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408Kubinszky Mihály : Építés és építészet a Soproni Szemlében

A Szemle háború elıtti évfolyamaiban az építészet Csatkai Endre Sopron-vármegyei
kastélyismertetéseivel kezdıdik, mintegy kiegészítésül a szerzı tollából megjelent kis népszerő
köteteknek. Bük, Zsira, Simaság, Fertırákos, Nagycenk, Dénesfa, Röjtök, Nagylózs, Iván, Nagygeresd,
Pinnye, Csáfordjánosfa, Mesterháza és Sajtoskál kastélyainak leírásai rendre megjelennek. Énekes
Kálmán a sopronhorpácsi kastélyról írt 1938-ban. Mellettük néhány várrom ismertetése mintegy
peremen érinti a témát. Az ismert építészet-történész, Csemegi József 1938-ban foglalkozott a
sopronbánfalvai középkori templomokkal, ami egy évtizeddel késıbb a mőemléki helyreállításnak
fontos támpontokat szolgáltatott. 

Csatkai Endre tollából 1942-ben három soproni építészrıl értékes életmőleírás jelent meg: Neumayer,
Ringer és Handler munkássága addig feldolgozatlan volt. Már ebben az elsı nyolc évfolyamban is
megjelennek idıszerő építészeti kérdések: Hárs György építész 1940-ben a Várkerület és a Szent
György utca összekötésére egy gyalogos közt javasol nyitni, a téma a belváros történeti jellege miatt is
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a Szemlébe illett. Hogy a magát helytörténeti folyóiratnak tituláló lap szerkesztıje ennek a mőfajnak
helyt adott, fontos lépésnek kell ítélnünk: Történeti épített közegben a tervezett munka is a lap
profiljába illik. Szerencse, hogy ezt az elvet a késıbbi szerkesztık is magukévá tették 

Ennek a jegyében 1939-ben jelentıs terjedelemmel megjelent Bergmann (Boronkai) Pál késıbbi városi
fımérnök nagyszabású cikke „Sopron városfejlesztési tervérıl”. Ez a háború elıtti évfolyamoknak az
építészet tárgykörébıl bizonyára a legjelentısebb közleménye. Boronkai fımérnök a város egyik
legavatottabb ismerıje volt. Ebben az írásban, valamint egy évvel késıbb „Sopron városrendezésének
kérdései” címő cikkében, felvázolta azokat a követelményeket és lehetıségeket, amelyek a város
általános rendezési tervében majd csak 1962-ben jelennek meg elıírásként – természetesen idıközben
szükségessé vált komoly módosításokkal. De a történeti értékő városban addig is felhasználtak sok
mindent, amit Boronkai itt lefektetett. 

A városrendezés kérdései, a készülı, majd az elfogadott városrendezési terv az ötven éve újjászületett
Szemle hasábjain is jelentıs építészeti téma maradt. Winkler Oszkár, aki a Soproni Tervezı Iroda
vezetıjeként munkatársaival készítette ezt a tervet, a Szemle olvasóin keresztül a város egész
polgárságának számolt be1957-ben a városfejlesztési programról, majd 1961-ben az elkészült
városrendezési tervrıl. Négy évvel késıbb már a készülı részletes rendezési terveket ismertette. A
témába bekapcsolódott az akkor már nyugdíjban levı Boronkai Pál városi fımérnök is, aki 1964-ben a
Várkerület (akkor Lenin körút) homlokzatrendezési tervét ismertette. Csemegi József már 1957-ben
bemutatta a Várkerület és az Elıkapu részletes rendezési tervét. 

A Soproni Szemle profiljába közvetlenül illettek az építészettörténeti írások. Ezek egy része a
mőemlékvédelmi helyreállításhoz feltárt adatokat ismertette, és így a történeti jelleg mellett gyakorlati
jelentısük is nagy volt. Csak néhányat, a legjelentısebbeket kívánom most kiragadni. Csemegi József
az egyik legelsı, nagy elismerést aratott mőemlékvédelmi munkáról, a Káptalanteremrıl számol be
1963-ban, ugyanakkor Füredi Oszkár az Orsolya tér ujjászületésérıl ír, melyet a háború utolsó napjai
sújtottak, és 409ahol az ı tervei szerint épült fel az ún. „lábasház”. A téma kimagasló értékő írását,
röviddel halála elıtt 2004-ben Sedlmayr János tette közzé „A Soproni középkori várostorony és
környékének védelmi rendszere” címmel. Összefoglaló jellegő volt már 1975-ben Entz Géza: „Három
évtized mőemlékvédelme Sopronban” címő beszámolója. A városunkban végzett eredményes
mőemlékvédelmi munkát jutalmazó mőemlékvédelmi aranyérem (Európa-díj) elnyerésérıl Dercsényi
Dezsı méltatása tájékoztatta a közönséget (1976). A Sopron megyei mőemlékek ismertetésének sorából
kiemelkedik Katona Imrének a fertıdi Esterházy kastély építéstörténetérıl írt közleménye (1976),
Koppány Tibornak a Mihályi kastélyról írt alapos áttekintése (1980), valamint Bartal Ernı közleménye
a kaboldi várkastélyról (1983). 

A 19. századvég és a 20. század, vagyis a legújabb kor építészeti alkotásait csak mintegy 1960 óta
sorolja az építészettörténet a fejlıdés folyamatába és még valamivel késıbb ébredt rá a világ, hogy
ennek a kornak érétkes alkotásait is adott esetben mőemlékként kell védeni. A Soproni Szemle
kimagasló érdeme, hogy ennek a felismerésnek a szerkesztıi mindenkor helyt adtak, és ennek nyomán
Winkler Gábor már 1968-ban ismertethette Sopron 19. századi építészetének átfogó képét, ugyanakkor
Török Laszló a historizmus korának soproni épületeirıl írhatott. 1976-ban egy további cikkben Sopron
újkori építészeti emlékeirıl írt. Ebbe a mőfajba sorolhatók Tompos Ernınek is egyes írásai, így Handler
Ferdinánd biográfiája (1962) és a soproni város-háza építéstörténete (1977). 2000-ben a Szemle egy
egész számát szentelte ennek a témának, amikor is Kubinszky Mihály Schármár Károlyról, Grászli
Bernadett Schiller Jánosról és Günter Péter Wälder Józsefrıl írt, továbbá kapcsolódott ehhez a
GySEV-palota építésének története, amelyet Lovas Gyula írt meg. A témát idırendben Kubinszky
Mihály 2001-ben publikált cikke zárta Sopron 20. századi építészetérıl. 

Egyes épületmőfajokról is jelentek meg érdekes közlemények. A sort Winkler Oszkár nyitotta meg,
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1958-ban Sopron mővelıdési középületeirıl, 1962-ben a belváros új lakóépületeirıl írt. Lóránt Ödön a
kilátótornyokat ismertette. Winkler Gábor 2001-ben az idegenforgalmi épületekrıl szólt. Ebbe a
mőfajba tartozik, mert a város építészeti arculatáról szól Boronkai Pál tanulmánya a parkokról (1969).
Érdekesképpen alig akadt szerzı, aki a népi építészetrıl írt volna, mindössze Filep Antal 1976-ban
megjelent érdekes cikkét említhetjük, mely a Kisalföld népi építészetének alaprajzalkotó gyakorlatáról
szól. Jelentek meg egyes épületekre összpontosító tanulmányok is, így a 25 éves fennállás alkalmából
Winkler Oszkár az általa 1950-ben tervezett Épületasztalosárugyárat ismertette; fia, Winkler Gábor
2003-ban a soproni kaszinóépületet. Ugyanekkor jelent meg közlemény a 20. századi soproni
iskolákról. Az építészetkritika mőfajába sorolható Kubinszky Mihály áttekintése a város közelmúltban
emelt épületeirıl 1982-ben.

Meg kell említeni azokat a témákat is, amelyek az építésépítészethez is kötıdnek, ugyanakkor más
diszciplínákhoz is sorolhatók Ilyen a háború utáni újjáépítéssel foglalkozó néhány írás, Boronkai Pál
tollából 1960-ban, majd negyvenhárom évvel késıbb, 2003-ban Keizler Kálmán visszatekintésében. Új
mőfajt jelent Jankó Ferencnek az elmúlt években megjelent két érdekes tanulmánya is: Az elsı (2001) a
város történelmi épületállományának funkcionális hasznosításáról szól. A másik egy érdekes beépítési
módot tár fel, a részházakat, a cikk folytatása pedig a jövıbe is tekint, amikor a történelmi külvárosok
fejlesztésének lehetıségeit tárgyalja (2004). A társadalomtudománnyal foglalkozó olvasók is bizonyára
értékelték ezeket az írásokat. 

410Külön kell megemlítenem a Lıver témájával foglalkozó írásokat. Elıször Becht Rezsıét, aki
„L ıveri változások” címen 1969-.ben a szépirodalmi mőfaj magas fokán szól a neki is oly kedves
városrészrıl. Szabó Jeneı, városunk ugyancsak ismert és kedves szépírója 1986-ban „A régi lövér”
címmel ír. És sokat szerepel a lıver ugyancsak Szabó Jenınek külön kiadványban is megjelentetett
fontos írásában, amelyet 1983-ban a Soproni Városszépítı Egyesület történetének szentelt. 

Mindezekhez járulnak még a nekrológok, így Winkler Oszkár életmővének bemutatása a halálát
követıen rendezett ülésszak elıadásainak ismertetésével, és a Boronkai Pálra való emlékezés. Más
oldalról világítják meg a témát a könyvismertetések, melyek a Sopronnal kapcsolatosan örvendetes
módon gyarapodó építészeti kiadványokat mutatják be. Néhány kiállítás megnyitásán elhangzott beszéd
is megjelent folyóiratunkban. Mindehhez hozzájárul még az a sok érdekes fénykép, amely a Szemlében
régi épületeket: városlátképeket, eltőnt, mert lebontott vagy lebombázott alkotásokat mutat. Fıként
azokban az évfolyamokban, melyek idejében Csatkai Endre volt a fıszerkesztı, egyes üresen maradt
helyeketsarkokat a lapban a múzeum archívumának érdekességeibıl töltött ki. Végül meg kell
emlékezni arról, hogy hosszú éveken át a Soproni Szemle címlapja is a belvárosról készített légi felvétel
segítségével Sopron építészeti értékeit demonstrálta. 

Összegezésként megállapíthatjuk, hogy a lap az elmúlt ötven esztendıben – csakúgy mint a háború
elıtti évfolyamokban is – az építészet témakörét az ıt megilletı mértékben és túlnyomórészt értékes
tanulmányokkal szerepeltette.
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