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Bertha Ágnes

Színes üvegablakok díszítik 
már a Szent Orsolya-templom 
oltár feletti falát is, az ünne-
pélyes szentelése alkalmából 
múlt héten zsúfolásig meg-
telt a templom. Az összesen 37 
képet Kovács Gergő Vilmos atya 
rajzolta meg, és Wutka László 
budapesti üvegfestő–ólomüve-
gező műhelyében készültek el.

Az idei a jubileumok éve 
a Szent Orsolya-templomban: 
150 éves a templom, amely 70 
éve a bombázásokban sérült 
meg, törtek be színes üvegab-
lakai is – és imáival segíti a száz-
éves Mária nővér is. Az 1990-es 
években Reisner Ferenc atya az 

utcafront felőli ablakokat az ere-
detihez hasonló stílusban pótol-
tatta; az oltár feletti ablakok 
elkészítését Havassy Bálint isko-
lalelkész kezdte szorgalmazni. 

– Arra törekedtünk az üvegab-
lakok tervezésénél, hogy egye-
diek legyenek tematikájukban, 
és illeszkedjenek a templom stí-
lusához – meséli Kaposi Gábor 
templomigazgató. – A háború 
előtti ablakok egyszerű, szőnyeg-
mintásak voltak, az újak a góti-
kára jellemző stílus- és színvilá-
got – piros, sárga, kék – hordoz-
zák. A képek témája a Máriáról 
szóló komplett egyházi tanítás: a 
bal oldaliaknál Szűz Mária Isten-

szülő dogma olvasható iratszala-
gon, felette a Lorettói Litániából 
az anyáról szóló címek, jobbról 
pedig Szűz Mária mennybevé-
telének dogmája, felette ennek 
megfelelően a királynői címek 
sorakoznak szintén a litániából. 
A főoltár közepén a szeplőtele-
nül fogantatott Mária szobra lát-
ható, mert ez a templom titu-
lusa. Az oltár mögötti ablakokon 
a Szentírásból és a Szenthagyo-
mányból vett szimbolikus ábrák 
láthatók. A záró részekre három 
csillag került. A színes üvegab-
lakok nemcsak szépek, hanem 
tanítanak is: a színes ablakok 
csak akkor ragyognak, ha a fény 
megvilágítja őket. Mária is attól 
olyan szép, hogy Isten fénye 

átragyog rajta. Nekünk is az a fe  -
ladatunk, hogy minden gyarlósá-
gunk ellenére láthatóvá tegyünk 
valamit a Jóistenből.

Összesen háromszor hat figu-
rális, plusz 16 gótikus díszítésű 
ablak és a három csúcsív készült 
– Kovács Gergő Vilmos újmisés 
rajzai alapján Wutka László üveg-
festő–ólomüvegező készítette el 
budapesti műhelyében. Az abla-
kok 4,3 millió forintba kerültek, 
ebből 2,2 millió forint a hívek 
adománya, másfél millióval segí-
tett az önkormányzat, a maradé-
kot pedig a templom állta.

– Igyekszünk népszerűsíteni 
az új üvegablakainkat – mondja 
Kaposi Gábor –, hiszen kevesen 
tudják, hogy milyen kis ékszer-
doboz áll itt, a belváros közepén: 
ezért képeslapokat és naptárt is 
adunk majd ki.

EREKLYE A TEMPLOMBAN
IV. Károly utolsó magyar kirá-
lyunk csontereklyéjét helyez-
ték el a Szent Orsolya-temp-
lom Szent Angéla-mellékoltá-
ránál egy fakeresztben. A volt 
Habsburg uralkodót tíz évvel ez-
előtt II. János Pál pápa avatta 
boldoggá; a Károly Király Ima-
liga a Népek Békéjéért pedig 
minden évben – így idén Sop-
ronban megemlékezést szervez 
az egykori császár–király tiszte-
letére. IV. Károly gyermekkorá-
ban kapott egy jóslatot Máter 
Vincencia stigmatizált orsolyita 
nővértől, miszerint a gyermeket 
imába kell burkolni, mivel csá-
szár lesz, és sokat fog szenvedni.

Átengedni Isten fényét

Pluzsik Tamás

A 2014-2015-ös szín-
házi évad első pre-
miere volt a hétvé-
gén a Soproni Petőfi 
Színházban. Ion Luca 
Caragiale: Az elve-
szett levél című komé-
diáját állította szín-
padra a társulat.

– Bár a darab 1884-ben íródott, 
de úgy tűnik, témája ma is aktu-
ális, nem véletlen, hogy mind-
máig az egyik legtöbbet játszott 

színmű a román színpadokon – 
fogalmazott a premiert követő 
percekben Béres László, a gyer-
gyószentmiklósi Figura Stúdió 
Színház igazgatója, a darab ren-
dezője. – A történet egyszerű, de 
rendkívül fordulatos: a válasz-
tások küszöbén egy szerelmes 
levél köré szövődik a bonyo-
dalom. Ez a darab, sajnos min-
den korban érvényes, hiszen az 
emberi butaságról, gátlástalan-
ságról, korrupcióról szól. 

– Rendkívül izgalmas szerepet 
alakítok a darabban, egy igazi 
nőt, a rendező szavaival élve, 
aki magas sarkú cipőjével átgá-
zol mindenen és mindenkin, és 

csak a saját érdekeit tartja szem 
előtt. Ha maga Zoe nem is egy 
szerethető figura, de annak meg-
formálása nagyszerű színészi fel-
adat – nyilatkozta a női fősze-
repet egészen kiválóan alakító 
Szőcs Erika.

– Ismertem ezt a darabot, és 
a ren  dező hívó szavára örömmel 
jöttem Sopronba, hogy eljátsz-
szam Tipatescut, a megyei pre-
fektust. Nagy és igen hálás sze-
rep, igazán lehet benne lubic-
kolni – hallottuk Kozma Attilától, 
a stand up-ból is ismert erdélyi 
színésztől.

Mindent összegezve Az elve-
szett levél az emberi természet 

kor  rum  pál  hatóságáról szól, egy-
fajta konkrétumok nélküli politi-
kai szatíra, melyben ki-ki ráismer-
het akár napjaink vagy az elmúlt 
időszak egy-egy politikusára is. 
Kívülről nézve ez így akár még 
vicces is lehet…

Az említettek mellett a főbb 
szerepeket Kovács Frigyes, Ács 
Tamás, Horváth László, Savanyu 
Gergely, Horváth Andor, Papp 
Attila, Farkas Tamás, Pintér 
Gábor, Szlúka Brigitta és Sárdy 
Zoltán játsszák, valamint közre-
működik a színház tánckara és az 
Ábrahám János, Horváth Tamás, 
Kránitz Péter, Stöckert Ádám 
összetételű rézfúvós zenekar. 

Első premierként Az elveszett levél című komédiát mutatták be

Színházi évadnyitó
Huszár Judit 

Az első szelfit (önfotó) az 1920-as évek-
ben New Yorkban készítették – ez is kide-
rült az utazó múzeum első előadásán. A Sop-
roni Múzeum munkatársai a múzeumok őszi 
fesztiváljának apropóján pakoltak tele egy 
bőröndöt érdekesebbnél érdekesebb tárgyak-
kal, és elkezdték járni a soproni iskolákat. 

Az 1800-as évek végén készült 
soproni fényképet is megmu-
tatott Szabadhegyi Zita, vala-
mint Bolodár Zoltán a Handler 
10. i osztályos diákjainak. A Sop-
roni Múzeum munkatársai egy 
bőröndnyi fényképezéssel kap-
csolatos anyagot gyűjtöttek össze 
(köztük több műtárgyat, vizitkár-
tyát), amelyet elvittek az iskolába. 
Az interaktív előadáson arról is 
beszéltek, hogy miben külön-
bözött a száz évvel ezelőtti foto-
gráfia a mostanitól, de a jelenleg 
divatos szelfikről is hallhattak 
a fi  atalok, sőt maguk is készítet-
tek fotókat. – Azt gondoltuk, hogy 
a fotózás egy népszerű téma, 

érdekli a diákokat – mondta a Sop-
roni Témának Szabadhegyi Zita. 
– Az utazó múzeum no     vember 
közepéig mozgásban lesz, vár-
juk még a jelentkező iskolákat, 
szívesen elmegyünk rendhagyó 
órát tartani. Persze hogyha lesz 
rá igény, akkor a fesztivál után is 
folytatjuk ezt a programot, akár 
más témával is. 

A múzeumok őszi fesztiválja 
egyébként november 9-ig tart. 
A Soproni Múzeum csatlakozott 
a Nagy Rajzolás kampányhoz 
is, egész héten várják a Fő térre 
a je  lentkezőket, a nagy közös 
szabadtéri rajz pedig szomba-
ton fog elkészülni. 

A műtermi 
fotótól a szelfiig

Az elveszett levél az emberi természet kor  rum  pál  hatóságáról szól, egy fajta konkrétumok nélküli politikai szatíra 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A GYIK Rendezvényházban október 18–19-én rendezi meg a Ma-
gyar Minerofil Társaság az ásványbörzét, ahol ásványokat, ős-
maradványokat, drágaköveket, meteoritokat, valamint ezekből 
készült dísztárgyakat és ékszereket lehet megnézni és megvásá-
rolni. Október 20–26. között hüllőkiállítás lesz a GYIK-ban, kroko-
dillal, óriáskígyóval, teknősökkel, kaméleonnal és madárpókkal.

Ásványbörze és hüllőkiállítás

IV. Károly csontereklyéje a Szent Angéla-mellékoltárra került, mutatja Kaposi Gábor 
templomigazgató FOTÓ: BERTHA ÁGNES
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Tallózó

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 20-ig várjuk a Soproni 
Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a Rubicon 
folyóirat soproni különszámát sorsoljuk ki, amely átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Október 8-i rejtvényünkben Gorkij gondolata: „Az embert megszülni nehéz, de jóra nevelni még nehezebb”, 
szerencsés megfejtőnk: Sándor János (Sopron, Vasvári Pál u. 20.).

Keresztrejtvény

Pluzsik Tamás

Vicc a hatvanas évekből: két veréb beszél-
get a lóversenypálya mellett: maga miből 
él kolléga? Tudja, van itt egy szemfelszedő 
vállalkozásom… Ez egy úgynevezett dupla 
fenekű, nem is annyira jó vicc, de hogy mi 
is az a szem  felszedés (és itt nem a verebek 
értelmezésére gondolok), azt bizony ma már 
a fiatalabb generációnak magyarázni kell. 

A múlt században jelent meg 
a női öltözködés egyik legcsábí-
tóbb kiegészítője, a selyemharis-

nya, majd később a nylonharis-
nya. Nagy kincs volt az ötvenes 
években, az egyik legkedveltebb 

csempészáru a Nyugat-Európá-
ból hazatérő sportolók körében!

– Az addig használatos haris-
nyákhoz képest hihetetlenül 
vékonyszálú volt ez az új divat-
cikk. Felvételéhez nagyon gon-
dos kéz- és körömápolás szük-
ségeltetett, de még így is hamar 
„elkezdett futni a szem”, és ekkor 
jött a mi munkánk – emlékezik 
vissza a szemfelszedés hősko-
rára Roth Gyuláné. A 80 éves 
Vilma néni azt mondja, hogy 
nem élete álma volt ez a sze  -
met rendkívül igénybe vevő 
foglalatosság. 

– Az élet hozta ezt a kényszer-
pályát, erdőmérnök férjem öt 
évi orosz hadifogság, majd több 
mint három évi „hazai” interná-
lás után megbélyegzett ember 
volt, sok nehézséggel és konf-
liktussal éltünk, minden fillérre 
szükség volt. Először elkezdtem 
kézzel pulóvereket kötni, majd 
szép lassan összespóroltam 
annyi pénzt, hogy vehettem egy 
szemfelszedő gépet. Egy forint 
volt egy sor, sokszor éjjel háro-
mig „szedtem a szemet”…

Talán mondanunk sem kell, 
szemfelszedő képzés nem volt, 
egymástól lehetett ellesni a szak -
mai fogásokat. Vilma néni a kö -
tésben–horgolásban szerezett 
tapasztalatait hasznosította.

– Elsősorban jó szem és türe-
lem kellett. Egy pohárra kife-
szítettük a harisnyát, ezután 
ha volt, kézzel el kellett varrni 
a lyukat, majd a horogvégű 
tűvel megkeresni a lefutott 
sor végét és úgy visszafejteni 
a szá  lat. A kuncsaftok viszony-
lag szűk körből kerültek ki, hisz 
a szemfelszedés majdhogynem 
bizalmi munka volt. Minden-
kinek meg volt a maga helye, 
ahová hordta a harisnyáit. Szép 
lassan aztán, mint annyi min-
den más, ez is megszűnt, a gépet 
még el tudtam adni, mindösz-
sze egy tűm maradt, meg ez 
a fotel, amiben volt úgy, hogy 
27 órát ültem és dolgoztam 
egyfolytában…

Elfeledett szakmák, elfeledett mesterségek művelői

Vilma néni, a szemfelszedő

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS



2015. JANUÁR 5-IG, KEDD–PÉNTEK 14–18 ÓRÁIG, 
SZOMBAT, VASÁRNAP 10–18 ÓRÁIG (HÉTFŐ SZÜNNAP),  
LISZT-KÖZPONT, MUNKÁCSY-TEREM

MUNKÁCSY, PAÁL, SZINYEI 
ÉS TÁJKÉPFESTŐ KORTÁRSAIK
Kiállítás a Szépművészeti Múzeum és a 
Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből

OKTÓBER 26-IG, KEDD–VASÁRNAP 10–18 ÓRÁIG FESTŐTEREM

TRÓNSZÉKEK – KOLLÁZSKÉPEK
MEZEI GÁBOR
Munkácsy-díjas belsőépítész kiállítása

OKTÓBER 17–19., PÉNTEK: 8.00–18.00-IG, SZOMBAT: 10.00–18.00-IG, 
VASÁRNAP: 10.00–16.00-IG LISZT-KÖZPONT

VIII. VASÚTMODELL- 
KIÁLLÍTÁS
kiállító az 1-es Villamos Klub

OKTÓBER 21., KEDD 19.00 LISZT-KÖZPONT

L’ART POUR L’ART 
TÁRSULAT
A postás, aki megeszi a leveleket

OKTÓBER 25., 20.00–24.00 LISZT-KÖZPONT

NAUTILUS BULI
Kapunyitás 19 órakor

programajánló
Október 15–29.
www.prokultura.hu 
www.facebook.com/prokultura

DÁTUM ELŐADÁS BÉRLET
15. szerda 15.00 Az elveszett levél Eötvös
15. szerda 19.00 Az elveszett levél Medgyaszay
16. csütörtök 15.00 Az elveszett levél Herbszt
16. csütörtök 19.00 Az elveszett levél Berzsenyi
17. péntek 19.00 Az elveszett levél Déryné
18. szombat 19.00 Az elveszett levél Lackner
19. vasárnap 19.00 Az elveszett levél Jászai
24. péntek 19.00 Az elveszett levél Széchenyi
25. szombat 19.00 Az elveszett levél Blaha
26. vasárnap 15.00 Az elveszett levél Jakab
26. vasárnap 19.00 Az elveszett levél Nádassy
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