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A VÁROS 
HÁROM 
   ARCA

Egy város három generáció 
szemszögéből. Az utcák, 
a terek ugyanazok, ám az 
őket bejáró, hozzájuk kötődő 
újságíróknak mást jelentenek. 
A Sopronban élő emberekről 
és az emberekben élő 
Sopronról szóló történetek 
mégis több nemzedék közös 
élményévé forrnak össze.

Szöveg:Meszleny Zita
Fotó: Kováts Gábor
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ogy mi az a Sopron? Fogalmam sincs. Ismerni nem is
mertem, lenni meg már köztudomásúan nincs. Minden 
bizonnyal snájdig lehetett, amikor még echte soproniasan 

gurult le a Szent Mihályból fiákeren hazaigyekvő poncich
terek babstercére a kékfrankos a balfi szőlőhegyből, de ez 
a világ a múlté, el ne mondják senkinek, de én bizony győri 
vagyok, ezt a Sopront előttem úgy negyven évvel eltemették. 
A város azóta a miénk, a gyüttmenteké.

De ismerünk helyette egy társadalmi kísérletet.
A kísérlet a  következőképpen hangzik: szedj össze 

negyven ezer mit sem sejtő magyart Sorsodborsodból, 
Somogy országból, Vazsmegyéből. Ereszd rá őket egy uszkve 
harmincezres, magyar érzelmű német kisvárosra, de úgy, 
hogy meg ne tudják: Ausztriában vannak. Keverj a képletbe 
negyven év kommunizmust, azaz tiltsd be a német város
ban a németet. És nézd meg, mivé asszimilálódnak e lelki 
embercsempészet nyomán.

A végeredmény a  Mi Új Sopronunk, a  Gyüttmentek 
Soprona, a hely, ahol az emberi lélek oly nagyra nő, hogy 
egyazon svunggal két kormányon szitkozódik egyszerre, és 
ahol az embert kétszer adóztatják, mint a Hódoltságban. 
S mégsem tehet a kedvére senkinek, mert a burkus inkasszó 
a nem neki adózó autója füstje-zaja miatt tartja üldözendő 
parazitának, s kergeti keresztül sunyi traffipaxokat termő 
falvakon, a magyar defterdár szerint meg tb és szja híján 
a komplett honi létezése tokkal-vonóval hasztalan.

De a székek közötti padalattiság kortalan átka mellett 
terem a Gyüttmentek Sopronában szép dolog is gazdagon. 
Például levegő: mivel az ingázó valódi hazája az autó, minden, 
ami autózhatatlan, szellős és üres. Biztonsággal elbújhat, aki 
magányra vágyik, más városok kedvenc helyeihez fogható 
tömeg soha nem háborgatja majd.

Aztán terem nálunk az új idők nyelve, a soproni kreol 
is, gyönyörű szép. Az Igazi Sopron egy nagy része még né
metül beszélt, a kommunizmus viszont jelentős mértékben 
beszűkítette a német nagymamák életterét, s beléjük fojtotta 
anyanyelvüket. A múlt század közepén kihalt a városban az 
autentikus német, s maradtak helyette a magyar közoktatás 
nyelvi szolgáltatásai, amelyek az angol esetében még el 
tudják játszani, hogy érnek valamit, a némettel szemben 

A Mi  
Új Sopronunk
Szöveg: Kohán Mátyás
Fotó: Földházi Árpád
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viszont tehetetlenek. A Gyüttmentek Sopronában alig beszél 
már valaki németül. Van viszont helyette a soproni kreol 
a védettségi igazolvánnyal, ami drájgé, a kötelező oltással, 
ami cvájgé, a dokumentumokkal, amik unterlágék, a lakcím
kártyával, ami meldecettel, a megbeszéléssel, ami elit ingázó 
körökben zsűrfix. A munkajog és a határátlépés szókincse 
a beszélt soproni kreolban határon innen is németül van, 
amúgy viszont sok szerencsét annak, aki a várossal annak 
száz évvel ezelőtti nyelvén szóba elegyedne.

Apropó, szerencse. Igen, ez a Gyüttmentek Soprona. Egy 
nagy barokk kaszinó a Magyarország vége táblától öt percre, 
ahol az ember még megállhat egy lépéssel a  kivándorlás 
előtt, és megcsinálhatja a  szerencséjét, kihasználva az 
Európai Unió nyújtotta surranópályát a nyugati fizetéshez 
nyugati esztelenség nélkül. Vagy elbukhat, és mosogathat 
élete végéig egy munkaközvetítő hiéna enyves kezében.

No, de álljunk meg egy stercre. Ha ez az Új Sopron, 
akkor az Új Sopron nem pont ugyanaz véletlenül, mint az 
Igazi Sopron? Nem Lackner Kristóf legendás polgármester 
jelmondatát élik az ingázó gyüttmentek, miszerint mergitur, 
non submergitur, azaz alámerülnek, de el nem süllyednek? 
Kiről írta 1931-ben vitéz Házi Jenő városi főlevéltáros, hogy 
„Sopron lakóssága többnyire németlakta vidékekről tör
ténő bevándorlás által gyarapodott a  multban. Sohasem 
vagyonos németek költöztek Sopronba, akik pénzüket itt 
akarták nyugodtan elkölteni, hanem ellenkezőleg, olyan 
szegény sorsban élő, de becsületes német földművesek, akik 
Sopronban remélték a szerencséjüket megalapozni. Ezek 
hosszú évekig keményen dolgoztak, hogy először a  min
dennapi kenyerüket biztosítsák, azután pedig, hogy vagyont 
gyűjtsenek”? A Sopronba költöző német parasztokról vagy 
minden korok minden gyüttmentjéről, akikből a  soproni 
levegő először robotost, aztán gazdagot, egy generációval 
arrébb meg poncichtert csinál?

Új Sopron az Igazi Sopronnal egy és ugyanaz, mert szeren
cséjüket kereső, szorgos, fifikás gyüttmentek fújják minden 
korban nagyobbra és nagyobbra. Most a  leber kässemmel 
az új babsterc, a Szent Margit az új Szent Mihály, és két-
ezres TDI hajtja az új korok fiákerét, de az  aranyhegyi 
Póda Endre utca ötven év múlva ugyanaz az alultervezett, 
anakronisztikusan közlekedhetetlen rémség lesz, mint ami 
a Balfi-külváros poncichterházakkal teli Gazda utcája ma, és 
a városszéli Harrerbe járnak majd az akkori gyüttmentek 
úgy, mint a mostaniak a legendás Dömötöribe a Széchenyi 
téren. Amíg gyünnek a gyüttmentek, Sopron lényege egy 
és ugyanaz.

Mert nincsenek gyüttmentek. Leendő poncichterek van
nak. Sopron lényege, hogy mindenkiből sopronit csinál – s 
megadja mindenkinek az élményt, hogy az egyre csak kifelé 
tolódó városfalakon kinézve előbb-utóbb már maga gyütt
mentezhessen tovább. Tegnap a németek, ma Sorsodborsod 
– aki idejön és el nem süllyed, idetartozik. 
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SZÉCHENYI TÉR
Egy zöld pelerin kell csak a súlytalansághoz. Hétéves vagyok, 
és gyakran álmodom, hogy merészen repkedek vele a bel
város felett. Álombeli pelerinem varázserővel bír, a soproni 
Széchenyi tér parkjának lépcsőin lehet működésbe hozni. 
Csak bizonyos tempóban, a Széchenyi-szobor felől nekifutva, 
nekirugaszkodva; harmincöt év távlatából újraélem a madár
távlat katarzisát, tisztán látom álombéli Tesz-Vesz utcáim 
népét fentről, az orsolyiták titokzatos csillagvizsgálóját, 
a Tűztoronyról rebbenő galambokat vagy a rondella karé
ját, a városon túl a Szárhalmi-erdő zöldjét, a Fertő nádasát, 
a Muckot és az Ultrát.

PRINTZ-PIHENŐ
Osztálykirándulás az általános iskola elején a Lőverekbe. 
Tízórai a Printz-pihenőnél. Printz Ferenc a dédapám, mon
dom a kelleténél hangosabban, ez az ő emlékműve. Miatta 
vannak sétautak a soproni erdőkben. Egy szavamat sem hi
szik el. A Soproni Városszépítő Egyesület elnöke, a település 
polgármester-helyettese este aztán rám kacsint százéves 
fényképéről apám biedermeier szobájában: rá se ránts!

ORSOLYA TÉR
A Hámán Kató úttörőcsapat kisdobosai az orsolyiták szent 
épületében. Az egykori Belvárosi Általános Iskola: Zúg a Volga 
a templom tövében, málló falak a málló rendszerben. Az első 
cserkésznyakkendő miatt buzgó énektanárunk vörös fejjel 
von kérdőre, meghátrálok a  történelem zsákutcájában. 
A Lábasházra néző ebédlő langymeleg gyümölcslevesszaga, 
a tér rendületlenül ballagó, kortalan öregjei, akiket S. Péter 
barátommal olyan előszeretettel heccelünk a suli után.

DEÁK TÉR
Pompás kilátás Magyarország legszebb és leghosszabb terére 
az osztályterem műteremablakából, rendszerváltoztatásba 
fulladó oroszórák a  néhai evangélikus teológia – Kellner 
Sándor Általános Iskola – legfelső szintjén. Az első zsúrok, 
szerelmek, Lambada, telefonbetyárkodás telefonkönyvből 
a Martos előtti fülkéből, halló, Oázis étterem?, vizet, vizet! 
Leomlanak a  falak, a  város ledobja töviskoszorúját. Pán-
európai piknik, keletnémet Trabant-torzók az utcákon. 
Te depeses vagy?, kérdezi fenyegető tekintettel egy Kőfaragó 
téri vagány, fogalmam sincs, mire gondol; 1989–90, micsoda 
évek  az  Induljon a  banzáj!-tól  az  Enjoy the Silence-ig:  már  
a határon sem lőnek, végre szabadon mehetünk a Muckra. 
Aztán az első szabad választás. Eredeti Fidesz-zászlómat 
a BMX-em nyeregcsövéhez kötözöm. Kampánycsend!, nem 
érted, öcsi?, letöröm a zászlódat, rivall rám egy régi vágású 
öregúr a Deák tér sarkán, Enjoy the Silence.

FŐ TÉR
Egykerekezni a sok száz éves köveken: tiszta Amerika. Vad 
és féktelen bringázások a Fő tér környéki utcákban, a Forum 
Romanum fölé frissen épült vasalóház átjáróiban. Az első 
pohár ecetízű kékfrankos az 1400-as évekbeli árkádok alatt. 
Alakuló ülés a Gyógygödör jótékony félhomályában. A soproni 
éjszakák semmihez sem fogható békéje – a harangok kon
dulását szépapáink is ugyanilyen reménnyel hallgathatták.

SZENT MIHÁLY-TEMPLOM
Egy Mozart-requiem. A  Lacrimosa: életre kel a  város rég 
elhunyt polgársága. Kilépni a Szent Mihály-templomból – 
egész Sopron a hívők lába előtt hever. Évtizedekkel később, 

Életem terei
Szöveg és fotó: Muray Gábor

Felnőni a gótikus, reneszánsz és barokk falak 
rendszerváltáskori mesekönyvdíszletében: igazi 
mágikus realizmus. Bárhová sodor is az élet, mindent 
a gyerekkorom varázslatos tereihez mérek.
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egy jelenkori mindenszentekkor apám, Muray László és 
Muhr Albert egykori válogatott jégkorongozó mögött balla
gok a régi temető felől az újba. Printz Ferenc sírjától Muhr 
Ottmáréhoz. Dédapámtól dédanyám testvéréhez, aki egyben 
Muhr Albert nagyapja. A soproni 9. számú gróf Nádasdy-
huszárezred parancsnoka 1914. december 11-én reggel halt 
hősi halált a  lengyelországi Limanowában. A  limanowai 
csata az osztrák–magyar lovasság legmaradandóbb emlékű 
fegyverténye, a soproni Nádasdy-huszárok hazaszeretetének 
bizonyítéka.

DEÁK TÉR, ISMÉT
Limanowai Muhr Ottmárnak ma már újra szobra van a Deák 
téren. Néhány éve a szüleim is ide költöztek. Az ablakukból 
bámulom átellenben a régi osztálytermemet, bámulom benne 

magamat, ahogy a nyolcvanas évekből a jövőt kémlelem… 
Sopron, időcsapda. Csend van, éjszaka, a GYSEV-pályaudvar 
hangszórófoszlányait sodorja most is a  szél. Kimegyek 
Ottmár szobrához. Mindig kilépek hozzá, ha hazamegyek. 
Mi az a hazaszeretet? S mi a hűség? Apám már Szegeden 
született, ide, a Deák térre járt nyaralni a nagynénjéhez, 
élete vágya volt, hogy visszatérhessen a nagyapai gyökerek
hez, és soproni polgár lehessen. Sikerült neki – én már itt 
születtem. Harminc éve mégis Soprontól távol élek. De ha 
Sopronba indulok, ősz fejjel is azt mondom: hazamegyek. 
Hazamegyek, és felveszem a zöld pelerinemet. 

Deák tér. Háttérben a néhai  
evangélikus teológia épülete
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tél eleji simogató napsütés felé fordított 
arccal idős házaspár ül Sopron óvárosá
ban, a  Templom utcai ház előtti padon. 

A mögöttük álló kétszintes, neobarokk házról 
tudható, hogy Handler Nándor neves soproni 
építész tervei alapján épült 1872-ben. Másutt 
igazi régiségnek számítana, itt, a középkori 
házak sorába illesztve legföljebb közepes korú. 
Érnie kell még, hogy a  többiekével azonos 
tekintélyt megszerezze. 

Magánsorsok és közös történelem vasta
gon rétegződnek egymásra ebben a múltját 
őrző, mégis eleven városban, amely a saját, 
újraformált jövője felé igyekszik, kiszabadulni 
törekedvén a távolra különülés csapdájából. 
Az én magánsorsom itt bő fél évszázadra 
tekint vissza. A hatvanas években sétáltunk 
kényelmesen, hosszan ezeken az utcákon 
keresztapámmal, Storno Gáborral. Az ősz 
hajú úr, a  virgonc tacskó és a  kiskamasz. 
Séta közben építészettörténeti órákat adott 
nekem. Látod, ez érett barokk lakóház, nézd 
meg a tiszta formákat, a homlokzat tagolását. 
Ez itt szép reneszánsz lodzsa, ugye szívesen 
időznél egy ilyenen? Gótikus ablakkeret, 
csúcsívek, csupa függőleges tagolás. Ez meg 
itt copf homlokzat, késői barokk, kicsit már 

rokokó, azokról a copf formájú díszítésekről 
kapta a nevét, látod, az ablakok fölött.

Szerettem megtanulni, hogyan kell föl-
ismerni a  múlt rétegeit. Szerettem járni 
a  Storno-múzeum szobáit is, zárás után, 
amikor a látogatók már elmentek, és nekem 
szabad volt egyedül átéreznem a múlt kútjába 
való belepillantás semmihez sem hasonlítható 
örömét. Sokszor végighallgattam Gábor bácsi 
tárlatvezetését, barátságot kötöttem minden 
óntányérral, berakásos szekrénnyel, vasalt 
ládával, tájképpel és amforával. Mind közt 
a legkedvesebb volt nekem egy nyolcszáz éves, 
oroszlánforma akvamanile, bronz víztartó 
edény, amelyből egykor a  liturgia szerint 
vizet öntöttek a pap kezére. 

Magánsorsunk múltrétegei alatt a történe
lem rétegei sorakoznak, gyakran szó szerint. 
A második emeleti Storno-gyűjtemény alatti 
szinten, az akkor még csak egyemeletes épü
letben a  Bécset ostromló Hunyadi Mátyás 
király vendégeskedett, aludt, mulatott és 
tanácskozott heteken át 1482–1483 telén. 
Micsoda érzés! A nagy király ugyanezen fa
lak között! 

Mostanában a Storno-házba bemenni nem 
lehet, keresztapám is már rég égi múzeumok 

Az ismeretlen ismerős

Szöveg: Bencsik Gábor
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tárlatvezetője. Azért megérintem a falat, hogy 
az ujjaim is megtapasztalják a fél évezred va
lóságát, ami Mátyástól elválaszt, vagy inkább 
összeköt vele. Hiszen az idő itt nem megritkul, 
hanem fölsűrűsödik. Lám, az én két látogatás 
között elszelelt ötven évem, ami nekem életem 
nagyobb fele, Sopronban múló órává rövidül. 

Ha ide születek, talán másképp érezném az 
időt. Talán az Orsolya téri általánosba jártam 
volna, és tanítás végeztével a pajtásaimmal 
rohantam volna le a lépcsőn, ki a szabadba, 
mit sem törődve azzal, hogy évszázados falak 
között sietek haza ebédelni évszázados falak 
közé. Ha beleszületek, talán hétköznapibbnak 
tűnt volna belenézni a múltnak kútjába. Nem 
így történt. Számomra rejtett szépségeket 
kutató vendég vagyok, ismeretlen ismerős 
nekem a város. 

Most, a századik évfordulón, ha akarnék, 
sem tudnék nem gondolni a népszavazásra, 
ami akkor megtartotta magyarnak ezt a né
met gyökereit soha meg nem tagadó várost. 
Száz év, csupán kétszer annyi, mint amennyi 
ideje itt sétáltam keresztapámmal, igazán 
átélhető időtáv. Azon töprengek, kell-e magya
rázatot találnom arra, miért tölt el megújuló 
örömmel, hogy magyar feliratokat olvashatok 
a boltok fölött. Meg kell-e indokolnom ezt a jó 
érzést? Arra jutok, szükségtelen. Elég, hogy 
tudom, ahogy minden magyar tudja, átéli, 
és hálás mindazoknak, akik kivívták a jogot 
a magyarnak megmaradásra.

Végigjárom a magas várfal aljában kanyar
gó bástyasétányt, közben elidőzöm a  szép 
kovácsoltvas padokon. Átjáró nyílik, az út 
visszavisz az öreg házak közé, most egy másik 
utca vezet tovább. Következzék egy hosszabb 
séta, döntöm el, a  Várkerületnek nevezett 
körútra térek, ami a középkori városfalat, az 
ahhoz támaszkodó házak sorát kívülről kerüli. 

Itt már újabbak a házak, tágasabbak a terek, 
tarkábbak az üzletek kirakatai, a kávéházak és 
vendéglők teraszán még télen is székek, asz
talok, kabátban beszélgető vendégek. És fák, 
bokrok, fű, virágágyások. 

Az itteni növénybőség azt juttatja eszem
be, hogy ha Dalmáciában volna ez a város, 
egészen biztosan a legkeskenyebb utcákban 
is dézsákban, cserepekben, fazéknyi föld
darabokon, asztalnyi kertekben mindenütt 
növények virítanának. Visszagondolok a belső 
utcákra, ahol az imént jártam, és meglep 
a hiányra való ráismerés. Egyszer talán ide 
is megérkeznek a virágok és a bokrok. 

Gyalogolok tovább, és közben sok helyen 
kipróbált gondolati játékot játszom: laknék-e 
itt? Úgy értem, végleg, otthonomul választva 
a várost. Hamar kész is a válasz: laknék bi
zony. No, akkor nézzük így, ez itt az én utcám, 
ez itt a bolt, ahol vásárolok, ez a járda, amin 
naponta végigmegyek. Széles térre érkezem, 
magas házak övezik, ezt a világot már jól isme
rem, a millennium aranykorának bérpalotái, 
akárcsak Pesten, Szegeden vagy Pécsett.

Gyerünk még kijjebb, ne csak az ünneplőbe 
öltözött várost lássuk, hanem a hétköznapit 
is. Erre már egyre inkább a bármely magyar 
városra jellemző kép fogad, de nem, mégsem, 
a hegyek koszorúja úgy fogja körül a telepü
lést, ahogy talán sehol máshol. Bóklászom 
a csendes utcákon, erre csak az jár, akinek itt 
van dolga. Visszatérek én is toronyiránt. A ró
mai alapokon magasodó, gótikus, reneszánsz, 
barokk jegyeket magán viselő tűztorony mu
tatja az utat vissza a  főtérre, a  város szíve 
közepébe, ahol olyan szép napokat töltöttem 
egykor. Még egy kávé a téren, aztán indulás 
haza, eltervezve már most, hogy mikor térek 
vissza ismét.

 

„Lám, az én két látogatás között elszelelt 
ötven évem, ami nekem életem nagyobb fele, 

Sopronban múló órává rövidül”
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