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WINKLER GÁBOR 
 

Horváth Zoltán település-  
és építéstörténeti témájú írásai 

 
Az építészeti alkotás megszületését – legyen az település, városrész, építészeti együt-
tes vagy épület – számtalan tényezõ befolyásolja. Az alkotás folyamatában nagy szere-
pet játszik a helyszín, a már meglévõ természetes és épített környezet, a kor techni-
kája, vagy éppen a tervezõ építész habitusa. Tágabb értelemben azonban az adott kor 
szemlélete, „hangulata” és divatja is erõsen hat egy-egy mû megszületésére. Az alkotás 
szempontjából azonban különösen fontos a gazdasági-társadalmi környezet, mely az 
építés igényét gerjeszti és az épület megszületését lehetõvé teszi. Az építészettörté-
nésznek tehát nem csupán a mû esztétikai értékelése a feladata: a kor társadalmát, a 
megrendelõk életformájának lényegét is fel kell ismernie.1 Sopron építészettörténetét 
kutatva számunkra e területen nyújtott felbecsülhetetlen segítséget Horváth Zoltán 
történettudományi munkássága, számos város- és családtörténeti tanulmánya. 

Horváth Zoltán ilyen irányú tevékenységének fontosságára szakíróink már koráb-
ban is felfigyeltek.2 A településtörténet kutatása szempontjából nagy fontosságúak 
Sopron városias fejlõdésével foglalkozó írásai, ezek megbízható kiindulópontot adnak 
a további vizsgálódásokhoz. Fontos megemlíteni, hogy a történész nem csupán az idõ 
távlataiban helyezi el Sopron társadalmi és gazdaságtörténeti eseményeit, hanem tisz-
tán és világosan látja a növekedés térbeli folyamatát és ennek következményeit, a 
fejlõdés hatását a város funkcionális elrendezésére, szerkezetének alakulására, kitel-
jesedésére. Sopron kora kapitalista fejlõdésérõl írt tanulmánya3 ugyanúgy ezt a 
sokrétû szemléletet, következetes „térlátást” tükrözi, mint a késõbb publikált, a feu-
dalizmusból a kapitalizmusba való átmenet gazdaságáról szóló közlése is.4  

Különösen jól használhatók a kutatáshoz a korabeli dokumentumok alapján Né-
meth Ferenc által átrajzolt térképek. Sopron fejlõdését érzékletesen mutatja az 1862–
1965 és az 1910 közötti állapot összehasonlítása.5 A vázlatrajzokat Horváth Zoltán fon-
tos adatokkal egészítette ki, így a város felépítése és terjeszkedése térben is jól 
áttekinthetõ. De rendkívül szemléletes a Gyõri kapu környéki vásártér 1866-os hely-
színrajzi rekonstrukciója is, amely segítheti a mai beépítés megértését.6  

Horváth Zoltán idézett tanulmányaiban gondos vizsgálat alá vette Sopron gazda-
sági erejének változásait. A városban jelen lévõ tõke mozgása, a befektetések változó 
célja ugyanis döntõ tényezõ lehet az építészeti fejlõdés szempontjából. Az ipari beru-

                                                        
1 Louis I. Kahn építész „prekoncepció” elmélete, bővebben Bonta János: Modern építészet 1911–2000. Budapest, 2002, 56–57. 
2 Jankó Ferenc a he+lyi társadalom- és politikatörténet fontosságáras hívta fel a figyelmet, amikor Horváth Zoltánnak Sopron 
városias fejlődésének gondos feldolgozására hivatkozott a Soproni Szemle hasábjain. V.ö.: Jankó Ferenc: A Soproni Szemle 
tudománymetriai vizsgálata (1937–2004) SSz. 59 (2005), 411; Horváth Zoltán ilyen irányú tevékenységére utal: Turbuly Éva: 
Városszeretet és patriotizmus. Horváth Zoltán 75. éves SSz. 60 (2006) 3. sz. (= Turbuly 2006.), 203–204. és Dominkovits Péter: 
Emlékezés Horváth Zoltánra (1931–2012) SSz. 66 (2012) 1. sz. (= Dominkovits 2012.), 4.  
3 Horváth Zoltán: Sopron városias fejlődése a kapitalizmus első időszakában (1848–1914). SSz. 39 (1985) 119–140 és 213–236. 
(= Horváth 1985.) 
4 Horváth Zoltán: Sopron gazdasági és politikai gondjai a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet idején (1828–1865). SSz. 43 
(1989), 97–125. (= Horváth 1989.) 
5 Horváth 1985. 126–137. 
6 Horváth 1989. 104-105. 
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házások a 19. században kockázatos, de nagy hasznot ígérõ vállalkozásokká válhattak. 
Esetenként biztosabbnak tûnt azonban a lakásépítés, amely igazából e korban vált 
hasznot hozó befektetéssé. 

A soproni barokk Belváros palotáit egy-egy nagycsalád, annak kiterjedt rokonsága 
és szolgaszemélyzete lakta. A 19. századi megteremtette a „bérház” korszerû formáját. 
Eltûnt a nagy belmagasságú „szép elsõ emelet” – „bel étage” –, helyette sokszintes la-
kóházakat, ezekben nagyjából azonos belmagasságú, hasonló komfortú és megvilágí-
tású, jól és könnyen kiadható bérlakásokat létesítettek.7 Horváth Zoltán tanulmányai-
ban pontosan követi a Sopronban mûködõ tõke mozgását: a soproni polgárok mint 
befektetõk egyszer elfordulnak, majd ismét visszatérnek a bérházépítés jellegû in-
vesztáláshoz. Mindez e korban nem csupán gazdasági kérdés volt, hiszen a városkép 
alakulását is nagyban befolyásolta. Azonos magasságú, egységes nyílásritmusú, mo-
numentális térfalak jöttek létre (Széchenyi tér északi térfala, Deák tér beépítése), 
ugyanakkor a Belváros vagy a Várkerület egy-egy lebontott háza helyén megjelenõ új 
üzlet- és lakóházak nagy méreteikkel megtörték a kisvárosias beépítés kialakult har-
móniáját.8 

A köz- és lakóépületek történeti kutatásához egyaránt fontos adatokat kapunk 
Horváth Zoltántól.9 Az új építkezéseket térben és idõben pontosan helyezi el, 
ugyanakkor építésükkel kapcsolatban fontos adatokat, esetenként levéltári jelzeteket 
is közöl. Gondos kutatásai alapján sok, korábban nem ismert és nem publikált kora-
beli ábrázoláshoz jutunk, ezek megfelelõ alapot biztosítanak az épületek hiteles hely-
reállításához. Egy-egy, az építéstörténet számára még kevésbé felfedezett épülettípus 
– így például a soproni és sopronbánfalvai malmok – építéstörténetével kapcsolatban 
közleményei különösen tanulságosak számunkra.10  

Gyakorló mérnök számára is fontos tudásanyagot közvetítenek az építõanyag-gyár-
tással kapcsolatos írásai.11 Közülük a soproni városi téglaégetõkrõl szóló részletes ta-
nulmánya akár „tananyag” is lehetne az anyaggyártás oktatásában. Az írás a tégla 
elõállításának technológiatörténete mellett annak gazdasági megszervezésérõl és 
mûködtetésérõl is minden részletre kiterjedõ, szakszerû képet ad.  

Az építtetõ minden esetben fontos szereplõje az építészeti alkotó munkának. Kul-
túrája, tájékozottsága, magasabb igényei döntõek lehetnek a ház megformálása szem-
pontjából. Sopron nagypolgári villáinak építészettörténeti feldolgozása12 során nagy 
segítséget adtak Horváth Zoltán Flandorffer Ignácról és fiáról írt tanulmányai.13 

                                                        
7 Az udvari függőfolyosó – „gang” – helyett Sopronban már az 1850-es évek elején a komfortosabb „fogatolt” elrendezésű alaprajz 
használata terjedt el (Rákóczi Ferenc utca 14. sz., 1847, Leopold Walter terve). Vö.: Winkler Gábor: Soproni polgárházak a 19. 
században. in: Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk. Lővei Pál. Budapest, 1993. 383–401.; Uő.: 
Wohnhäuser des 19. Jahrhunderts in Sopron (Ödenburg). Marburg, 2004. 277–303. 
8 A Takarék- és Kölcsönegylet háza. In: Horváth 1985. 135. 
9 Horváth Zoltán kutatásai során a 19. század második felének jelentősebb engedélyezési terveit gondosan áttanulmányozta, Handler 
Ferdinánd építész terveiből pedig kiállítást rendezett az egykori Megyeházán. 
10 Horváth Zoltán: A soproni és sopronbánfalvai molnárcsaládok és malmaik története (1767–1950). Sopron, 1993. 378. 
11 Horváth Zoltán: Sopron szabad királyi város téglaégetője (1830–1893). in: Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. Szerk. Környei 
Attila – G. Szende Katalin. Sopron, 1996. 279–302. 
12 Winkler Gábor: Nagypolgári villaépítészet Sopronban a 19. század végén. SSz. 64 (2010), 4–28. 
13 Horváth Zoltán: Flandorffer Ignác és fia bornagykereskedő cégének csődje és betéti társasággá alakulása, 1893. SSz. 47 (1993), 
360–367; Uő.: ifj. Flandorffer Ignác élete és munkássága (1816–1891) SSz. 48 (1994), 332–348. 
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Hetvenötödik születésnapján Turbuly Éva látogatta meg Horváth Zoltánt.14 Meghitt 
beszélgetésük legvégén terveirõl faggatta a nyugdíjas éveit töltõ levéltár-igazgatót. 
„Elsõként szeretném végre befejezni a Sopron vagyonos polgárairól szóló könyve-
met…”, vallott elképzeléseirõl. Dominkovits Péter megemlékezésébõl15 tudjuk, hogy 
„betegágyán Sopron vagyonos polgársága régóta tervezett nagymonográfiáját készí-
tette”. Fájdalmas vesztesége Sopron építészettörténet-írásának, hogy a tervezett nagy 
családtörténet befejezetlen maradt. 

Horváth Zoltán tanulmányai a soproni település- és háztörténetírás megbízható, 
hiteles forrásai. A „városszeretõ és patrióta” munkásságára minden helytörténeti ku-
tatással foglalkozó építész hálával gondol vissza. Nem nehéz megjósolni, hogy kutatá-
sának eredményeit az eljövendõ nemzedékek várostörténet-kutatói és építészettörté-
nészei is sikerrel fogják felhasználni.  

 
 

                                                        
14 Turbuly 2006. 204.  
15 Dominkovits 2012. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


