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Milyenek a soproniak?

Milyen? Olyan, amilyen a városa.

Sopron peremváros, határállomás, nemcsak a térképen, hanem nyelvileg, fajilag, tájilag, sõt szellemileg is. A keleti
irányt kivéve, akármerre indul a soproni turista, néhány órán belül emberszabta idegen határra ér. De nem csupán
az államhatalom határcölöpei jelzik itt az átváltást, a táj is itt lép át a vízszintesbõl a függõlegesbe, a Rábaköz zsíros
nyugalmából az Alpesek ágaskodó világába, melynek két legkeletibb tornya, a Rax és a Schneeberg Sopronig
csillogtatja havas kupoláját.
Õk tanítják a soproniakat a szûk körön túli látásra, a messzeség mágikus vonzására, a szellemi látóhatár szüntelen
tágítására.
A szûkebb határ, amely egységbe öleli Sopront és otthonná keretezi a tájat, egy szelídívû medence, amit három
oldalról a soproni hegység, a Bécsidomb vonulata és a Kurucdomb fellegvárszerû sziluettje zár le. Ebbe a medencébe
simul bele a Belváros, mint sûrûn tekercselt rétes a tepsibe, ebben vonja növekedésének gyûrûit a parkos, kertes,
modern Sopron s innen árad fel a környezõ lankákra, ahol gyümölcsösökkel, szõlõkertekkel testvériesen elvegyülve elapad és
átadja uralmát a fenyvesek, tölgyesek és szelídgesztenye erdõk bölcs világának.
A soproni táj, ez a kertek tömkelegébõl, erdõk varázsából és virágos rétekbõl font lírai táj, a soproni ember második
tanítómestere. Tõle tanulja a csöndes örömök, a termékeny szemlélõdés és termõ békesség, a lelki higiénia. az ifjító séták, az
áhítat és türelem, a természet megértésének és a szív egyensúlyának mûvészetét. A fák zöldje keresztül-kasul szövi a
várost, jut belõle még a belvárosi házak eldugott bástyakertjeibe is.
Emberi vér és növényi nedv szép egyetértésben kering a kövek között. A soproni ember soha, sehol sem érzi magát
kitaszítottnak a természetbõl, mert minden utcába betekintenek az erdõs hegyek s a folyton lengõ szellõ fáradhatatlanul
ellegyezi a házak közül a szennyes levegõt, hogy helyébe beáradhasson a kertek és erdõk illatos lehellete.
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