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A Russ villa titka

A Russ család villájának eklektikus épületegyüttese 1879-ben épült Handler Nándor vezetésével, Ludwig Schöne 1893ban bõvítette. A belsõ terek kialakítása a korszak legszebb munkái közé tartozik.

Mind méreteire, mind belsõ berendezésének gazdagságára nézve kastélyszerû az épület. "Ennél az épületnél még
azt is gondosan számításba vette a tervezõ, hogy a teleknek melyik pontjára kell állítania az épületet ahhoz, hogy a
Deák térrõl nézve a legkedvezõbb képet kapjuk. Szép belsõ tereit, amelyek a külsõhöz hasonlóan eklektikus stílusúak, nem
csupán a kazettás- máshol stukkó-díszes mennyezetek, márványkandallók, supraporták és velencei csillárok díszítik,
hanem akusztikájuk és arányaik is nagyon kedvez1ek. Az utóbbira az építtetõ, aki nagy zenebarát és mint ilyen
Goldmark Károly zeneszerzõ barátja volt, igen nagy gondot fordított." (Soproni Szemle 1962. XVI)
Az épület évtizedekig zeneiskola céljait szolgálta, manapság pedig évek óta üresen áll. A Nyugat-Magyarországi
Egyetem hallgatói az Építõkockák városfejlesztési pályázatra készítettek 2008-ban egy pályamûvet, mely az épület
múltjára támaszkodva álmodott egy új jövõt az épületnek és a város turizmusának. A leghûségesebb város
szlogenhez ugyanis jól illeszkedik az esküvõi turizmus, melynek helyszíne lehetett volna a még romjaiban is lenyûgözõ épület.
De mi is ez a történet ami az épülethez fûzõdik?
A történet Russ János édesapjáról és kedvesérõl szól. Az apa fiatal korában beleszeretetett egy csodaszép leányba,
Russ János leendõ édesanyjába. A szülõk ellenezték ezt a házasságot, a fiatalok titokban mégis egybe akartak kelni,
de a befolyásos szülõk miatt nem akadt pap, aki megeskette volna õket. Úgy döntöttek, Isten színe elõtt kötik meg a frigyet. Úgy
tervezték, az egyik fa árnyékában fogadnak örök hûséget egymásnak. A kastély kertjében a kiválasztott fa felé
tartva áthaladtak egy rózsalugas alatt. A virágok ráhajoltak a lány vállára, ezzel maradásra késztetve az ifjakat,
akik végül itt tették le esküjüket egymásnak. Késõbb, látva az ifjak kitartását és egymás iránti odaadását, végül a
szülõk is beleegyeztek a házasságba. Russ János és felesége templomban is megpecsételte esküjét, egymás iránti
hûségük pedig egész életükön át kitartott.
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