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Fényes Gabriella : Az orsolyiták zárdájának, templomának és iskolájá nak
építéstörténete

A soproni Orsolya tér meghatározó építészeti eleme a Szent Orsolya rend zárdából, templomból és
iskolából álló együttese (Orsolya tér 2-3. szám). A ma látható mőemlék épületek a 19. század második
felében és a 20. század elején épültek, de a rend itteni megtelepedése korábbi idıre nyúlik vissza.

A Szent Orsolya rend zárdáját özv. Nigglné Gangel Mária alapította itt 1746-ban férje végakarata
szerint. Mária Terézia engedelmével örök idıkre alapítványt tett: Zárda és templom számára
megvásárolta Schramm Lukács soproni polgár házát (a mai Orsolya tér 2. helyén), és a bécsi városi
banknál 12 000 forintot hagyományozott az apácákra, hogy azok iskolát nyissanak, ahol a nemesek és
a polgárok gyermekeit tanítsák.313(300) 1747-ben három apáca érkezett Gyırbıl, megkezdıdött az
oktatás. Kápolnát létesítettek, amelyben Mária Terézia is ájtatoskodott 1773-ban. Az iskola gyors
növekedése miatt hamarosan bıvíteni kellett az intézményt, ezért 1750/1752-re megszerezték a
szomszédos Hackstock-házat is.314(301) Elıször a két épület összeköttetését biztosították, továbbá
sekrestyét és kórust alakítottak ki az újonnan megszerzett épületben. 1769-ben nagyobb átalakításra
került sor, a Hackstock-ház tetejére emeletet húztak,315(302) és a kápolnát templommá építették át.
Ennek titulusa Szent Kereszt volt. A templom alatt kripta épült, amelynek lejárata a templomon kívül
nyílott.316(303) Az apácák 1846-ban tovább terjeszkedtek, Friese-Kuno Frigyestıl és Wentzl Mihály
özvegyétıl hozzájuk került a mai Fegyvertár utca felıli szomszédos, korábban a Vogl, majd a Rieder
család tulajdonában lévı ház (a mai Orsolya tér 3. helyén). 1858-ban övék lett a következı telek is, de
azt három éven belül továbbadták, és csak 1877-ben vásárolták vissza.317(304)

A Rieder-ház megvétele (1846) után azt és a már korábban tulajdonukban lévı épületeket a barokk
templommal együtt lebontották, és 1864-re új, zárdából, templomból és iskolából álló épületegyüttest
emeltek. A tervek két részletben készültek. 1859-ben 82az új templomot és az iskolát tervezték meg, a
homlokzati rajz szerint a templom északi oldalán még barokk épület állt (1. kép). A lebontásra szánt
épületekrıl az építımester, Handler József és fia, Nándor földszinti és emeleti alaprajzot
készített.318(305) A korábbi templom helyére új templomot terveztek kis kapuépítménnyel, három
szakaszos keresztboltozattal és a nyolcszög öt oldalával záródó szentéllyel. A templom oldalfalait
három sorban elhelyezett ablaknyílások tagolták. Délrıl, az egykori Hackstock-ház kapualja helyén
három boltszakaszra osztott sekrestye csatlakozott volna hozzá. A telek hátsó beépítését némi
módosítással megtartották. A Rieder-ház helyére kétemeletes, kilenc tantermes iskolaépület került. A
két középkori telek utcavonalát kiegyenesítették. 1862-ben megtervezték az új zárdaépületet és
módosították a templom alaprajzát és belsı architektúráját (2. kép). Még ez évben megkapták az építési
engedélyt, megkezdıdött az építkezés.
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1. kép A templom és az iskola terve 1859-bıl (Soproni Levéltár Fasc. XXIV. 5555/1862)

Az elkészült épületegyüttes nemcsak Sopron építészetének kiemelkedı emléke, de országos szinten is a
gótizáló romantikus építészet színvonalas alkotása. A templom épülete keskeny homlokzattal ékelıdik a
zárda és az iskola épülete közé (4. kép). A homlokzatot két szoborfülkés támpillér keretezi és egy erıs
övpárkány osztja két 83részre. Ez utóbbi folytatódik a zárda és az iskola épületén is. A homlokzat
meghatározó eleme a bejárat felett, az övpárkányon ülı hatalmas csúcsíves, négyosztatú, kırácsos,
rozettás ablak és az oromzat feletti karcsú, nyolcszöglető torony.319(306) Török László és Winkler
Gábor megfigyelései szerint a tervezı a templom homlokzatán jó érzékkel egyesítette az angol
neogótika szerkesztési formáit és a német példákról vett elemeket a helyi, középkori építészet
hagyományaival.320(307) A templom homlokzati síkja elé kiugró kapuépítmény gondolata a tervezı
felmérési rajza és Storno Ferenc festményének tanúsága szerint már a korábbi, barokk épületnél
megvolt. A templom belsı terét karzatos bejárati rész, az egyetlen boltozati szakaszból álló templomtér
és a nyolcszög öt oldalával záródó szentély alkotja. A szentélyhez két oldalkápolna csatlakozik. A
keresztboltozat bordái vékony, élénk színekkel festett, gótizáló fejezető féloszlopokról indulnak. A
sekrestye bordás keresztboltozattal fedett, a zárókövön a tervezı, Handler Nándor portréja (3. kép), két
vállkövön munkatársainak (Handler József vagy Hild Károly(?) és id. Storno Ferenc) feje látható.
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2. kép A zárda terve 1862-bıl (Soproni Levéltár Fasc. XXIV. 5555/1862)
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3. kép Handler Nándor portréja a sekrestye zárókövén

84A háromtengelyes zárda és az eredetileg öttengelyes iskola szabályos ablakkiosztású homlokzatai
mintegy keretbe foglalják a templomot (4. kép). A zárda homlokzata csúcsíves ikerablakaival díszesebb
az iskolánál, de a homlokzatok neogótikus részletei, motívumai azonosak. A három részes fıpárkány, a
gótizáló padlásablakok, a csúcsíves pinceablakok, a földszinti és a második emeleti ablakok
derékszögben megtört szemöldökpárkányai mindkét épületen azonos kialakításúak. Az
ablakkötényekben, az ablakok felett és a képszékben a díszítések három- és négykaréjokból, gótikus
mérmővekbıl képzettek. Az elsı emeletek hangsúlyosabb szerepet kapnak a homlokzatokon. A zárda
elsı emeleti, pálcatagos ikerablakai nagyobb magasságukkal és csúcsíves szemöldökpárkányukkal
hangsúlyozottak, a mögöttük húzódó, osztatlan belsı tér az alaprajz szerint az apácák karzatának adott
helyett. Az iskolán az elsı emeleti ablaksor ablakköténnyel és az ablakok feletti négyszögletes mezıvel
díszített.

Az épületegyüttes tervezıje Handler Nándor (Ferdinánd)321(308) volt, bár a terveket édesapja, Handler
József írta alá mint építımester. A Handler család meghatározó szerepet játszott Sopron 19. századi
építészetében. A nagyapa, Handler Jakab (1765–?) kımőves Kismartonból került Sopronba, ahol
1803-ban polgárjogot és céhtagságot nyert. Építési vállalkozóként romantikus klasszicista épületeket
emelt, házak adásvételével is foglalkozott, de ingatlanügyletei csıddel végzıdtek, ezért 1829-ben
távozott a városból.322(309) 85Az üzemet fia, József (1796–1881) vette át, akit 1829-ben vettek fel a
céhbe, de csak 1835-ben lett soproni polgár. Épületei részben klasszicista stílusúak, részben a
Sopronban is tervezı bécsi építészektıl átvett neogótikus és neoreneszánsz elemekkel díszítettek.
1853-ban Albert fıherceg látogatására diadalívet tervezett, amelyen az akkor divatos és a Handler
család késıbbi épületein is megjelenı angol neogótika Tudor-ívét alkalmazta.323(310) Az 1850-es évek
közepétıl mellette dolgozott fia, Nándor (1836–1888), a család legtehetségesebb építész tagja. Bár a
család céhes keretekbıl kinıtt sikeres építési vállalkozását továbbra is a céhtagsággal rendelkezı apa



70

vezette, így az építési engedélyezésre benyújtott terveken is az ı neve szerepel, a tervezésbe fia is
bekapcsolódott. Terveik – mint a bemutatott orsolyiták templomára, iskolájára és zárdájára készült
rajzok is – ettıl kezdve még részleteikben is különösen gondos kidolgozásúak, szépen rajzoltak és a
gótika alapos ismeretérıl tanúskodnak.324(311)

Középkori motívumok felhasználása az 1830-as évektıl jelentkezett a soproni építészetben, ekkor még
elsısorban épületszobrászati elemeken, lakatosmunkákon, ajtókon, ablakokon, fa portálokon
alkalmazták azokat.325(312) Ebben a városban a romantikus historizmus az 1850-es években terjedt el,
és elsısorban az angol neogótika hatott rá. A kor építészetének egyik csúcspontja a Széchenyi tér 19.
számú épület 1856-ból, amelyet szintén (Handler József és) Handler Nándor tervezett. Ennek
háromtengelyes, középrizalitos, klasszicizáló homlokzatán gótikus formák jelennek meg, a kapualj
kialakításában az angol neogótika erıs hatása érvényesül. Az ezt követı években a Handler család
igényes köz- és magánépületek egész sorát építette fel, így a Széchenyi tér 21. sz. házat, a
normálfıiskolát (Templom u. 26, ma Széchenyi István Gimnázium, Georg Unger terve alapján), az
Evangélikus Tanítóképzıt (a II. világháború után lebontották), és az Irgalmas Nıvérek neoromán
kápolnáját. Utóbbit 1880-ban a romantikus historizmus késıi alkotásaként, részben az Orsolya téri
templomhoz hasonló homlokzattal templommá építettek át. Az 1860-as években Handler Nándor stílusa
átalakult, világi építészetében a bécsi példák, építészek, mintakönyvek hatására a gótikus részleteket
egyre inkább reneszánsz formák váltották fel, elsısorban a romantikus neoreneszánsz irányzata felé
fordult. 1873-tıl neobarokk formákat is használt. Az építészet eklektizáló törekvései sem maradtak
hatástalanok Handler Nándor munkásságára. Az 1870-es évek végén, az 1880-as években egyes
épületein a történelmi stílusok elemei között válogatott, céljainak megfelelıen átformálta azokat, de
mindvégig megmaradt a romantikus historizmus keretei között.326(313)
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4. kép Az orsolyiták zárdája, temploma és iskolája

86Az Orsolya téri iskola építéstörténete azonban más úton haladt tovább. Az orsolyiták 1877-ben
visszavásárolták a negyedik telket. Ezt is lebontották, és helyén kibıvítették az iskola épületét. A tervet
Spach Nándor készítette, pedig akkor, 1884-ben az iskolát tervezı Handler Nándor még élt. Spach
Nándor az új részt a meglévı épülettel teljesen azonos homlokzattal tervezte meg, az iskola épületét
tizenkét tengelyesre bıvítve (5. kép).327(314) Ennek a tervnek érdeme, de egyben hibája is, hogy az
eredeti iskolaépület stílusát tiszteletben tartja. Bár így a homlokzat egységes maradt, az épület eredeti
arányai felbomlottak és szimmetriája megszőnt. A tér déli oldalát több középkori telek helyén egyetlen
monoton homlokzat zárta le. Az építkezés nem volt zökkenımentes. A jegyzıkönyvek tanúsága szerint
a szomszéd, id. Vághy Mihály és az apácák között vita támadt a határfal tulajdonjoga körül, majd az
építkezés során okoztak 87károkat Vághy Mihály házában. Az építkezést a városi hatóság egy idıre le
is állítatta az iskola pincéjének beszakadása miatt.328(315) Az építkezést 1885-ben fejezték be.
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5. kép Az iskolaépület homlokzata az 1884-es bıvítés után

Idıközben az Orsolya rend megszerezte a környezı telkeket is (6. kép): 1774-ben megvették a házukkal
határos várfalszakaszt és ott kertet létesítettek.329(316) 1847-ben, majd 1852-ben kérvényezték a belsı

városfal délkeleti sarkához csatlakozó rondella átengedését, majd lebontását. A rondella ugyanis
akadályozta az orsolyiták épületei közötti közlekedést, sıt a rondellából be lehetett látni a kolostorba is.
A rondella lebontásával bıvíteni kívánták az iskola kertjét, és a bontásból származó anyagot az új
iskola építéséhez akarták felhasználni. Egy 1859-es helyszínrajz szerint a rondella még megvolt, de
hamarosan lebontották, amikor az új iskola építése megkezdıdött.330(317) 1889-ben az orsolyiták
megvették 88id. Vághy Mihály házát is, de ezt nem építették át.331(318) 1898-ban már övék volt a
Széchenyi tér 20. számú ház, majd 1907-ben a Bauer családtól a Széchenyi tér 21. számú ház
(korábban a Horváth család tulajdona) került birtokukba.332(319) Így az Orsolya tér – Széchényi tér –
Várkerület határolta területen több épület volt a rend tulajdonában.
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6. kép Az orsolyiták tulajdonában lévı épületek. 
Schármár Károly helyszínrajza (Soproni levéltár X 102/907 jelzet) alapján

Az iskolaépület és az internátussá alakítandó Horváth-Bauer ház közötti belsı összeköttetést a
középkori középsı városfalnál kialakított ún. Bástyakerten keresztül biztosítani kellett. Ezt úgy
oldották meg, hogy a Bástyakertre merılegesen egy folyosóval kötötték össze az iskolaépületet a
Horváth-Bauer házzal és a folyosó nyugati végére, a középkori városfal külsı oldalára lépcsıház
számára tornyot emeltek. A terveket Rauscher Miksa szombathelyi építész készítette (7. kép), a torony
azonban 89Schármár Károly333(320) módosított tervei alapján épült fel (8. kép). Desits Ladislaa
fınökasszony 1907. július 8-án bízta meg Schármár Károlyt a folyosó és a torony kivitelezésével. A
használatbavételi engedélyt 1908. május 23-án kapták meg.334(321)



74

7. kép Rauscher Miksa terve az összekötı folyosóról és a csillagvizsgálló toronyról 
(Soproni Levéltár X 102/907 jelzet)

Az iskolaépületet a Széchenyi tér 21. számú házzal összekötı neogótikus folyosó a középkori
kolostorok kerengıjéhez hasonló. Hossza 24,30 m, belsı szélessége 2,5 m. Két hosszanti oldalán
kilenc-kilenc csúcsíves ablak, illetve ezek között egy ajtónyílás van. Az iskolaépület és a bástyakert
között a folyosót falazott alépítmény támasztja alá. A folyosóról kétszárnyú ajtó nyílik a Bástyakert
felé. A folyosó nem közvetlenül a toronyhoz kapcsolódik, hanem a torony körül vezetett külsı
lépcsıházhoz. Ez gúla alakú, bádoggal borított tetıkkel fedett, amelyeknek tetején eredetileg fiatornyok
voltak, ezek ma részben hiányoznak. Ebben 270megtéve érünk a torony második szintjéhez. A
toronyban elhelyezett lépcsıház biztosítja az Orsolya rend telkein elhelyezkedı, különbözı szintő
épületek összeköttetését. A torony belsı oldalhosszúsága 3,50 m, falai 0,63 m vastagok. Téglából
falazott és négyszintes. Belsejében egyenes karú, fából készült lépcsı található, ezen lehet feljutni a
zárófödém alatti szintig. A karcsú tornyon fából készült, gótikus mérmőveket utánzó nyílászárók
vannak. A torony nemcsak lépcsıházként szolgál. Az eredeti, Rauscher-féle terv szerint magas
mellvéddel ellátott toronysisak fedte volna. A megépült 90Schármár-féle változat szerint a torony
tetején pártázatos (csillagászati megfigyelésekre alkalmas) kilátóterasz van, amelyre a torony legfelsı

emeletébıl acél csigalépcsın lehet feljutni. A nyugati homlokzatból kiugró kör alakú lépcsıtorony
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bádoggal fedett, kúp alakú tetejét kis szélzászló díszíti. Sajnos a 100 éves épület nagyon rossz
állapotban van, a torony beázik, a kilátóterasz beton mellvédjének pártázatai megrepedtek, összetörtek.
Érdemes azonban felmenni a torony kilátóteraszára, mert onnan gyönyörő kilátás nyílik a városra.

8. kép A csillagvizsgáló torony

Az elkészült historikus épületegyüttes jól illeszkedik a soproni belváros arculatába, sıt korát illetıen a
gyanútlan sétálót meg is téveszti. Akár az Új utca, akár a Fegyvertár utca irányából érkezünk a térre,
elıször a templom neogótikus tömegét látjuk meg, amely mintegy elıkészíti a fokozatosan szemünk elé
táruló, középkorias hangulatot. Míg a zárda, a templom és az iskola igényes, gótizáló romantikus
épületek, az iskola udvarán lévı neogótikus folyosó és a csillagvizsgáló torony a késı historizmus
dekoratív alkotása.

2007. LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / M ŐHELY / Hernitz Ferenc: Telefon a légoltalom
szolgálatában (1944/45)


