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Kelemen István A soproni Szent Mihály-plébánia-
templom fél évszázada (1900–1950)

Bevezetés

Dávid Ferenc több évtizeddel ezelőtt kezdte el kutatni a soproni Szent Mihály-plébánia-
templom múltját. 1978-tól művészettörténész szakértőként vett részt az épület műemléki 
helyreállításának tervezési programjában. Azt a feladatot kapta, hogy a szükséges régé-
szeti és falkutatási munkákról külön tudományos programot készítsen, mivel a restaurá-
lást csak alapos tudományos dokumentáció alapján kívánták elvégezni.

Ebben az időben a templomnak az 1860-as években véghezvitt, id. Storno Ferenc-
féle restaurálásával foglalkozott. A Soproni Katolikus Konvent Levéltárában valameny-
nyi, a korszakra (1858–1870) vonatkozó forrást átnézte, mind a konventülések jegyző-
könyveit, mind a hozzájuk tartozó iktatott iratokat. Kutatásainak eredményét „Adatok a 
soproni Szent Mihály-templom Storno Ferenc vezette restaurálásához” című kéziratában 
ismertette.1 Ebben felhívta a figyelmet arra, hogy a témára vonatkozóan további adatokat 
szolgáltathat a Soproni Levéltár és a városplébánia levéltára,2 de úgy tűnik, ezekben az 
archívumokban ekkor nem kutatott.

1980 tavaszán megkezdődött a torony helyreállítása. A helyreállításhoz kapcsolódó 
tudományos kutatás helyszíni részét augusztusra, a toronyalj régészeti feltárását pedig az 
év első felére tervezték. Májusban Dávid Ferenc elkészítette a torony-helyreállítási javas-
lat dokumentációját, meghatározva a kutatás feladatait. A falkutatás előkészítő fázisaként 
átvizsgálta a templom 19. századi állapotáról tanúskodó rajzok egy részét, a soproni Stor-
no-levéltár anyagát és az OMF tervtárát. Jelezte, hogy a Storno-vázlatkönyvek is fontos 
képi forrásokat tartalmaznak, ezért a kutatásnak a későbbiekben ezekre is ki kell terjedni-
ük. Munkájában részletesen felsorolta és értékelte az idevonatkozó terveket.3 Kísérletet 
tett a torony eredeti képének rekonstrukciójára. A helyreállítási javaslatban megállapítot-
ta, hogy a Storno-féle „[…] restauráláskor a templom egésze keveset változott. Az előzetes 
vizsgálatok a templomtest fő- és részletformáit 90%-ban hitelesnek mutatják”. Storno „[…] a 
nyugati toronyhomlokzatot a templom egészénél erősebben alakította át: amennyiben új díszes 
kapukiegészítésével, s az emeleti ablakok soha-nem-volt mérműveinek elkészítésével a zömök 
torony lapidárisan egyszerű építészeti nyelvét közepesen díszesre változtatta át.”4

Dávid Ferenc olyan műemléki helyreállítást szorgalmazott, mely az újonnan készült 
díszek eltávolításával visszaállítja a torony gótikus összhangját. A Storno-féle kiegészíté-

1   Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ Tervtára (MÉM-MDK 
Tervtár), 25715. Az írógéppel írt kézirat 17 számozott oldalt tartalmaz.
2   Uo. 1.
3   Dávid Ferenc: A soproni Szent Mihály-templom tornyának helyreállításához. MÉM-MDK Tervtár, 
43200. Az írógéppel írt kézirat 19 számozott oldalt tartalmaz.
4   Uo. 18.
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seket két kategóriába sorolta. Egységesként kezelte azokat a köveket, részleteket, melyek 
az eredetinek másolatai, valamint azokat az egyszerű formájú kiegészítéseket, melyekkel 
Storno a hiányzó, kitört gótikus formákat pótolta (pl. toronysisak körüljárójának fiator-
nyai, vízköpők, harangszint ablakmérművei). Ezzel szembeállította a Storno által kita-
lált neogótikus részleteket (keresztrózsa, az alsó három toronyszint mérművei, a kapu 
vimpergája és fiáléi, az óraszint domborműve), melyek eltávolítását, múzeumi felhaszná-
lását javasolta.5

A templom jelenleg is zajló műemléki helyreállításának előmunkálataként 2014-
ben Velledits Lajos restaurátorművésszel elkészítette az épület berendezésének értéklel-
tárát. Elvállalta a kutatási terv elkészítését, melyhez Nemes András művészettörténész 
segítségét kérte. Megkezdte az épületre vonatkozó levéltári források, terv- és fotóanyag 
összegyűjtését. Tudományos vizsgálódásának súlypontjait a következő témakörök alkot-
ták: 1. A barokk berendezés (különösen az oltárok) és annak sorsa. 2. A Storno-féle fel-
újítás. 3. A 20. századi renoválások. A dokumentumok összegyűjtése érdekében a Forster 
Központban, a Soproni Levéltárban, a városplébánia irattárában és a Soproni Múzeum 
Storno-gyűjteményében folytatott kutatásokat. A forrásokról digitális felvételeket készí-
tett, melyeket könnyen áttekinthető mapparendszerbe rendezett. A digitális gyűjteményt 
pár hónappal halála előtt Nemes András rendelkezésére bocsátotta.

Nagy örömmel fogadta, amikor 2014-ben megosztottam vele a templomnak a Győri 
Egyházmegyei Levéltárban megőrzött, 1825-ben készült alaprajzát, melyen a padokon és 
az áldoztatórácson kívül mind a kilenc barokk oltár helyét bejelölték. Akkor arra biztatott, 
hogy közösen derítsük ki, mi lett a barokk berendezés sorsa, amikor azt az 1860-as évek-
ben eltávolították a belső térből. 2019 márciusában vállaltam el, hogy a Dávid Ferenc által 
összegyűjtött forrásokra támaszkodva, de azokat további kutatásokkal kibővítve elkészítem 
a templom építéstörténetét. A Győri Egyházmegyei Levéltárban, a Soproni Levéltárban, a 
Soproni Katolikus Konvent, valamint a Szentlélekről és Szent Mihály főangyalról nevezett 
Városplébánia Levéltárában folytatott kutatómunkának köszönhetően sikerült tovább bő-
vítenem az épületre vonatkozó ismeretek körét. Dávid Ferencre emlékezve, az alábbiakban 
a templomot a 20. század első felében ért változásokat ismertetem.

Külső tatarozás, 19076

A Storno-féle nagyszabású regotizáló felújítás után, a templom külső tatarozása négy év-
tizeddel később, 1907-ben vált időszerűvé. A szükséges munkálatokat a kegyúri jogo-
kat gyakorló Sopron város finanszírozta. A közgyűlés 4916/1907. sz. határozatával ren-
delte el a tatarozást, melyet a mérnöki hivatal által már korábban készített költségvetés 
alapján engedélyezett.7 Az iparosokat nyilvános árverésen („árlejtés”) választották ki. 

5   Uo. 18–19.
6   Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (MNL GyMSMSL), IV. 1403 
Sopron Város Tanácsának iratai, III. Gazdasági és bérleti ügyek (városi vagyonkezelés) No. 63/1907.
7   Később a közgyűlés 13208/1 és 12267/1-286 kgy. 1907. sz. határozatával az időközben felmerült 
kőfaragó, valamint templomkereszt- és óralap-festési munkálatokra 1770 K-t, 12321/1/287. kgy. 1907. sz. 
határozatával pedig a vízköpőkre 250 K-t engedélyezett. Az összes költség így 16 220 K volt.
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A legolcsóbb ajánlatot Schiller János (1859–1907) építész,8 Jandl Antal cserepes és Kö-
ninger Lajosné bádogos cége adta, így a vállalkozói szerződéseket július 23-án velük kö-
tötték meg. Mindhárman vállalták, hogy a rájuk bízott munkákat szeptember 30-ig el-
végzik. Schillernek július 29-én, Köningernének és Jandlnak augusztus 16-án adták át 
a munkaterületet. A város az építésfelügyelettel Mátrai Istvánt bízta meg, míg az építés 
vezetését és ellenőrzését Wälder József városi főmérnök végezte.

A torony és a templom beállványozását követően elvégezték a toronytest, majd az ol-
dalfalak külső tatarozását: Leverték a korábbi vakolatot, majd az összes felületet alaposan 
megtisztították. A kővel falazott részeket portlandcement-habarccsal hézagolták és „va-
salták”. A vegyes falazatok esetében kőimitációt készítettek portlandcement-vakolattal, 
hézagképzéssel és ezek vasalásával. Kijavították a faragott kődíszítmények hibás részeit 
és repedéseit, valamint a torony belső vakolatát is. Ekkor vakolták be a torony négyszögű 
alapjának déli oldalát díszítő, 1481-ben festett Golgota-jelenetet.9 Ugyanakkor ifj. Storno 
Ferenc kérésére a déli oldalon lévő timpanon falfestményeit épségben hagyták, az északi 
oldalon lévő befalazott sírköveket pedig eltávolították.

Miután elkészült az állványzat, a helyszíni szemle során kiderült, hogy a torony leg-
felső, kőből faragott keresztrózsája veszélyesen megrepedt, állapota sürgős beavatkozást 
igényel. Megerősítésével és kijavításával Hild Lipót kőfaragót bízták meg. Az elrozsdáso-
dott vas toronykeresztet és csillagot Szukits Ede mázolta be, aki befestette a külső rácso-
kat, a bejárati kaput, az ajtókat és az ablakokat is. Mindhárom óralapot megújította, rajta 
az aranyozott számok fekete alapot kaptak. A törött ablaktáblákat Rauhofer István üveges 
ólmozta és üvegezte be.

Megújult a cseréptetőzet is: kicserélték az összes hibás és törött cserepet, azokat a 
gerincek, élek, zúgok és oromfalak mentén portlandcement-habarcsba fektetették. Új 
ereszcsatorna készült horganyzott vasbádogból, melyet vaskampókkal erősítettek fel.  
A tervezett horganybádog lefolyócsövek helyett, a középítési bizottság véleménye alap-
ján a tanács „stílszerűbb” bádog vízköpők alkalmazását rendelte el. Az összesen 9 darab, 
sárkány alakú vízköpőt ifj. Storno Ferenc tervei alapján Köningerné cége gyártotta le.  
A vízköpőket már nem találjuk meg a templomon, azokat 1934-ben leszedték. Egy (kö-
zülük?) napjainkban is látható a Storno-ház udvarán (1. kép)

A vállalkozók a tatarozással nem készültek el a szerződésben foglalt határidőre, ha-
nem csak november 16-ára. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy Schiller időközben 
meghalt, emiatt a kőművesmunkák egy ideig szüneteltek. A késedelemből ugyan nem 
háramlott kár a városra, de a kőművesmunka elhúzódása miatt a bádogos, a kőfaragó és a 
cserepes sem tudta tartani a határidőt, így ők csak október végére végeztek.10

8   Grasl Bernadett: Schiller János (1859–1907) soproni építőmester munkásságáról. Sopron–Budapest, 
2000.
9   Csatkai Endre et. al.: Sopron és környéke műemlékei. 2. jav., bőv. kiad. Budapest, 1956. 393. Storno Miksa: 
Adatok a soproni festészet történetéhez. In: Soproni Szemle (SSz.) 1. (1937) 3. sz. 210.
10   Kiadások: Schiller János építész cégének 10 759 K 9 f, Jandl Antal cserepesnek 667 K 32 f, Köninger 
Lajos bádogosnak 874 K 99 f, Hild Lipót kőfaragónak: 1031 K 81 f, Szukits Ede festő-mázolónak 389 K 80 
f, Rauhofer István üvegesnek 48 K 20 f. Összesen: 13 771 K 21 f.
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Toronyóra11

A toronyóra ebben az időben már olyan rossz és elhanyagolt állapotú volt, hogy alapos 
kijavítása elkerülhetetlenné vált.12 Buresch Rikárd soproni órás szakvéleménye szerint 
annyira „lejárta magát”, hogy egyes részei megérettek a cserére. Az óraszerkezetet a temp-
lom renoválásakor leszerelték, majd Buresch udvarába szállították, ahol a szakember 
megszabadította a szennyeződéstől. A szerkezetet 1907 őszén előbb a fővárosi Leutwyler 
F. E. cég tekintette meg, de nem vállalta annak javítását, majd Sándor Ferenc körmendi 
órástól kért árajánlatot a város, aki inkább új szerkezet beszerzését javasolta.

11   MNL GyMSMSL, IV. 1403 IV. Közművelődési ügyek (Iskolai, kegyúri alapítványi, tudományos, 
irodalmi, művészeti) No. 33/1918. A toronyórát 1930-ban Kapelláró József soproni órásmester javította. 
Uo. IV. 33/1930. Az addig a torony belsejében szabadon álló szerkezetet 1933-ban burkolattal látták el, hogy 
a szennyeződésektől megóvják. Uo. IV. 33/1932. Győri Egyházmegyei Levéltár (GyEL), Püspöki Levéltár 
(PL), Egyházkormányzati iratok, 1165/1908.
12   Az óra a [sopron]bánfalvi pálos kolostortemplom tornyáról került a rend feloszlatása után Sopronba. 
1788-ban szerelte fel Zoller Ferenc órásmester a Szent Mihály-plébániatemplom tornyára. Csatkai Endre 
et. al.: Sopron és környéke műemlékei. 2. jav., bőv. kiad. Budapest, 1956. 442. Az óra egyik számlapja ma 
is megvan, a sopronbánfalvi Mennyek Királynője-templom tornyának aljában. Köszönettel tartozom 
kollégámnak, Nemes András művészettörténésznek (Soproni Múzeum), hogy a technikatörténeti emlékre 
felhívta a figyelmemet.

1. kép. Ifj. Storno Ferenc: Sárkány alakú vízköpő terve (MNL GyMSMSL, IV. 1403 III. 63/1907)
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1908 februárjában a törvényhatósági bizottság közgyűlése úgy döntött, hogy a város 
– bár az nem képez kegyúri terhet – a toronyba a három óralap és a hat mutató kivételével 
új órát rendel. Feltételül szabták, hogy az negyedet is ütő szerkezetű legyen, legalább 50 
óráig járjon egy felhúzással, szerkezetét kössék össze az orgonán lévő számlappal, végül 
pedig tíz éven át garantálják pontos járását.

Az árlejtési hirdetményre két ajánlat érkezett: Mayer Károly utóda Müller János 
budapesti toronyóragyára 1560 koronáért, míg Schlieshahn Heinrich soproni órás 1400 
koronáért vállalta a toronyóra szállítását és felszerelését. Bár a helyi órás ajánlata kedve-
zőbb volt, nála kizáró okot jelentett, hogy külföldi alkatrészeket kívánt használni. A város 
ezért állásfoglalást kért a kereskedelemügyi minisztériumtól, mely válaszában a fővárosi 
cég ajánlatát támogatta. Ennek alapján a júniusi tanácsülés (8375/1908 sz. határozat) 
arra utasította a mérnöki hivatalt, hogy Müller cégétől rendelje meg a szerkezetet. Az erre 
vonatkozó szerződést július 27-én kötötték meg, az új órát pedig november 5-én szerelték 
fel helyére. (2. kép)

2. kép. A templom az 1910-es években. Ismeretlen fotós felvétele (Soproni Múzeum, Fotótár)
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Harangok

Ahogy napjainkban, úgy a 20. század elején is négy harangja volt a templomnak. Az I. 
világháború idején a cs. és kir. pozsonyi katonai parancsnokság hadicélokra három haran-
got vett igénybe. 1916. október 23-án az 1139 kg és a 281 kg tömegű harangot szerelték 
le, 1917. augusztus 24-én pedig a 670 kg-os harangot rekvirálták. A toronyban így csak a 
legnagyobb, 2902 kg tömegű, 1893-ban (át)öntött Szent Mihály-harang maradt meg.13

A háború után megkezdték a rekvirált harangok pótlását. A Seltenhofer Frigyes Fiai 
cégnél három harangot öntettek. Elsőként a legkisebb, 310 kg-os Nagyasszony-harang 
készült el, a hívek adományából. Felszentelését 1924. október 5-én végezte Zehetbauer 
Ottó pápai prelátus, városplébános.14 A még hiányzó két középső harangról a város mint 
kegyúr 1930-ban gondoskodott. A harangokat szeptember 28-án szentelte fel Serédi 
Jusztinián bíboros hercegprímás: a nagyobbikat (1738 kg) Szent Imre herceg, a kiseb-
biket (803 kg) Szent György tiszteletére.15 A toronyban napjainkban is az előbb felsorolt 
négy harangot találjuk.16

Külső és belső tatarozás, 1934–1940

A több éven át tartó renoválás a tetőszerkezet és a cseréphéjazat kijavításával kezdődött. 
A törvényhatósági bizottság 1933. szeptemberi közgyűlése 5000 pengőt engedélyezett a 
célra (116/1933. kgy.).17 A városi mérnöki hivatal 1934. március 6-án tette közzé aján-
lattételi felhívását a tetőzet átfedésénél szükséges ács-, bádogos- és tetőfedő munkák-
ról. A beérkezett ajánlatokat a március 26-án tartott zárt versenytárgyaláson bírálták el.  
A munkálatokat a legkedvezőbb ajánlatot tévő Rákóczi István ács-, Weigl János bádogos- 
és Jandl Antal tetőfedő mesternek adták ki.

A város a tatarozás előtt kikérte a Műemlékek Országos Bizottsága (MOB) vélemé-
nyét. A szervezet nem járult hozzá, hogy a tetőhajlatokat túl széles lemezzel bádogozzák. 
Kifogásolták a kibúvóajtók és fekvő bevilágítóablakok tervezett formájú kivitelezését is, 
helyettük egyszerű tetőablakok alkalmazását javasolták, szemben a 19. században hasz-
nált neogótikus „cifra bádogablakok”-kal. Felhívták a figyelmet arra, hogy a tetőablakok 
felületei majd teljes egészükben cserépfedésű felületeket kell, hogy mutassanak, és a  
 

13   GyEL PL, Egyházkorm. 5617/1915 (kimutatás az egyházmegye harangjairól), 5799/1916 és 4525/1917 
(rekvirálási jegyzőkönyvek).
14   Sopronvármegye, 1924. 27. évf. 224. sz. okt. 4. 4.
15   MNL GyMSMSL, IV. 1403 Sopron Város Polgármesteri Hivatalának iratai, IV. Közművelődési ügyek 
(Iskolai, kegyúri alapítványi, tudományos, irodalmi, művészeti) No. 33/1929. A törvényhatósági bizottság 
1930. július 11-én tartott közgyűlésén határozta el a két harangnak a város költségén való beszerzését és 
felszerelését 7875/77 kgy. 1930. sz.). A két harang összesen 14 045 P 99 f-be került. GyEL PL, Egyházkorm. 
2793/1930.
16   Részletes leírásuk: Dr. Kormos Gyula – Poór Péter: Sopron és közvetlen környéke régi harangjai.  
Arrabona 43/1. (2005) 137–139.
17   MNL GyMSMSL, IV. 1403 IV. No. 33/1933.
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hajlatokat is cseréppel kell kialakítani. Hozzájárultak ugyanakkor ahhoz, hogy a lefolyó-
csatornákat helyettesítő, de be nem vált vízköpő sárkányokat leszereljék, ugyanis a be-
lőlük egy helyre lefolyó csapadékvíz a talajt feláztatta, és a nedvesség az alapfalakba 
szivárgott.

A vállalkozók őszre végeztek munkájukkal. Rákóczi István új lécezést készített a ket-
tős cserépfedés alá, kiváltotta az elkorhadt szerkezeti elemeket, faszerkezeti megerősítést 
végzett és a padlást deszkával burkolta. Jandl Antal lebontotta a régi tetőhéjazatot, majd 
kettős, hódfarkú cserépfedést készített. Az északi oldalra új cserepek kerültek, míg a többi 
felületen használt, átválogatott cserépanyagot alkalmazott. Weigl János a tetőre vörösréz-
bádogból hajlatokat (vápákat) szerelt fel, horganyzott vasbádogból falszegélyezést készí-
tett, a vízköpő sárkányok helyett horganyzott vaslemezből lefolyócsöveket szerelt fel, a 
régi függőcsatornát kijavította, 3-3 db kibúvót és tetőablakot készített, a régi hajlatbádo-
got pedig kijavította. Jandl Ferenc épület- és díszműbádogos 1934 végén a tetőzetre, majd 
1935 márciusában a toronyra villámhárító berendezést szerelt.18

A „közveszélyre való tekintettel” 1935-ben javításokat kellett végeztetni a tornyon. 
Mechle Béla okl. kőfaragómestert bízták meg az egyik tönkrement, veszélyes állapotú 
fiatorony (fiálé, „szabadvégződés”) és az alatta lévő sarokerkély-kődarab cseréjével, vala-
mint a toronysisak hiányos kőrészeinek pótlásával. A vállalkozó szeptemberben végzett a 
munkálatokkal.19

A nedves falak kiszárítását 1936 júniusában rendelte el a törvényhatósági bizottság 
közgyűlése (8321/86/kgy/1936. V. sz.). Ez magában foglalta a falszárítást, a templom 
északi oldalán található növényzet kiirtását és a terület planírozását, az északi udvaron be-
tonburok készítését és a kátrányozást, végül pedig a lefolyók kialakítását.20 Az első ütem-
ben, 1937-ben a mérnöki hivatal a szentély, valamint a bal és a jobb oldali mellékoltárok 
körüli munkákat végeztette el. A nedves falfelületek kiszárításával Ambrus (korábban 
Weisz) László budapesti okleveles mérnök, építési vállalkozót bízták meg. A második 
ütemben, 1939-ben Ambrus a főbejáratnál, annak két oldalán, valamint a bal és a jobb 
oldalfalon folytatta a szárítást. Szabadalmazott módszerének az volt a lényege, hogy a 
nedves falat bevésett légcsatornákkal látta el, légvezető falnyílásokat és aknákat készített, 
majd rozsdamentes öntöttvas légszelepeket és légátbocsátó rácsokat épített a falba. Ezt 
követően leverték a nedves vakolatot, hőszigetelő lemezeket süllyesztettek a fal síkjába 
oly módon, hogy a légcsatornarendszerben állandó légáramlás keletkezzen. Végezetül az 
egész felület dróthálót és vakolatot kapott.21 Sajnálatos módon a beavatkozással leverték 
a megmaradt középkori és barokk rétegeket.

A falszárítással párhuzamosan elvégezték az oldalfalak külső tatarozását. Az I. 
ütemben a szentélytől a sekrestyét követő második támpillérig terjedő rész került sorra.  

18   Kiadások: Rákóczi István ácsnak 2850 P 41 f, Jandl Antal tetőfedőnek 2942 P 30 f, Weigl János 
bádogosnak 2353 P 57 f, Jandl Ferenc épület- és díszműbádogosnak 710 P.
19   MNL GyMSMSL, IV. 1403 IV. No. 33/1934. Mechle Béla kőfaragónak kifizetett összeg: 745 P.
20   MNL GyMSMSL, IV. 1403 IV. No. 33/1936.
21   Ambrus Lászlónak összesen 3748 P 74 f-t fizettek ki.
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A törvényhatósági bizottság 1936 augusztusában határozta el, hogy templomnak ezt a 
részét felújíttatja (12203/107kgy/1936. V. sz. határozat).22 (3. kép)

A szükséges kőműves- és kőfaragó munkákra 1937 augusztusában tették közé az 
ajánlati felhívást. A beérkezett ajánlatokat az e hónap 25-én tartott zártkörű verseny-
tárgyaláson tekintették át. A legmegfelelőbb ajánlatot a kőfaragásra Hild Lipót utóda, 
Baumann Béla okl. kőfaragómester és cementáru-gyáros tette, míg a kőművesmunkára 
Ivánkay Kálmán okl. mérnök, építőmester, kir. törvényszéki hites szakértő ajánlata bi-
zonyult a legolcsóbbnak. A velük kötött szerződésben a vállalkozók kötelezték magukat, 
hogy szeptember 6-tól november 8-ig elvégzik az előírt munkálatokat.23

22   MNL GyMSMSL, IV. 1403 IV. No. 33/1936.
23   Uo. IV. No. 33/1937.

3. kép. A templom alaprajza a tatarozás ütemezésével (MNL GyMSMSL, IV. Nro. 33/1939)
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Az elvégzendő kőművesmunkák:
1. A templomot három oldalról be kell állványozni a főpárkányig.
2. A támpillérekről a vakolatot teljesen le kell verni egészen a kőfelületekig, a kőfe-

lületek sértetlenül hagyásával.
3. A falfelületekről a rossz vakolatot ugyancsak teljesen le kell verni a falazatig, a 

falfelületek kihézagolásával.
4. A levert falfelületeken durva és sima vakolat készítendő, érdes mosott homok-

ból készült cementkeverésből. Ez fehérmész-habarccsal keverendő össze és 
ebből a habarcsból a falvakolat színben és vastagságban ugyanúgy készítendő, 
mint a meglévő falfelületek.

5. Szellőzőcsöveket ki kell szedni a légcsatornákból, majd a vakolat elkészítése 
után azokat vissza kell helyezni.

6. A kőablakok béléseiről a vakolatok leverése a kőfelületig, a kőfelületek teljes ép-
ségben hagyásával. Ugyanígy az ablakkeret kőszegélyeiről is, a kőszegély körül 
keletkező vakolathiányok helyreállításával.

7. Betonburkolat készítendő a templom északkeleti része körül 15 cm vastagon.
8. Betonszegély készítése folyókával kiképezve 30 × 30 cm keresztmetszettel.

Az előírt kőfaragómunkák:
1. A falmezők kőlábazatainak letisztogatása, átcsiszolása. Ezt követően a kőfelü-

letek kihézagolása, a hézagok kőgittel tömítése, majd gondos javítása kétszeri 
parafin-bevonással.

2. A hiányzó és mállott kövek helyett új kőlemezek elhelyezése a falfelületre való 
erősítéssel kemény, fagyálló kövekből a meglévők vastagságaival egyezően. A 
hézagok kőgittel tömítendők és kétszer parafinnal vonandók be.

3. A támpillérek kőlábazati letisztogatandók, az 1. tétel szerint.
4. A hiányzó és mállott kövek helyett új kőlemezek helyezendők el, a 2. tétel sze-

rint.
5. A támpillérek kőfelületei alaposan megtisztítandók. Először drótkefével, azután 

a kőfelületek érdességét át kell gyalulni, majd a hézagokat kőgittel kell kikenni 
és hézagolni a sérülések rendbe hozásával, a kőrészek pótlásával, végül pedig 
kétszeri parafin-bevonással.

6. A kövek pótlása kemény, fagyálló kőből a szükséges rossz kövek kiszedésével és 
azok helyébe új kövek készítendők és helyezendők el, cementhabarcsba rakva.

7. A faragott kőből készült falak, melyekről a habarcsréteget leverték, újólag kihé-
zagolandók, a hézagok kőgittel kitömendők, az egyenetlenségek átgyalulandók, 
a kőrészek drótkefével megtisztogatandók, a teljes kijavítása után a falfelületek 
parafinnal kétszer bevonandók.
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8. Az ablakbélések és ablakkeretek kőfelületei kihézagolandók, a szükséges javítá-
sok elkészítendők, a hiányzó kőrészek pótlandók.

9. A főpárkány és az alatta lévő mért műdíszek kőfelületei drótkefével megtisztí-
tandók a szükséges javítási és hézagolási munkák elkészítésével együtt.

10. A párkányok és oromlefedő kövek javítása a 9. tétel szerint.
11. A bejárati ajtók kőfelületeinek kijavítása a 8. tétel szerint.

1937. október 4-én Thurner Mihály polgármester levélben fordult a kor szaktekin-
télyéhez, dr. Rados Jenő (1895–1992) okleveles építész, műegyetemi magántanárhoz, 
melyben tájékoztatta, hogy a város tataroztatja a kegyúri plébániatemplomot. A faragott 
kőből épített támpilléreket és falfelületeket, amelyeket a múltban levakoltak, megszaba-
dítják a vakolattól, hogy a kőfelületek láthatóak legyenek. Kérte a szakembert, mielőbb 
tekintse meg a folyamatban lévő munkákat, majd adjon útmutatást és szakvéleményt an-
nak érdekében, hogy minél megfelelőbben lehessen elvégezni a restaurálást. Az építész 
október 9-én kereste fel a templomot, majd 25-én megküldte szóban előadott szakvéle-
ményének írásba foglalt változatát.24

Megállapítása szerint a templom támpillérei, mérműves ablakai és azok keretei, va-
lamint fontosabb építészeti tagozatai faragott kőből készültek, melyeket az 1860-as évek-
ben bevakolták. „Ez a vakolat a többi vakolt falfelülettel egyező modorban álrusztikázás hé-
zagait tünteti fel, ami sem esztétikailag kielégitő, sem pedig a középkori épités gyakorlatának 
megfelelő megoldásnak nem tekinthető.” A munkálatoknak ezeket „a bántó ujkori pótlásokat 
kell eltávolitania, illetve helyesebb módon kijavitania. Le kell hántani tehát a támpillérek vako-
latát és a lehetőség keretein belül meg kell szüntetni a többi falfelületek álhézagait.

A támpillérek mikénti megdolgozására nézve kivánatosnak látszik, hogy azok kövei a 
vakolatréteg lehántása és azoknak – amennyire lehetséges pusztán drótkefével való letisztitása 
után – további átfaragástól mentesüljenek. Ahol oly nagymérvü málások és meglazulások ke-
rülnek elő a vakolat alól, hogy azoknak kijavitása a szilárdság és egyöntetüség szempontjából 
mellőzhetetlen, ott az eddig használt kövek beillesztésénél a bányában hasitott sima felüle-
tek helyezendők a falszinbe éppen csak annyi megdolgozással, amennyi a falsik egyenletes 
helyreállitása szempontjából szükségesnek látszik. Ezáltal az eljárás által a régi kövek tör-
téneti hitelessége megóvatik, az uj kövek pedig különböző szinárnyalataikkal kivánatos festői 
mozgalmasságot visznek bele a vakolatuktól megszabaditott részekbe.

Mindenesetre mellőzendő a régi és uj köveknek erőltetett módon való összedolgozása és 
legkevésbé ajánlatos olyan kő megmunkálási technika, amely eredményében az egyöntetü, 
ugynevezett stokkolás hatását kelti. Ugyancsak kerülendő a hézagoknak hangsulyozása, 
vagy vassal való kihuzása, mert ez a középkor falazásának szellemével merő ellentétben áll.  
Az egyes kövek közti hézagok és egyenletlenségek kitöltése a kövek zuzalékából készült ha-
barccsal falszinig kitöltve és a kő felületsikjában […] eldörzsöléssel készitendő.”

24   Az alábbi, dőltbetűvel szedett, betűhív idézetek Rados Jenő szakvéleményéből valók. MNL GyMSMSL, 
IV. 1403 IV. No. 33/1937.



100
Dávid Ferenc Sopronja – 

friss és eddig közöletlen kutatások

A „teljes, sima és hézagok nélküli átvakolás” mellett érvelt. Kérte, hogy a mérműves 
ablakok faragott kőkereteit és az egyéb architektonikus faragott kőrészleteket ugyanúgy 
szabadítsák ki a vakolatréteg alól, ahogy azt a támpillérek esetében tanácsolta. Nem java-
solta, hogy a vakolat anyagába színezőanyagot keverjenek, legkevésbé a templom „távol-
ról sem kielégitő hideg kékes-szürke szinének” megtartását, mert az véleménye szerint „kivet-
kőzteti az épületet történelmi levegőt lehelő müemlék jellegéből”. „A különböző szinárnyalatu 
murva keverésének finom diszkrét játékával ezenfelül is némi élet vihető be azokba a falfelü-
letekbe, melyeket az ablakok kiszabaditott keretei már amugy is kellő módon élénkitenének.”

Felhívta a figyelmet arra, hogy a falak paraffinnal való kezelése káros következ-
ményekkel járhat. Igaz ugyan, hogy víztaszító tulajdonságánál fogva megnehezíti a víz 
beszivárgását a kőbe, de akadályozza is a kőbe került víz felületi elpárolgását. Az északi 
oldal megkezdett paraffinozását nem kifogásolta, mert alatta a kőfelületet már erős meg-
dolgozással meglehetősen egyenletessé tették. A déli oldalon viszont a paraffinos kezelés 
mellőzését ajánlotta. Szerinte a falazat nedvesség elleni védelmét a már elkészült falszel-
lőztetésen felül a lábazat kővel való burkolása nagymértékben fokozná: „E burkolatnál 
azonban nagyjában a támpilléreken mutatkozó hézagrajz szerint kellene a kövek elhelyezését 
megvalósitani, nehogy a lábazat a középkor szellemével össze nem egyeztethető felületi lapbur-
kolásnak tünjék fel.” Zárásként azt javasolta, hogy mivel a templom északi részén az alap-
falak vízmentesítése céljából létesített betonjárda nem illik a középkori környezethez, a 
betonfelületbe lapos kőtörmelékeket helyezzenek.

Ivánkay a homlokzat színezését a szakvélemény alapján készítette el, azaz az alap-
vakolatra szentmargitbányai sárga színű, kőporos vakolat került a tervezett érdes homok-
kal kevert simítóréteg helyett. A vállalkozó november 17-re minden munkáját elvégezte, 
1938 tavaszára csak a templom északkeleti része körül tervezett betonburkolat, valamint 
a folyókával kiképezendő betonszegély maradt.25

A templom tatarozásának II. ütemét a törvényhatósági bizottság közgyűlése 1939 
októberében határozta el (17048/150. kgy/1939/V). A homlokzattatarozáshoz szüksé-
ges 13 000 pengőt úgy biztosították, hogy a vízműtől vettek fel függőkölcsönt. Az 1940 
februárjában közzétett ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatokat a március 16-án tartott 
zártkörű tárgyaláson bírálták el. A munkálatokra ismételten Ivánkay Kálmán és Baumann 
Béla adta a legkedvezőbb ajánlatot, ahogy a tatarozás I. üteme alkalmával is. Az előírt 
munkákat április 8-tól kezdődően június 1-ig kellett elvégezniük.26

A kőműves vállalkozóra az alábbi feladatok vártak, melyekkel augusztus elejére 
készült el:

1. A templom beállványozása az utca és az udvar felől.
2. Vakolatleverés a falfelületekről, támpillérekről, a falazatok kihézagolásával, le-

tisztításával.

25   Az I. ütem kiadásai: Ivánkay Kálmánnak 3982 P 65 f, Baumann Bélának: 4641 P 92 f.
26   MNL GyMSMSL, IV. 1403 IV. No. 33/1939.
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3. Az ablakvédők dróthálók leszerelése, a munka elvégzése után az ablaküvegek 
letisztítása és a hálók visszahelyezése.

4. Vakolat készítése a falfelületeken, a meglévő új vakolatokkal teljesen megegye-
zően. Az alapvakolat (cement, érdes homok, vermelt fehér mészoldat) fölé 
simítás készítendő kőporral és időálló festékkel, a meglévő új vakolat színével 
egyezően.

5. A missziós keresztek leszerelése a torony jobb és bal oldali falfelületeiről, majd 
a vakolat elkészülte után azok visszahelyezése.

6. A toronyban lévő szakszerűtlen falazatok és a nagyobb repedésekkel tarkított 
falrészek kibontása.

7. Falazat készítése I. osztályú téglából portlandcement-habarcsba falazva. A tég-
lák a régi falazatokkal csorbázatszerűen kötendők össze. A falazat elkészítése 
után a látható felületek fehér mészhabarccsal levakolandók.

8. Durva és sima vakolat készítése a toronyban a lemálló falfelületeken és az át-
ázott boltozatokon, a lemálló vakolatok leverésével és a régi falazatok kihézago-
lásával.

9. A toronyban betondeszka készítése az ablakok alatti mellvédre.
Baumann kőfaragó vállalkozása április–júniusban a következő munkákat végezte el:

1. A templom jobb oldalán lévő kapu összes kőfelületét átjavította, a hiányzó és 
mállott köveket pótolta.

2. Az ablakok kőfelületeit a mérművekkel együtt kijavította, drótkefével áttisztí-
totta és a szükséges hézagolásokat és tömítéseket elkészítette.

3. A támpillérek összes kőfelületét drótkefével áttisztította, kijavította és a hézago-
kat tömítette, ugyanúgy, mint az első ütem támpilléreinél.

4. A mállott és részben téglából pótolt kő- és téglafalakat kibontotta és a nem meg-
felelő falazatok helyett kőfalazatokat rakott, a meglévő kőfalakkal egyező kivi-
telben, portlandcement-habarcsba rakva és hézagolva, különböző vastagsággal.

5. A kőlábazatokat és a kőlépcsőket letisztította, kijavította, a hézagokat tömítette, 
a hiányzó tagozatokat pótolta.

6. A kőlapokat a lábazaton pótolta.
7. A mérműves főpárkányokat az oromzatoknál kezdődő oldalfalakon kijavította, 

egyezően már a korábban kijavított főpárkánnyal.
8. A főpárkányokat letisztította, kijavította, a hiányzó párkányokat pótolta.
9. Az oromzatok fedő kőfelületeit letisztította és a szükséges javításokat elvégezte.
10. A missziós keresztek mellett levő köveket és kőpadokat visszahelyezte és a fala-

zatba erősítette.
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Az előirányzattal szemben túlkiadást okozott, hogy a főpárkányokat át kellett faragni, mi-
vel azokat 1907-ben cementhabarccsal vakolták le. Ezenkívül az egyik missziós kereszt 
kőpadját újra kellett készíteni, a bal oldali bejáró mellett pedig szükséges volt a kapuosz-
lopok kiegészítése és átdolgozása.27 A kőműves és kőfaragó munkálatokon kívül kijavítot-
ták a tetőt, pótolták a torony körüli kövezést, feltöltötték, planírozták és rendbe hozták a 
templomkertet, végül pedig kijavították és bemázolták az ablakok dróthálóit. Úgy tűnik, 
hogy a III. ütemre, a torony külső tatarozására nem került sor.

A homlokzatrenoválás két üteme között, 1939-ben a városplébánia tataroztatta a 
templom szentélyét. Április 22-én Papp Kálmán városplébános levélben kérte Thurner 
polgármester anyagi segítségét. Előadta, hogy a falszárítási munkák óta a szentély olyan 
állapotban van, hogy kifestése, illetve tisztítása „tovább nem halasztható”. A törvényható-
sági bizottság közgyűlése május 15-én 1000 P támogatást szavazott meg a szentély tata-
rozására és kifestésére.28 A városplébánia anyagilag maga is hozzájárult a munkálatokhoz, 
melyek szeptember elejére készültek el. (4. kép)

Töpfel Antal festő és mázoló – Ágoston Ernő (1896–1969) festőművész-tanár 
műszaki és művészi ellenőrzése mellett – kifestette a szentély mennyezetét és oldalfala-
it. A boltozat bordáin (zárókövén) a valódi aranyozott részt újra aranyozta. A szükséges 
állványzatot Radics József építési vállalkozó készítette. Kinitzky Antal műbútorasztalos 
lemosta, pácolta és viasszal eresztette be a főoltárt, a szentélyben lévő padokat, székeket, 
imazsámolyokat és a szentélyajtókat. Pótolta a hiányzó szobrászati részeket, a szentély 
székeihez három csúcsrózsát és kisebb faragványokat készített. Stöckert Károly szobrász-
művésszel két imazsámolyt készíttettek tölgyfából. Simonis Alajos villanyszerelő korsze-
rűsítette a szentély négy darab, egyenként 16 lángú gyertyacsillárját, melyeket a falika-
rokkal együtt Renner Gyula és Kálmán tisztított meg.29

A templom életében a ’40-es évek első felében lényeges változás csak a berende-
zést illetően történt: 1943-ban Rieger Ottó orgonaépítő cégétől új orgonát vásároltak, 
de a korábbi, Storno-féle orgonaházat kibővítve meghagyták.30 Az épületet magát kevés 
behatás érte: 1940-ben Jandl Antal alaposan kijavította a tetőzetet, a kifagyott és hibás 
cserepeket újakkal pótolta.31 1944-ben a torony alatti főbejárat vasbádoggal borított ajtó-
szárnyainak külső felületét Czmarits János olajfestékkel sötétvörös alapon, a vasdíszeket 
feketén tartva újramázolta.32 

27   A II. ütem kiadásai: Ivánkay Kálmánnak 4316 P 84 f, Baumann Bélának: 4157 P 34 f.
28   MNL GyMSMSL, IV. 1403 IV. No. 33/1939.
29   Szentlélekről és Szent Mihály főangyalról nevezett Városplébánia Levéltára (VL), 6. Egyéb iratok, 
nyilvántartások, 55. doboz. 1939. évi pénztári napló és a hozzá tartozó számlák. Töpfel: 149/1939, 184/1939, 
229/1939, 269/1939; Ágoston: 291/1939; Radics: 185/1939, 238/1939; Kinitzky: 196/1939, 197/1939, 
211/1939; Stöckert: 210/1939; Simonis: 227/1939; Renner: 235/1939.
30   Az orgonáról bővebben: Hajdók Judit: A soproni Szent Mihály-plébániatemplom orgonatörténete a 
Storno-féle templomfelújítástól. A templom Hesse- és Rieger-orgonája. Soproni Szemle 73. (2019), 192–
193, 199–205.
31   MNL GyMSMSL, IV. 1403 IV. No. 33/1936.
32   Uo. IV. No. 33/1944.
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4. kép. A megújított szentély, 1940. Diebold Károly fotója (Soproni Múzeum, Fotótár, 20669)
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Kitekintés

A templom a II. világháború harci cselekményei során jelentős bombakárokat szenve-
dett. 1945. március 29-én az épületet szovjet légitámadás érte. A tornyot ért találat kö-
vetkeztében az egyik fiatorony ledőlt, a torony mögötti fedélszerkezet, az oromfal és több 
kőlépcső-fok megrongálódott. A légnyomás a tetőfedést felforgatta, a szentély és a déli 
hajó ablakait széttörte.33

A károk helyreállítása fedezethiány miatt elhúzódott. 1945–1946-ban kijavították a 
sérült ácsszerkezeteket és a cserepezést. 1947-ben Rosenstingl Antal okl. építészmérnök-
építőmester helyreállította a karzatra vezető lépcsőtornyot és az oromfal jobb oldalán 
lévő bombakárokat. 1948-ban Szakál Ernő szobrászművész kijavította és letisztította a 
főbejárat előtt található gótikus kőrészeket. A torony alsó karzatán lévő, fiálészerűen kia-
lakított mellvéd-pilléreknek a mellvéd magassága fölé nyúló részét (fiatornyokat) a MOB 
– statikai és hitelességi okból – eltávolíttatta.34 A templom színes üvegablakait ebben az 
időben csomagolták állagvédelmi megfontolásból ládákba.

A műemléképület átfogó műemléki helyreállítása több mint három évtizeden át vá-
ratott magára. A munkálatok 1980-ban a torony felújításával kezdődtek, majd 1985-től 
sor került a homlokzatok és a tetőszerkezet megújítására is. Forráshiány miatt a belső 
tereket változatlanul hagyták, ezek helyreállításának ideje napjainkra jött el. 

33   Uo. IV. No. 33/1941. A városplébánosi jelentésben a bombatámadás időpontjaként nagypéntek (márc. 
30.) éjjele szerepel. Perger Gyula: „... félelemmel és aggodalommal...” Plébániák jelentései a háborús károkról 
a Győri Egyházmegyéből 1945. A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások 3. 
Győr, 2005. 43. 
34   MNL GyMSMSL, IV. 1403 IV. No. 33/1941.


