvinni 
a vendéglőt. Apám azonban jó eszű gyerek volt, 
a tanárai továbbtanulásra ösztönözték, jogász 
lett belőle, és Budapestre költözött közgazdász 
édesanyámmal.

KI VETTE ÁT AKKOR AZ ÉTTERMET?

A rendszer nem nézte jó szemmel, hogy a csa
ládunknak kétszintes háza van, ezért 1951-ben 
államosították a helyet, a szüleim és a nagy-
szüleim a lakásban is csak bérlőként maradhat
tak. Nagyapám haláláig az emeleten élt, soha 
többé nem lépett be a földszinti vendéglőbe.

HOGY KERÜLT VISSZA A CSALÁDHOZ AZ ÉPÜLET?

A forradalom után, 1957-ben volt egy olyan 
engedmény, hogy a a kulákok egy része vissza
igényelhette a tulajdonát. Nagyapám ezt végig 
is vitte, de kényszerbérleti szerződést kötöttek 
vele, amelyet nem mondhatott fel, így jelképes 
összegért harminc évig egy Kékfrankos nevű 
étterem üzemelt a házban. Ezt a szerződést 
bontottuk fel 1987-ben.

EKKOR MÁR – A RÉGI IDŐK EMLÉKÉRE – SAJÁT ÉT-

TEREMBEN GONDOLKODTAK?

Először bérbe akartuk adni a helyet, hiszen 
édesapámnak és nekem is megvolt a magunk 
munkája, ez azonban nem működött. Aztán egy 
barátom révén hallottam a John Bull Pub nevű, 
angol stílusú vendéglátóhelyeket működtető 
franchise-ról. Amint megnéztem egy ilyet a fővá
rosban, rögtön tudtam: ez kell nekem. A rend
szerváltozást követő években Magyarország még 
nagyon szürke hely volt, a régi hangulat uralt 
mindent. Ezzel szemben ez a pub színes, meleg, 
élő atmoszférát árasztott, tele fényekkel, képek
kel. Abban a szent pillanatban beugrott nagy

apám angliai utazása, és itt valahogy összeértek 
a dolgok. Megegyeztünk, az angolok a nulláról 
berendezték a helyet, és 1992. december 5-én, 
édesapám születésnapján megnyitottunk. Mikor 
aztán 1999-ben lejárt a franchise-szerződés, már 
szerettem volna, ha a család képére lehetne for
málni a helyet, így alakult ki a mai arculat.

NEM ESETT NEHEZÉRE HÁTRAHAGYNI AZT A MUN-

KÁT, AMELYET SZERETETT, ÉS ÁTÁLLNI A VENDÉG-

LÁTÁSRA?

Inkább egy új világ nyílt ki előttem. Emlék
szem, mikor odajött hozzám a konyhafőnök, 
hogy rakjuk össze az indulókészletet: kellene 
hétszázhúsz tojás. Majd lefordultam a székről, 
mert én addig életemben húsz tojásnál többet 
sosem vásároltam, el sem tudtam képzelni, 
mit jelent hétszázhúsz… Ma sem foglalkozom 
ilyenekkel. Persze ragadtak rám dolgok, de nem 
ez a feladatom.

HANEM MI?

Én a vendégekkel törődöm, és azt hiszem, kije
lenthetem, hogy ezt nem végzem rosszul. Nem 
éttermes vagyok, hanem vendéglátó. A felfo
gásom szerint a vendéglő nem egy etető- vagy 
itató hely. A fogások valójában csak szükséges 
kellékek. A lényeg nem ez. A lényeg az, hogy 
olyan helyet teremtsünk, ahol az emberek 
szívesen találkoznak, beszélgetnek, eszmét cse
rélnek, szórakoznak, jól érzik magukat. Nekem 
vendéglátósként az a feladatom, hogy felismer
jem, mi kell ehhez, és azt megadjam. Úgy kell 
figyelnem rájuk, és felelősséget vállalnom a jól-
létükért, mintha az otthonomba fogadnám őket.

HONNAN HOZZA EZT A FELFOGÁST?

Talán a szüleimtől. Meghatározó élményem, 
hogy nálunk mindig volt vendégjárás. Apám 
imádott bridzsezni, minden szombat este baráti 

A Perkovátz-házban huszonnyolc éve minden karácsonykor 
vendégül látják a város azon állami gondozottjait, akik intézet-
ben töltik az ünnepeket. „Mikor a rendszerváltozás után megis-

mertem az itteni gyermekotthonok világát, elhatároztam, 
hogy meghívom őket. Noha a világ problémáit nem tudom 

megoldani, ennyit tehetek. December 24-én a vendéglő a nagy-
közönségnek zárva van, kizárólag az árva gyermekek számára 
nyílik meg, akiket 1993 óta ebédre várunk ilyenkor. A munka-
társaim ezen a napon önként vállalják a főzést, a felszolgálást, 

mert átérzik ennek jelentőségét, azt, hogy egy jó közösség, 
mint egy háló, megtartja azokat, akik elkallódnának” – vallja 

Perkovátz Tamás

A HŰSÉG VÁROSA | A HELY SZELLEME
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A soproni kékfrank bevezetése 
nem volt légből kapott ötlet. 
Svájcban ma is jelen van a frank 
mellett a wir. A soproni példa, 
a Perkovátz Tamás által létreho-
zott kékfrank nyomán született 
a balatoni korona és a Bocskai-
korona is, valamint megalakult 
a Helyi Pénzek Szövetsége
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házaspárok jöttek hozzánk játszani, vagy épp 
a szüleim mentek el. Vasárnap délelőtt pedig 
apám barátai, miután az újságostól megszerez
ték a friss lapokat, jöttek fel a lakásunkra kávéz
ni, és indult a dumaparti. Nekem ez természetes 
volt, így szocializálódtam. Ennek nyomán már 
diákkoromban én is örömmel láttam vendégül 
a barátaimat, és ők szívesen jöttek hozzám, részt 
vettek az általam szervezett találkozókon.

MA PEDIG MÁR VÁROSSZERTE HÍRESEK AZ ÖN ÁL-

TAL SZERVEZETT UTAZÁSOK, ESEMÉNYEK, BÁLOK, 

KVÍZESTEK.

De ne gondolja, hogy én ezt tudatosan kezd
tem. Ösztönösen alakult így, talán azért, mert 
először nem bírtam, hogy állandóan itthon, 
röghöz kötve kell várnom a vendégeket,  míg 
korábban folyton utaztam. Akkor, huszonhét 
éve találtam ki, hogy bérlek egy buszt, teszek 
bele egy sörcsapot, megtervezem, merre 
menjünk, mit nézzünk meg, és aki szintén 
szeretne világot látni, az velem tarthat. Aztán 
az évek során ebből nőtt ki a Perkovátz-ház 
baráti köre. A közösségből jött az ötlet, hogy 
szervezzünk kvízesteket. Húsz éve havi kétszer 
nagyjából százötven ember gyűlik össze, hogy 
számot adjon tudásáról, tanuljon, szórakozzon, 
beszélgessen. A játéknak szerény személyem 
a házigazdája. Idővel pedig egyre több jótékony
sági szervezet, egyesület székhelye is lett a ház, 
mint az élet árnyékos oldalára kerülőket segítő 
soproni Rotary Club, amelynek én is tagja va
gyok, valamint a soproni Lions Club. A Kitaibel 
Pál Természettudományi Asztaltársaságnak, 
a Soproni Helytörténészek Baráti Körének, 
a Széchenyi Társaság soproni tagozatának és 
persze a mi baráti körünknek is a Perkovátz-
ház az otthona. Ha valami a javamra írható, 
akkor az az, hogy teret és lehetőséget adtam az 
embereknek a találkozásra.

„Mint Pilátus a krédóba, 
estem bele nagyapám nyomán 

a vendéglátásba”

Perkovátz 
Félix
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SOPRONBAN TÉNYLEG MEGLEPŐEN SOK CIVIL 

SZERVEZET MŰKÖDIK.

Igen, és ez üdvös. Hiszen a civil szervezet olyan, 
mint a jó kovász, összetartja a közösségeket, ka
talizálja a létrejöttüket. A különböző, mégis egy-
ívású közösségek alkotják a nemzetet. Ha bár
melyik elem sérül, hanyatlik a nagy egész. Ezért 
tartom fontosnak küzdeni a civil szervezetek 
pusztulása ellen. Sajnos a fogyasztói társadalom 
szülte szép új világ nem kedvez a megmaradá
suknak, a világon mindenhol hanyatlanak. Ellen 
kell állni ennek a folyamatnak! Nem szabad 
hagyni, hogy a magány, az elidegenedés legyen 
az úr!

MIBEN LÁTJA AZ ELIDEGENEDÉS OKÁT?

Szerintem minden a fogyasztói társadalmat ura
ló és működtető multik érdekeiből fakad. Ez az 
érdek hívta életre a 18. században és teljesítette 
ki a 19. és a 20. században azt az új szemléletet, 
hogy a világunkban minden viszonylagos, nin
csenek abszolút értékek. A közösséggel szemben 
az egyént állította a középpontba mint minden 
társadalmi folyamat eredőjét, és napjainkban 
már mind hangosabban hirdeti, hogy ezeket az 
egyéneket homogenizálni kell, mert az a jó, ha 
minden egyforma. Sokakkal együtt azt vallom: 
ez fatális tévedés, hiszen mindig a közösség 
az értékteremtő erő. Ha úgy tetszik, az egyéni 
boldogulás záloga az őt körülvevő erős közösség. 
Úgy látom, ha mindent egységesítünk, akkor 
végünk van. A természetben sem jó, ha csak 
kevés faj létezik, hiszen akkor alacsony szintű az 
ellenálló képesség – a közösségeknek, a tár
sadalmaknak is szükségük van a diverzitásra. 
Szerintem a világ sava-borsát a különböző közös
ségek adják. Egy közösséget az tesz közösséggé, 
hogy megvannak a specifikumai. Az én felfogá
som szerint ezért meg kell őriznünk az egye
diségünket, sőt képviselnünk, éltetnünk kell. 

Ha az ember bemegy az Országházba, ott még 
a lépcsőház is a magyar kultúrát hirdeti. Most 
azonban olyan házakat építünk, amelyek Német
országban, Új-Zélandon vagy a világ bármelyik 
más pontján állhatnának. A kedvenc példám 
a szülővárosom. Ön mit néz meg, mit fényképez 
le, amikor Sopronba jön?

MONDJUK A TŰZTORNYOT, A BELVÁROST, A VÁR-

KERÜLETET…

Ugye milyen érdekes? Nem a lakótelepet, 
pedig itt is van belőle három, és még csak nem 
is a két világháború között készült tereket, 
hanem az első világháború előttről megmaradt 
helyeket. Ez nem véletlen. Akkor még létezett 

„2007-ben létrehoztuk a francia kafetériaszolgáltatók 
és az akkor még a régi rendszer elitjének tulajdonában 
működő Nemzeti Üdülési Szolgálat üdülési csekkjének 
monopóliumát megtörni kívánó Hami – Ha mi összefo-
gunk kafetériautalványunkat. Mindmáig a legnagyobb 
eredményemnek azt tartom, hogy bebizonyítottuk: hazai 
kézben is lehet sikeresen működtetni kafetériát, és végül 
a francia szolgáltatók is gyakorlatilag eltűntek a hazai 
porondról. A küzdelemben járulékos veszteségként ugyan 
mi is ellehetetlenültünk, ez akkor is siker” – mesél a he-
lyi pénz elődjéről a soproni közösségszervező
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Nem tudom, hogy a Sopronba költözőt, a „jöttmentet” 

mi fogja meg a városban, engem mindenképpen az a 

gondolat, hogy 1982-es ideköltözésem fel sem merül-

hetett volna, ha az 1921-ben itt élők nagy része máshogy 

cselekszik.

Aki egy kicsit is ismeri a trianoni történéseket, tudja, 

hogy a hazánkat érő megrázó döntés után, egy törté-

nelmi sztrók idején Sopron lakossága a haza melletti 

voksával főnixmadárhoz hasonlítható lelkierővel tett 

tanúbizonyságot hűségéről, hirdetve ország-világnak, 

hogy bár lehetnek az ember életében igen nehéz hely-

zetek, a lelkiismerete szabad. A főnixmadárnak, ahogy 

azt édesanyám meséiből hallottam, hallatlan ereje van, 

s a könnye sebeket gyógyít. Ma már tudom, hogy a való-

ságban nem létezik főnixmadár, de ez mit sem változtat 

azon, hogy az akkor itt élő emberek teljesítményét az ő 

teljesítményéhez hasonlítom.

Sopron nevétől a népszavazás óta elválaszthatatlan jelző 

lett a hűség. A szót sajnos ma sokan a gyengeséggel, a 

maradisággal, a változtatni nem meréssel azonosítják, 

de az 1921-ben itt élő soproniak 72,8 százaléka be-

bizonyította, hogy a hűség lehet cselekvő akarat is. S bár 

nem minden nemzedéknek adatik meg, hogy egyetlen 

tettével beírja magát a történelemkönyvekbe, minden 

nemzedéknek lehetősége van arra, hogy társadalmi 

felelősségtudatára leljen. Mert most is szükség van 

sok-sok aktívan hűséges sopronira. A soproniság ma 

éppen ezért – ha a fogalom létezik – szerintem ott 

kezdődik, hogy ismerjük a múltját, aminek segítségével 

részévé válhatunk a jelenének, s tudunk formálói lenni a 

jövőjének is. A soproniság harcmodor, magatartásforma, 

amely magában foglalja a város feltétel nélküli szeretetét, 

hiányosságainak látását, az érte való cselekedni akarást. 

A soproniság hűség, és hűség nélkül nem létezhet egyet-

len igaz közösség sem. Hűséges pedig az, aki minden 

kísértés és próbatétel közepette megáll a hitében.

Ezek után nem bújhatok ki egy vallomás alól. Sopron 

nekem a hűség fogalmának tényleges megértését, 

hivatásom és orvosi szakterületem gyakorlásánál a 

megélését és az alkalmazását is jelentette. Nem gyó-

gyító orvosként munkámat ugyanis nem kísérte a hálás 

betegek köszönete, amely nap mint nap arra ösztönzött 

volna, hogy értük újra és újra többet tegyek. Az én tevé-

kenységem eredménye nem az egyes ember szintjén vált 

nyilvánvalóvá, hanem az egész lakosságén azzal, hogy 

az emberek közegészségügyi, járványügyi biztonsága 

a munkámnak köszönhetően is biztos volt. 

De visszatérve az évfordulóhoz: a centenárium egyben 

számvetés is. Sopron következő száz évét azok a ma 

itt élők alapozhatják meg, akik őrzik a múlt adomá-

nyait, és lerakják a jövő alapjait. Hatalmas öröm, hogy 

Sopronban ma is jelen van az a lokálpatriotizmusban 

gyökerező szellemi muníció, ami feljogosít bennünket 

reménykedésre. Kívánom, hogy idősebb Sarkady Sán-

dor Sopronhoz írt himnusza valóra váljon: „Új ezredév 

vár, de harcát ne féld! / Zengd, hittel zengd velünk a 

Hűség énekét.” 

A PERKOVÁTZ-HÁZ BARÁTI KÖRE

A hűség cselekvő akarat
Amberger Erzsébet, Sopron 
nyugalmazott tiszti főorvosa
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Életem szerencséje, hogy Sopronba kerültem. Tolna me-

gyében, egy német ajkú községben születtem, részben 

ennek köszönhetem pályám alakulását. A közlekedési 

szak elvégzése után ugyanis rögtön a GYSEV-hez hívtak, 

amelynek – nemzetközi társaság lévén – nagy szüksége 

volt német nyelven jól beszélő utánpótlásra. Így kerültem 

1969-ben ide, és azóta soproni polgárnak tartom magam. 

Sopron, illetve a vasúttársaság mindent megadott, ami 

a minőségi élethez szükséges. Végigjárhattam a rang-

létrát, és a pályám végén vezérigazgató-helyettesként 

mehettem nyugdíjba 2007-ben. Ebben az évben köszönt 

le a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke. Elődöm 

építész-történész volt, aki generációkra visszavezetve 

soproni, így megtiszteltetés volt, hogy noha nem ide 

születtem, és nem is az építészet területéről jöttem, 

rám merték bízni a feladatot. Úgy éreztem, belenőttem 

a városba. Most lesz tizenöt éve, hogy én vezetem az 

ország egyik legrégibb egyesületét, amely több mint 

százötven éves múltra tekint vissza. Ez is mutatja a 

felelősséget, amit a polgárok éreztek a városuk iránt. 

Az egyesületben jelentős értékmentő munka folyik, 

pedig a szervezet sokszor nem volt könnyű helyzetben. 

Sopront hosszú ideig bűnös városnak tartották, bűne az 

volt, hogy hűséges volt a hazájához. Ezt akkor kemény-

fejűségnek, rátartiságnak címkézte a hatalom, nem zárta 

a szívébe a kis elszigetelt országrészt. 

Ma már ez szerencsére nincs így. Elég csak megnézni a 

belvárost, ami szerintem sosem volt még ilyen szép. Any-

nyiféle hangulata van, hogy egyszerűen megunhatatlan. 

Szeretem, amikor a gyönyörű homlokzatokon ragyog a 

nap, az alkonyatot, mikor kigyúlnak a lámpák sejtelmes 

fényei, a téli esti soproni hóesés pedig leírhatatlan. Azt a 

békét, amit olyankor érzek, nem tudom visszaadni. Nem 

hiszem, hogy a világnak van még egy olyan szép helye, 

mint Sopron, nem tudom, hogy lehetne nélküle élni. 

Azt hiszem, ezt jelenti nekem a hűség városa kifejezés. 

Sokszor eszembe jutnak a hazájukat kényszerből elhagyó 

ötvenhatosok, az általuk írt honvágydalok, a sok üzen-

getés a Szabad Európa Rádión. Ilyenkor végtelenül hálás 

vagyok, hogy én itt maradhattam, hűséges lehettem 

a városomhoz. Ha pedig ez megadatott nekem, akkor 

nekem a javát kell szolgálnom, a sikereinek örülnöm 

kell, és itt kell szeretnem élni. 

A PERKOVÁTZ-HÁZ BARÁTI KÖRE

A megunhatatlan Sopron
Józan Tibor, a GYSEV nyugalma-
zott vezérigazgató-helyettese, 
a  Soproni Városszépítő Egye-
sület elnöke
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összetartó, koherens közösség, amelynek volt 
elképzelése a helyről, ahol élt, ezért tudott 
olyan értéket teremteni, amelynek ma is 
csodájára járunk. Az első világháború után 
meggyengült, a második után aztán teljesen 
széttöredezett ez az összetartás. A mai világ 
embere is tudna ilyet alkotni, ha lenne megfele
lő közössége, amelynek van identitása, világról 
való sajátos elképzelése, öntudata. Ezek nélkül 
nem tud megőrzésre méltó örökséget hátra
hagyni. Éppen ezért ahol a leginkább támadják 
a közösséget, ott kell nagyon tudatosan erősíte
ni a még álló falakat.

AZ ÖN ÁLTAL MEGALKOTOTT HELYI PÉNZ, A SOP-

RONI KÉKFRANK IS ILYEN FALERŐSÍTÉS?

Pontosan. Mindig is bosszantott az a hihetetlen 
mértékű forrás- és értékkiáramlás, amelyet 
a globális nagytőke irányít. Ha régen valaki el 
akart venni valamit a másiktól, kihúzta kardját, 
és elvette tőle. Ma ez jóval rafináltabban zajlik, 
de a cél ugyanaz. Ha egy befektető idejön, nem 
azért érkezik ide, hogy segítsen rajtunk, hanem 

azért, mert úgy ítéli meg, itt tudja a legnagyobb 
nyereséget elérni. A béren és a nyereségadón 
kívül minden kimegy az országból. Bárki bármit 
mond, hosszú távon tehát a befektető tulajdon
képpen kifekteti az országot. Ez állandósítja és 
fokozza a kiszolgáltatottságunkat, még akkor is, 
ha szükségünk van új munkalehetőségre, vala
mint a korszerű munkamódszerek és technoló
giák elsajátítására. Ráadásul ha egy országból 
folyamatosan megy ki a tőke, a helyzet tovább 
romlik. A közösség akkor tud jól működni, ha 
maga használhatja a javait, ha a saját kezében 
tartja a gazdaságát, a környezetét. Ezt szolgálta 
a 2009-ben életre hívott helyi pénzünk. Ennek 
az volt a célja, hogy arra motiválja a lakosokat és 
a vállalkozásokat, hogy a közösségen belül költ
sék el a pénzüket, támogatva ezzel a helyi kis- és 
középvállalkozókat, az elfogadói körbe ugyanis 
csak őket engedtük belépni. A tőke így helyben, 
a rendszeren belül maradt, és mivel a kékfrankot 
nem volt értelme halmozni, forgott a pénz, ami 
élénkítette a gazdaságot. Nem mellesleg a helyi 
pénznek fontos identitáserősítő szerepe is volt. 
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A címleteket ezért is nyomtattuk háromnyelvűre 
– magyarra, németre és horvátra –, így a haj
dani Sopron vármegye ma Ausztriában fekvő 
területeit is be tudtuk vonni az együttműködés
be. Jól működött, amíg működött. Példaként: 
kékfrankból autót vásárolhattak, a benzinkútnál, 
a fodrásznál vagy a vendéglőben fizethettek 
vele, azaz az élet majdnem minden területén 
használhatták.

AKKOR MIÉRT KELLETT MÉGIS MEGSZÜNTETNI?

Azért, mert a világ nem akarta, hogy létezzen, 
mert a pénzügyeket irányító hatalom erősebb 
volt nálunk. De nem baj, hogy így alakult. Talán 
megelőztük a korunkat. A gondolatiságot pedig 
továbbvisszük.

HOGYAN?

Például azzal, ami életem egyik legnagyobb al
kotása: a ház előtti téren álló Széchenyi-szobrot 
1997-ben a barátaimmal együtt rendbe hoztuk, 
megvilágítottuk, majd 2016-ban, a legnagyobb 
magyar 225. születésnapjára a talapzatára 
négy nyelven kőbe véstük a hazaszeretetről 
vallott gondolatát. Így hangzik: „A hazaszeretet 
azon szent láng, melyért, bármily gyermeki 
érzelemnek gúnyolják is azt a világ hidegen 
számító cosmo politái, nincs mit pirulnunk, mert 
a legtöbb magasztos cselekedet mégis innen 
vette, innen veszi, és innen fogja venni a Földön 
eredetét.” Tudom, ma még kevesen nézik meg, 
de ha ennek a kevésnek fontos, vagy van, aki az
által, hogy megnézi, elgondolkodik, az már elég. 
Létrehoztunk ehhez egy betűvédnökségi prog
ramot is. Aki egyetért a felvésett gondolattal, az 
egy kisebb összegért egy-egy aranyozott betű 
felett védnökséget vállalhat. Ez nem a pénzről 
szól – hiszen azt mind a város javára fordítjuk –, 
hanem arról, hogy érezzük: a fontos közösségi 
célok eléréséhez majd mindig elengedhetetlen 

a lemondás, az áldozatvállalás. Szerintem szeret
ni az otthonunkat, a szülőföldünket természetes 
emberi érzés, amelyet nem szégyen megvallani.

SOSEM ÉREZTE, HOGY TÚL SOK ÁLDOZATOT HOZ, 

HOGY SZÉLMALOMHARCOT VÍV, ÉS MINDIG ÖNNEK 

KELL AZ ÉLRE ÁLLNIA, HA VALAMIT EL SZERETNE 

ÉRNI?

Néha talán, de nem azért, mert nekem ez rossz 
lett volna. Mindig élveztem, amit csinálok, és 
most is szeretem, ha feladatom van. Számomra 
természetes, hogy az ember szívesen cselek
szik a közösségéért. És persze én sem vagyok 
szent, nekem is jólesik, ha egy esemény, utazás 
vagy program után a résztvevők elégedettek, 
örülnek, gratulálnak, azt mondják, na, ez jó volt. 
Tulajdon képpen csak akkor bosszankodom, ha 
azt tapasztalom, hogy az emberek nem érzik, 
miről szól mindez. Ha nem értik meg, hogy 
a másokkal, a szűkebb vagy tágabb közösségünk
kel való együttműködés az életben maradásunk 
alapja. A tízparancsolat is ezt szolgálja. Támpon
tokat, erkölcsi karókat ad ahhoz, hogyan kell 
egymáshoz viszonyulnunk. Ha ezeket szem előtt 
tartjuk, az olyan értékrend, amely segít eliga
zodnunk. Persze még így is el fogunk botlani, ez 
egészen biztos. De ha van iránymutatás, és van
nak mellettünk olyanok, akikre támaszkodha
tunk, fel tudunk állni, és tovább tudunk menni. 

Ahogy a vendéglátós fogalmaz: „Sopronban 
nekünk a jövőnk múlik azon, hogy a határok 

túloldalán lévőkkel szoros kapcsolatot ápoljunk, 
hiszen geográfiailag egy kulturális egység 
vagyunk, ezt meg kell értenünk. Az egyéni 

boldogulás záloga az erős közösség. Ezért Sop-
ronnak és a túloldalon lévőknek is érdekük, hogy 
nyissunk egymás felé. A kékfrank sem véletlenül 

volt háromnyelvű”
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